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O MATRICE SIGILARĂ DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA
A MĂNĂSTIRII STREHAIA (JUD. MEHEDINŢI)
Raoul M. Şeptilici*
Rezumat: Dintr-o colecţie privată timişoreană provine o matrice sigilară din 1847 a Mănăstirii Strehaia
(situată în orașul Strehaia, jud. Mehedinți – constituită de Matei Basarab până la 1645 la curtea domnească
de acolo, curte moștenită de la boierii Craiovești).
Matricea sigilară (din bronz cu mâner din lemn) circulară are reprezentată (prin gravare) silueta biserici
mănăstirii Strehaia, încadrată de literele H - M. Sub întreaga compoziție milesimul 1847, circular legenda
Cφъnta Mъnъctipε Ctrεxaia (Sfânta Mănăstire Strehaia).
Se pare că mânerul din lemn a fost înlocuit (în timp când matricea sigilară era încă folosită sau ulterior).
Sub reprezentarea bisericii, deasupra anului 1847, unde este ilustrat solul pe care stă edificiul, apare o
„hașură” unde suntem de părere că s-a aflat o inscripție care ulterior a fost anulată.
În opinia noastră avem în discuție o matrice sigilară oficială a mănăstirii Strehaia, emisă în 1847,
modificată ulterior și folosită în continuare până la ieșirea din uz. Din păcate nu avem cunoștință cât timp a
fost folosit acest sigiliu, atât în forma inițială, cât și modificat.
Piesa îmbogățește fondul sfragistic românesc.
Abstract: A private collection from Timisoara includes an 1847 seal matrix of the Strehaia Monastery
(located in Strehaia, Mehedinti County and founded by Matei Basarab sometime before 1645, in fact a
modification of an older church belonging to the Craiovesti landlords).
The circular mold (made of bronze with a wooden handle) features the engraved silhouette of the
Strehaia monastery, framed by the letters H - M. Under this composition lies the year indication 1847, the
circular legend Cφъnta Mъnъctipε Ctrεxaia (Holy Monastery of Strehaia) - see photo.
Apparently, the wooden handle has been replaced (when the matrix was still in use or later).
There is a crosshatch under the representation of the church and above the year of 1847, where is the ground
on which the building stands. We believe that there was an inscription which was subsequently erased.
In our opinion, this is a seal matrix of the Strehaia monastery, issued in 1847, later modified and further
used till the end of its life. Unfortunately, we have no knowledge of how long this seal was used, both in its
original and modifiedform.
This piece adds value to the Romanian seal heritage.
Cuvinte-cheie: Strehaia, matrice sigiliră, 1847.
Key-words: Strehaia, seal Matrix, 1847.

Ca provenind din fosta colecţie dr. Alexandru Clej Vonica1 într-o colecţie privată
timişoreană2 am identificat o matrice sigilară din 1847 a Mănăstirii Strehaia. Piesa se descrie astfel:
Matrice circulară, cu pinten de prindere în formă de trunchi de piramidă cu secțiune pătrată,
mâner de lemn. Pe suprafaţa matricei, realizată prin gravare (în oglindă) silueta unei biserici3, din
cărămidă, cu o turlă (biserica mănăstirii Strehaia), acoperită cu ţiglă tip solzi (sau şindrilă), cu
pridvor cu patru arce şi o uşă în dreapta4. Aceasta este amplasată pe sol – ilustrat de o linie
orizontală, sub aceasta câmp ”haşurat”5 având gravat trei smocuri de iarbă. Biserica este flancată de
literele H – M (H – M). Sub întreaga compoziție milesimul 1847, circular legenda Cφъnta
Mъnъctipε Ctrεxaia (Sfânta Mănăstire Strehaia6), cerc exterior.
*Doctor, Muzeul Naţional al Banatului, Timişoara, e-mail: raoulm7@yahoo.com.
1
Iniţial trăitor în Timişoara, ulterior (2005) mutat în Germania.
2
A cărei identitate nu am fost autorizaţi să o nominalizăm.
3
Descrierea este făcută după impresia ce am vedea-o imprimată în ceară.
4
Am folosit termenii de dreapta și stânga din punct de vedere heraldic şi nu din puctul de vedere ai privitorului.
5
Nu este o hașură propriu-zisă.
6
Scris cu caracterele alfabetului de tranziție.
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Bronz, mâner de lemn strunjit şi lăcuit, d – 32,05 mm, h parte metalică – 29,53 mm, h total –
88,5 mm (h mâner – 78,79 mm), conservare bună cu urme normale de folosire.
Studiind această matrice sigilară observăm mai multe aspecte interesante. Este clar că
aceasta datează din 1847, având înscris anul emiterii. În primul rând ne atrage atenția mânerul din
lemn, care după părerea noastră a fost înlocuit (pare lăcuit cu nitrolac – lac folosit în România
începând cu deceniul al șaselea al secolului trecut). Chiar dacă lăcuirea este ulterioară suntem de
părere că întreg mânerul a fost înlocuit (având în vedere stilul său). Aceasta poate fi din cauza
uzajului (sau pur și simplu distrugerii) și să se fi întâmplat în mănăstire când matricea era încă în uz
(lăcuiea fiind mai târzie) sau se poate să fi fost înlocuit și ulterior de către unul dintre posesorii
acesteia care l-a păstrat (matricea fiind scoasă din uz – ipoteză mai probabilă). Oricum dacă
analizăm pintenul de prindere (lipit de restul corpului matricei cu bronz) suntem de părere că
matricea nu a stat mult fără partea de lemn, acesta fiind într-o stare de conservare excelentă.
Un alt fapt ce iese în evidență este solul pe care este amplasată biserica. Dacă analizăm cu
atenție desenul în ansamblul său observăm că acea ”hașură” de sub linia orizontală are un mod de
reprezentare diferit de întreaga compoziție. Peste aceasta sunt gravate trei smocuri de iarbă. Pe
lângă faptul că această ”hașură” apare doar în acel loc, restul câmpului fiind doar gravat, la o privire
mai atentă se observă că extremitățile acestei ”hașuri” (din stânga și dreapta) par să aibă niște resturi
de litere. Credem că acolo era o inscripție care ulterior a fost anulată prin ”hașură” și gravarea
acelor trei smocuri de iarbă. Este posibil ca acolo să fi fost și un alt an, 1847 fiind adaugat ulterior.
Totuși credem că acolo era altceva, anul emiterii fiind de la bun început 1847 (după caracterul
cifrelor, adâncimea și maniera de gravare care par identice cu restul inscripției).
Textul matricei este foarte clar. Este posibil ca cele două litere ce încadrează biserica (H – M)
să fie inițialele egumenului emitent.
Suntem de părere că avem matricea sigilară oficială a Mănăstirii Strehaia, emisă în 1847,
modificată ulterior şi folosită în continuare (până la ieşirea din uz). Din păcate nu am avut acces la
documente emise de această mănăstire pentru a vedea cât timp a fost folosit acest sigiliu, atât în
forma inițială, cât și în cea modificată.
Piesa îmbogățește fondul sfragistic românesc cu încă o matrice sigilară a unei mănăstiri
celebre din arealul Olteniei7.
Mănăstirea Strehaia (situată în orașul Strehaia, jud. Mehedinți) a fost constituită în curtea
domnească a lui Matei Basarab (terminată conform pisaniei la 1645), curte moştenită de acesta de la
boierii Craioveşti (al căror înaintaş a fost jupan Neagoe ban Strehăianul – Strehaia fiind reşedinţa
Băniei înaintea Craiovei8). Ansamblul mănăstiresc fortificat, compus din turn de intrare, ziduri de
apărare, biserica și ruinele vechii reședințe domnești, se află pe lista a monumentelor istorice având
cod LMI MH-II-a-A-104069. Este singura mănăstire din România ce are altarul spre sud10.
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Această matrice sigilară a fost subiectul comunicării proprii O matrice sigilare de la mijlocul sec. XIX a Mănuăstirii Srehaia,
A VII-a Conferinţă Naţională Oltenia. Interferenţe Culturale, Muzeul Olteniei, Craiova, 27-30 septembrie 2017.
8
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Pentru Mănăstirea Strehaia vezi şi Georgescu, 1927, pp 20-31 şi Puşcaşu, 1970, pp. 28-36.
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