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CUVÂNT ÎNAINTE
Printre izvoarele sigilografice româneşti din Evul Mediu, se numără
şi bulele de aur sigilare emise în cancelariile domneşti ale Ţării Româneşti
şi Moldovei. Aceste sigilii de aur au pe avers şi revers reprezentări şi
legende sigilare interesante. Validarea actelor cu bule de aur se făcea în
cancelaria domnească numai pentru actele externe.
În comparaţie cu celelalte categorii de sigilii domneşti, bulele de
aur erau folosite la validarea actelor solemne în cazuri extrem de rare.
Datorită întrebuinţării lor, numai, în astfel de cazuri, ele sunt puţine în
comparaţie cu celelalte categorii de sigilii domneşti.
În legătură cu numărul bulelor de aur care au ajuns până la noi,
părerile cercetătorilor, sunt împărţite. Această neconcordanţă, rezultă din
faptul că, odată cu trecerea anilor şi a studierii lor de către specialişti au
fost depistate şi alte bule de aur sigilare.
Datorită metalului din care au fost confecţionate (de cele mai multe
ori din argint suflat cu aur), bulele sigilare domneşti au reuşit a străbate
veacurile ajungând până la noi. Ele s-au păstrat într-o stare bună de
conservare. Argintul spre deosebire de ceară care se poate fragmenta (sau
chiar fărâmiţa), este mai rezistent şi solid, asigurând o supravieţuire mai
îndelungată a piesei sigilare. A fost afectat numai mijlocul de prindere,
care datorită vechimii sau a proastei păstrări s-a desprins de document, s-a
rătăcit sau în unele cazuri s-a pierdut.
La prima vedere bulele de aur pot fi comparate cu sigiliile de tip
capsule sigilare din metal, dar, ele nu sunt capsule sigilare, deoarece între
ele, există deosebiri, mai ales datorită materialului şi a modului de confecţionare. Studierea bulelor de aur sigilare constituie un capitol interesant
al sigilografiei româneşti şi plin de surprize.
7
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Aceste bule de aur sunt păstrate în cea mai mare parte în Arhivele
Nationale ale României, la Muzeul National de Istorie a României din
'
'
Bucureşti sau peste hotare, la mănăstirea Hilandar (Muntele Athos-Grecia)
şi la Arhivele Mitropoliei din Carloviţ (Serbia).
Prin reprezentările din emblemă şi conţinutul legendelor, bulele de
aur româneşti au o valoare istorico-documentară incontestabilă. Ele atestă
legăturile dintre Ţările Române şi Marea Biserică a răsăritului şi exprimă
prin mijloacele ştiinţei sigilografice, rolul pe care l-au avut domnitorii
români în sprijinirea ortodoxismului şi susţinerea luptei antiotomane,
evidenţiind faptul că, aceştia i-au imitat pe împăraţii bizantini. Ele fac
parte din categoria izvoarelor sigilografice valoroase, emanate în Evul
Mediu pe teritoriul ţării noastre şi sunt rarităţi sigilografice.
Prin trăsăturile lor, bulele de aur sigilare reprezintă nu numai una
dintre mărturiile fundamentale ale sigilografiei româneşti, dar şi una dintre
cele mai importante valori artistice create în acea lume deosebită,
dezvoltată sub influenţa artei bizantine. Din aceste considerente aceste bule
de aur, parte integrantă a tezaurului sfragistic românesc trebuie protejate
şi mai mult cunoscute. Ele au validat acte emise în cancelariile domneşti a
Ţării Româneşti şi Moldovei, de o deosebită valoare, atât pentru emitent,
cât şi pentru cei cărora li s-a dat hrisovul de danie.
Din cauza condiţiilor necorespunzătoare în care au fost păstrate
hrisoavele de care erau atârnate aceste bule de aur şi a trecerii
timpului, cele mai multe dintre ele, ca urmare a afectării şnurului s-au
desprins de actul de care erau atârnate, astfel că, au ajuns să existe bule
de aur fără act şi acte fără bule. După câteva secole,cele mai multe din
aceste monumente sigilografice au fost aduse în ţară şi studiate de
specialişti. Dar studierea lor, în ceea ce priveşte atribuirea unui domnitor
sau altul, a fost dţficilă, datorită desprinderii de actele de care erau
ataşate.

Lucrarea de faţă abordează un segment important al sigilografiei
româneşti, în care descriem şi analizăm bulele de aur sigilare, cunoscute
8
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până

în prezent şi întrebuinţate în veacurile XVI-XVIII de cancelariile
domneşti a Ţării Româneşti şi Moldovei.
Din punct de vedere structural, lucrarea cuprinde: Cuvânt înainte;
urmat de capitolul întâi, istoricul cercetărilor; capitolul al doilea, tehnica
de confecţionare a bulelor de aur sigilare; capitolul al treilea, bule sigilare
de aur emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti şi a Moldovei,
tezaur sfragistic românesc; capitolul al patrulea, descrierea bulelor de aur
sigilare domneşti.
Lucrarea este însoţită de concluzii, abrevieri, glosar, rezumat în
limba engleză, lista ilustraţiilor, bibliografie şi anexe.
În ceea ce priveşte modul de descriere şi analiză a bulelor sigilare
româneşti am ţinut cont de articolele, studiile şi lucrările specialiştilor din
domeniul sigilogra_fiei şi heraldicii menţionaţi în bibliografie. Din bibliogra_fia inclusă acestei lucrări, cititorul va a_fl,a informaţii utile cu privire la

bulele de aur sigilare româneşti, preţioase surse pentru cunoaşterea artei
feudale din teritoriul românesc.
Cartea de faţă, credem, reprezintă un pas înainte cu privire la cunoaş
terea mai amănunţită a acestor piese rare ale tezaurului sfragistic românesc.
Considerăm că, această lucrare va trezi interesul pe care îl pot avea bulele de
aur sigilare româneşti pentru marele public, elevi, studenţi, profesori etc.
Pentru susţinerea de care am benf!:ficiat, exprimăm mulţumirile
noastre d-lui drd.Eugeniu Criste, directorul Serviciului Judeţean Arad a
Arhivelor Naţionale, d-lui dr. Laurenţiu-Ştf!;{an Szemkovics, consilier la
Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale şi cadru didactic auxiliar la
Facultatea de Arhivistică, d-lui Ştf!;{an Băiţoiu de la Serviciul Judeţean
Arad a Arhivelor Naţionale, a căror bunăvoinţă ne-a creat condiţii optime
de documentare. Apariţia acestei cărţi a fost posibilă numai ca urmare a
sprijinului acordat de domnul dr. Peter Hugel, director al Complexului
Muzeal Arad.
Autorii
9
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Capitolul I
ISTORICUL CERCETĂRILOR
„Se cunosc până acum numai nouă bule
sigilare cu reprezentări şi legende pe ambele părţi
(huila integra), desprinse în general de actele cărora
Ie-au servit la întărire.Cele nouă bule sunt:una de la
Petru Cercel (1583-1585), sau de la Petru cel Tânăr
( 1559-1568), una de la Alexandru voievod ( 15681577); două de la Mihnea Turcitul (una datată, din
1589, a doua nedatată); una de la Matei Basarab
(din 1654); una de la Grigore Ghica voievod (din
1664); a şaptea de la Petru Şchiopul, domnul
Moldovei (din 8 februarie 1575); iar două de la
Vasile Lupul (din 6 septembrie 1642 şi 11 august
1643)".
Emil Vârtosu, Din sigilografia Moldovei şi Ţării
în ,,Documente privind Istoria României,
Introducere", II, Edit. Academiei Române, 1956,
pp. 344-345.

Româneşti,

Printre diferitele categorii de vestigii sigilare provenind de la
domnitorii Ţării Româneşti şi Moldovei se numără şi bulele de aur sigilare.
Primele cercetări asupra lor s-au făcut în al doilea deceniu al secolului XX.
Ele au fost descrise în mod sumar, parte de generalul P. V. Năsturel, în
studiul Nova Plantatio şi regii României-moştenitori ai împăraţilor Bizanţului. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase
figuri în text 1 şi parte de Constantin Moisil, în Creşterea colecţiunilor
Academiei Române 2 .
P. V. Năsturel, Nova Plantatio şi regii României-moştenitori ai împăraţilor Bizanţului.
Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text, în
"Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", voi. XV, 1914, p. 1 şi urm.
2
Const. Moisil, Creşterea colecţiunilor Academiei Române", în "Cabinetul numismatic" pe anul 1915.
1
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În 1923, Constantin Moisil, în două articole, prezintă Bule de aur
româneşti3. Reproduceri ale lor, la acea vreme nu s-au publicat, numai la unele
dintre ele4 •
În acelaşi an, istoricul Nicolae Iorga, ocupându-se de bulele de aur
sigilare, afirma că, una din aceste bule, cea emisă de un voievod Alexandru,
este din secolul al XV-iea: "Fiind vorba de un Alexandru voievod, "Gospodinu
Vlaşchi" (nu "Vlaşcoi Zemii"; cf. şi forma "Săiu", aceasta pentru "săi"), s-ar
putea gândi cineva şi la Nicolae-Alexandru din secolul al XIV-iea; iar, de nu,
trebuie să fie Alexandru-Aldea din al XV-iea şi nicidecum Alexandru
contemporanul lui Mihai Viteazul 5 .
În 1925, şase bule de aur sigilare au fost descrise şi analizate amănunţit
de Constantin Moisil 6 • Istoricul Nicolae Iorga, include, în 1930, în lucrarea
Domni români după portrete şi fresce contemporane adunate şi publicate, şi
câteva bule de aur sigilare7 . În anul următor, Constantin Moisil, în studiul
Stema României, originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, cuprinde pe lângă
alte sigilii domneşti şi bula de aur de la Matei Basarab din 1645 8 şi bula de aur
a lui Petru Şchiopul din 1575 9.În 1934, istoricul Nicolae Iorga, se referă la bula
de aur a lui Constantin Racoviţă (1763) 10
Bula a şaptea de aur sigilară a fost prezentată întâi, de Marcu Beza, în
1937, în lucrarea Urme româneşti în Răsăritul ortodox 11 • În studiul Stema
României, apărut în 1938, Constantin Moisil, referindu-se şi la stema secunConstantin Moisil, Bule de aur româneşti, în "Cronică numismatică şi arheologică", IV,
nr. 3-4 iulie-august ( 1923 ), pp. 24-26+ figuri.
4
Două bule sigilare, cu aversurile lor, au fost reproduse în articolul lui Constantin Moisil,
Bule de aur româneşti în "Cronică numismatică şi arheologică", IV ( 1923), p. 24 şi p. 25 şi
una având reprodus, tot aversul, la P. V. Năsturel, op. cit., p. 45, fig. 46.
5
N. Iorga, Două « hrisobule » româneşti, în "Revista istorică", IX, 1923, p. 115. La acea
dată, Nicolae Iorga considera că bula sigilară de aur a lui Petru Cercel trebuie atribuită
voievodului Radu Paisie numit şi Petru de la Argeş, domn al Ţării Româneşti între anii
1534-1545, vezi ibidem, p. 114.
6
Const. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, în
"Revista Arhivelor", voi. I, nr. 2, 1925, p. 254. Acest autor identifică bula sigilară de aur
pe care istoricul Nicolae Iorga o atribuise voievodului Radu Paisie, ca fiind a lui Petru
Cercel, vezi ibidem, pp. 259-260.În anul apariţiei studiului lui C. Moisil, cinci bule
româneşti se aflau în Rusia, fiind trimise în 1917 din cauza războiului.
7
* * * Domni români după portrete şi fresce contemporane adunate şi publicate de
preşedintele comisiunii N. Iorga, Editura şi tiparul Krafft & Drotlefft, Sibiu, 1930.
8
Const. Moisil, Stema României, originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, în "Boabe de
grâu", Anul II, nr. 2, 1931, p. 68, fig. 8.
9
Ibidem, p. 74, fig. 28.
10
Nicolae Iorga, Două evangheliare ale fiilor lui Petru Rareş descoperite de M. Beza, în
,,Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", XXVII, aprilie-iunie I 934, p.90, fig.6-7.
11
Vezi Marcu Beza, Urme româneşti în Răsăritul ortodox, Ed. II, Bucureşti, 1937, p. 194.
3
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a Moldovei, mentionează bula de aur sigilară de la Petru Şchiopul
(1575), unde această stemă ornează coiful de pe stema acestui domn 12 . În
acelaşi studiu este reprodusă grafic şi bula de aur din 1645 de la Matei
Basarab 13 • Acelaşi autor, în articolul Sigiliul statului se referă la sigiliile de
aur, subliniind, că: ,,în împrejurări foarte rare şi numai la unele documente
solemne, scrise pe pergament, se atârna, în locul pecetei de ceară, una de aur,
de forma unei capsule rotunde, împodobită pe faţă cu stema ţării sau figura
domnului, iar pe verso, cu o scenă biblică. Pe margini, era gravată o
inscripţie cu numele şi titlul domnului şi cu indicarea persoanei sau instituţiei
căreia i se dădea actul" 14 •
În 1941, Constantin Moisil descrie iarăşi, bulele de aur sigilare româ15
neşti . În acelaşi an, Marcel Romanescu, se referă la bula de argint suflată cu
aur a lui Vasile Lupu, care se găseşte la actul din 6 septembrie 1642, prin care
voievodul dă mănăstirii Kruşedol din Serbia, zece mii de aşpri pe an 16 •
O nouă prezentare a celor şapte bule sigilare de aur o face iarăşi,
Constantin Moisil, într-un studiu apărut, în 1951 17 • În anul următor, autorul
prezintă bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea 18 .
În 1956, Damian P.Bogdan, în studiul său despre diplomatica slavoromână menţionează şapte bule de aur sigilare: patru de la domni ai Ţării
Româneşti, prima de la Alexandru al Ii-lea, a doua de la Mihnea Turcitul, a
12

Const. Moisil, Stema României,în „Enciclopedia României", voi. I, 1938, p. 63.
Ibidem, p. 61.
14
Idem, Sigiliul statului, în „Enciclopedia României, voi. I, 1938, p. 72. Sunt reproduse şi
bule de aur sigilare: bula de aur de la Petru Şchiopul (în realitate de la Petru Cercel), bula
de aur de la Matei Basarab (de fapt de la Alexandru al Ii-lea Mircea), de la Alexandru al 11lea (de fapt de la Matei Basarab), de la Petru Cercel (de fapt de la Petru Şchiopul). Lista
ilustraţiilor cu aceste bule de aur a fost greşită la tipărire, deoarece Constantin Moisil, a
identificat corect, încă din 1925, aceste bule de aur sigilare ale acestor domni, vezi idem,
Bule de aur sigilare de la domnii Ţârii Româneşti şi ai Moldovei, pp. 254-264.
15
Vezi C. Moisil, Bule de aur româneşti, în "Universul" (Bucureşti), LVIII, 1941, nr. 1O1,
din 15 aprilie p. 2; idem, Bule de aur româneşti, în "Universul" (Bucureşti), LVIII, 1941,
nr. 102, din 16 aprilie, p.2; idem, Vechi sigilii domneşti.3.Cu tipuri iconografice, în
,,Universul", LVIII, 1941, nr. 60, din 5 martie, p.2.
16
Marcel Romanescu, Mile domneşti în Srem şi Herţegovina, Craiova, 1941, p. 5, pi. I;
idem, Despre steagul lui Mihai Radu, în „Arhivele Olteniei", XV, 1941, nr. I 13-1 I 8, pp.
58-60.
17
C. Moisil, O nouă bulci de aur sigilară din Ţara Românească, în "Buletinul ştiinţific al
Academiei R.P.R.", secţiunea de ştiinţe istorice, filozofice, economice-juridice, t. III, 1951,
pp. 13-24 (extras).
18
Idem, Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al Iii-lea, în "Buletinul Ştiinţific
al Academiei, Secţiunea de Ştiinţe Istorice, Filosofice şi Economico-Juridice", Edit.
Academiei R.P.R., IV, 1952, pp. 103-104.
13
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treia de la Petru Cercel şi a patra de la Matei Basarab şi trei bule de la domni ai
Moldovei, una de la Petru Şchiopul şi două de la Vasile Lupu 19•
În acelaşi an, Mihai Berza, prezentând stema Moldovei din secolul XVI,
se referă şi la bula de aur de tip heraldic a lui Petru Şchiopul, subliniind că,
această pecete lucrată în argint este una din frumoasele realizări ale meşteşugului
lucrării metalelor preţioase în Moldova2°. Descriind stema Moldovei, autorul
scria: ,,capul fin şi expresiv al bourului, văzut din faţă dar aşezat înclinat, este
încadrat de două cornuri subţiri de lună, din care iese câte un profil. Din această
căutare de simetrie şi de eleganţă a liniei, şi curbura gâtului se răsfrânge la bază
în două aripi arcuite, închizând între ele coiful ce timbrează scutul. Din dosul
coifului ies bogate lambrechinuri, tratate ca elemente vegetale; ele coboară în
volute pe cele două laturi ale scutului. Scutul însuşi, cu intrânduri pe părţile
laterale, reproduce întocmai atât ca mobile, cât şi ca ordine a dispoziţiei acestora
în cele patru cartiere, scutul de pe moneta lui Alexandru Lăpuşneanu, din care
21
lipseşte doar capul de bour în "ecuson" pentru că nu îşi mai aveau rostul" .
Tot în acelaşi an, Emil Vîrtosu, ocupându-se la rândul său de bulele de
aur sigilare, după ce le face o prezentare generală, menţiona că, se cunosc până
acum numai nouă bule sigilare cu reprezentări şi legende pe ambele părti
(bulla integra), desprinse în general de actele cărora le-au servit la întărire2 i.
Cele nouă bule sigilare arăta acesta, sunt: una de la Petru Cercel (1583-1585),
sau Petru cel Tânăr (1559-1568), una de la Alexandru voievod (1568-1577);
două de la Mihnea Turcitul (una datată, din 1589, a doua nedatată); una de la
Matei Basarab (din 1654); una de la Grigore Ghica voievod (din 1664); a
şaptea de la Petru Şchiopul, domnul Moldovei (din 8 februarie 1575); iar două
de la Vasile Lupul (din 6 septembrie 1642 şi 11 august 1643 )23 . Acelaşi autor
menţiona faptul că, ar cunoaşte şi o a zecea bulă, de argint, de la Constantin
Şerban voievod, în pat1e încă „inedită" 24 . Dar, autorul nu ne spune însă, unde
este această bulă sigilară.
În 1957, I.D. Ştefănescu, în studiul Cu privire la stema Ţării
Româneşti. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur, prezintă şi trei bule
Damian P.Bogdan,Diplomatica slavo-română, în "Documente privind Istoria României,"
Introducere,11, Edit. Academiei Române, 1956, pp. 154-155.
20
Mihai Berza, Stema Moldovei în veacul al XVI-iea, în "Studii şi cercetări de istoria
artei", 1-2, 1956, p. I 18.
21
Ibidem. În legătură cu moneta lui Alexandru Lăpuşneanu, vezi O. Luchian, George
Buzdugan, Constantin C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Edit. Sport-Turism,
Bucureşti, 1977, p. 87.
22
Emil Yîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în "Documente privind
Istoria României," Introducere,11, Edit. Academiei Române, 1956, pp. 344-345.
23
Ibidem, p. 345.
24
Ibidem.
19
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de aur sigilare: bula de aur a lui Alexandru al Ii-lea, bula lui Mihnea al Ii-lea
şi bula lui Petru Cercel25 . În studiul publicat al acestui autor sunt reproduse
două bule: bula de aur sigilară de la Matei Basarab (1645) 26 şi bula de aur de la
Petru Cercel 27 .
În 1966, Ioan Munteanu într-un scurt articol, se referă în treacăt, la
unele bule de aur domneşti, alături de peceţi şi inele sigilare28 .
Datorită importanţei bulelor de aw- sigilare, Corina Nicolescu, în lucrarea
Arta metalelor preţioase în România, apărută în 1973, include în catalogul de la
sfârşit cu obiecte valoroase, de acest fel, şi câteva bule de aw- ale domnitorilor
români29 . Alături de feluritele obiecte din metal preţios, prezentate în catalog,
autoarea mentionată se referă sumar şi la materialul, modul de confectionare,
dimensiunile şi locul de păstrare a acestor bule de aur sigilare30 .În 197 5, în
lucrarea Muzeul de Istorie al R.S.România s-au cuprins diferite piese muzeale şi
documente între care s-a reprodus şi bula de aur de la Matei Basarab 31
În 1976, apare lucrarea cercetătoarei Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale
trecutului istoric,Album sigilografic, importantă realizare a istoriografiei româneşti
în domeniu, în care autoarea în studiul introductiv în sigilografia românească, se
referă la cele două metode de confecţionare a bulelor de aw- sigilare, subliniind
că:,,bulele sigilare sW1t sigiliile realizate fie dintr-un bulgăre masiv de aw- prin
mijlocul căruia se trece şnw-ul ce-l leagă de document, fie prin sudarea a două
plăci rotW1de şi bombate pe care se imprima cu ajutorul matricei, emblema şi
legenda32 . Autoarea precizează faptul că, bulele de aur folosite de domnitorii
români sunt confecţionate din două lame de metat3 3. La capitolul destinat sigiliilor
domneşti, aceeaşi autoare descrie: bula de aur atribuită lui Alexandru al Ii-lea
Mircea 34 şi bula de aw- de la Matei Basarab 35 , ambii domni ai Ţării Româneşti.
I.O. Ştefănescu, Cu privire la stema Ţării Româneşti. Arborele din peceţile şi bulele
sigilare de aur, în "Studii şi cercetări de numismatică", I, 1957, pp. 379-380.
26
Este reprodus aversul bulei de aur sigilare a voievodului Matei Basarab, vezi ibidem, p.
380, fig. I.
27
Este reprodus aversul bulei de aur de la Petru Cercel, ibidem, p. 380, fig. 2.
28
Ioan Munteanu, Peceţi, inele sigilare şi bule de aur domneşti, în "Viaţa Militară", XX,
1966, nr. 12, p. 28 + 7 ilustr.
29
Corina Nicolescu, Arta metalelor preţioase în România, Bucureşti, 1973.
30
Ibidem, p.53.
31
Muzeul de Istorie al R.S.România (redactor responsabil Florian Georgescu), Bucureşti,
1975,p.61,fig.l.
32
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Album sigilografic, Edit.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 12.
33
Ibidem.
34
Ibidem, p. 46, fig. 26a-26b.
35
Ibidem, fig. 32a-32b. Despre bulele de aur domneşti au apărut informaţii şi într-un
calendar pe anul 1980.
25
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În 1977, heraldistul Dan Cemovodeanu, în lucrarea Ştiinţa şi arta
în România, analizând vestigiile heraldice cu capul de bour (prevăzut
cu gât cu tot) se ocupă şi de bula de aur sigilară a lui Petru Şchiopul din
1575 36 .
Maria Dogaru, în 1981, în lucrarea Aspiraţia poporului român spre
unitate şi independenţă oglindită în simbol, descrie bula (din argint) suflată cu
aur atribuită lui Alexandru al Ii-lea Mircea, domnul Ţării Româneşti, care are
în imagine două personaje încoronate, purtând fiecare mantie lungă şi flancând
un pom însoţit de luna contumată în dreapta şi o stea în stânga37 şi bula sigilară
de la Petru Şchiopul, domnul Moldovei, ce are în câmpul sigilar capul de bour
(cu gât cu tot), iar între coarne o stea, flancat de soare şi crai nou38 . În acelaşi
an (1981 ), istoricul Dinu C. Giurescu, în lucrarea Istoria ilustrată a românilor,
include şi bule de aur sigilare domneşti 39 .
În 1983, Florin Ştefănescu în studiul Mărturii privind epoca lui Matei
Basarab aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R.S. România, se referă la
bula sigilară a acestui domn40 . În catalogul expoziţiei Simbolul-expresie a
solidarităţii umane, întocmit de Maria Dogaru, având ca temă colaborarea şi
prietenia între popoare reflectate în izvoare heraldice şi sigilare sunt incluse şi
unele bule sigilare româneşti41 . Autoarea subliniază printre altele, faptul că,
heraldică

Bula de aur a lui Petru Şchiopul, alcătuită din argint aurit, e o pecete având pe avers
reprezentarea armelor dinastice ale Moldovei sub formă de stemă completă (scut, coif, cimier
şi lambrechini), mobilele scutului fiind identice (minus ecusonul în abis) cu cele conţinute în
stema monetară din 1558 a lui Alexandru Lăpuşneanu. Capul de bour din cimier, purtând o
stea (cu cinci raze) între coame, e flancat la dextra de un soare - înfăţişat printr-o semilună
contumată, figurată printr-un profil uman emanând raze (detaşat de curbura concavă a
semulunii) - şi la senestra de o lună crai nou, figurată în acelaşi mod, minus razele. Gâtul
bourului e plasat pe un coif închis, fiind perfect distinct de lambrechinii care pornind din
spatele acestuia din urmă, se desfăşoară în volute ample pe ambele laturi ale scutului dinastic,
vezi Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în Romania, Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 97, p. I 02 şi p. I 08, planşa XXXIX, fig. 6.
37
Maria Dogaru, Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în
simbol. Album heraldic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 19, fig. 11
(aversul bulei).
38
Ibidem, p. 20, fig. 13 (aversul bulei).
39
Dinu C. Giurescu, Istoria ilustrată a românilor, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 198 I.
40
Florin Ştefănescu, Mărturii privind epoca lui Matei Basarab aflate în patrimoniul
Muzeului de Istorie al R.S. România, în ,,Matei Basarab şi Bucureştii", Bucureşti, Muzeul
de Istorie al Municipiului Bucureşti, 1983, pp. 127-141.
41
Vezi Catalogul expoziţiei Simbolul-expresie a solidarităţii umane, izvoarele sigilare şi
heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare, întocmit de dr. Maria Dogaru,
Bucureşti, 1990. În catalog sunt incluse trei bule sigilare domneşti. La poziţia 68 este
sumar prezentată bula sigilară provenind din cancelaria domnului Ţării Româneşti,
Alexandru al II-iea Mircea. Pe avers sunt înfăţişate două personaje încoronate flancând un

36
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aceste bule sigilare, evidenţiază rolul pe care domnitorii români şi l-au asumat
după căderea Constantinopolului, ei fiind reprezentanţii singurului popor de
origine latină şi de religie ortodoxă în această parte a continentului, în
sprijinirea ortodoxismului42 .
Ocupându-se de Reconstituirea hrisovului solemn al lui Matei Basarab,
din 28 februarie 1645, dat mănăstirii Sf Ecaterina de la Muntele Sinai, cercetătorul Marcel-Dumitru Ciucă, menţionează faptul că, sunt cunoscute şase bule
sigilare româneşti 43 . Din cele şase bule sigilare, cinci se păstrează în ţară şi una
se află la Mănăstirea Hilandar (Athos-Grecia),aceasta din urmă deţinând şi
pergamentul, iar dintre bulele ce se găsesc în ţară, numai bula de aur a lui
Grigore Ghica, din 1664, posedă şi diploma scrisă pe pergament, celelalte fiind
fără diplomele de care fuseseră atârnate odinioară44 .
Cele cinci bule sigilare aflate în ţară au fost achiziţionate, în 1908, pentru
Biblioteca Academiei Române, de I. Papiniu, fost ministru al României la
Constantinopol, de la un anticar din oraş, după ce, O.A. Sturdza studiindu-le şi-a
dat asentimentul45 . În 1916 din cauza izbucnirii primului război mondial, au fost
trimise la Iaşi, iar în iulie 1917 au fost expediate la Moscova46 , împreună cu alte
documente şi obiecte preţioase din bibliotecile, arhivele şi muzeele din România.
Probabil că, în 1935, ele s-au întors la Biblioteca Academiei Române, când au
revenit din U.R.S.S. şi alte documente şi obiecte pretioase.
În 1994, în lucrarea Din heraldica Români~i, aparţinând prof. univ. dr.
Maria Dogaru, s-a reprodus aversul bulei de aur sigilară de la Alexandru al Ii-lea
copac, pe revers scena Schimbării la Faţă (p.19). La poziţia 83, bula sigilară a lui Matei
Basarab (confecţionată din argint aurit) înfăţişând stema combinată a Ţării Româneşti, p.
21, iar la poziţia 169, bula sigilară de aur provenind din cancelaria lui Petru Şchiopul. În
imagine stema secundară a acestui principat (capul de bour înfăţişat cu gât cu tot având
steaua între coarne) şi stema dinastică, p.33.
42
Ibidem, p.6.
43
O primă semnalare a întregirii extrem de semnificativului hrisov basarabesc s-a făcut în
Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, vol.IV,1645-1648, întocmit
de M.D.Ciucă şi Silvia Vătafu-Găitan, D.G.A.S.,1993, p. 39-40, doc.nr.SO, vezi pe larg
Marcel-Dumitru Ciucă, Reconstituirea hrisovului solemn al lui Matei Basarab, din 28
februarie 1645, dat mănăstirii Sf Ecaterina de la Muntele Sinai, în "Arhiva Românească",
tom. I, fasc.1/1995, p.163 şip. 165.
44
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti ... , p. 254; Marcel-Dumitru
Ciucă, op. cit., p. 165.
45
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti ... , p. 254 ;Marcel-Dumitru
Ciucă, op. cit., p. 165.
46
C. Moisil, Bule de aur româneşti, în „Cronică numismatică şi arheologică", IV, nr. 3-4,
iulie-august, 1923, p. 24. În timpul primului război mondial, Constantin Moisil a
inventariat şi împachetat personal cea mai mare parte a colecţiilor numismatice ale
Academiei Române care au fost evacuate în Rusia împreună cu restul tezaurului, vezi Zoe
Petre, Constantin Moisil, în „Hrisovul" (serie nouă), VIII, 2002, p. 91.
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Mircea, domnul Ţării Româneşti, iar autoarea descrie aversul bulei de la
Mihnea Turcitul (1589) 47 .
Cercetătoarea Ileana Cazan, în 1996, în lucrarea Imaginar şi simbol în
heraldica medievală scria că bule de aur (purtând gravate teme religioase) au
emis Alexandru al Ii-lea (1568-1577), Mihnea Vodă Turcitul (în 1589), Matei
Basarab (1645), Grigore Ghica (1664), dar şi un domn moldovean, Petru
Şchiopul, ce figura pe aversul sigiliului stema Moldovei cu scutul scartelat,
fasciat în primul cartier şi bourul în cimier (1575)4 8 .
În anul următor Adina Berciu-Drăghicescu, în lucrarea (curs pentru
studenţi) Ştiinţele auxiliare ale istoriez49 , se referă la metodele şi materialele de
confecţionare (aur, argint şi plumb) a bulelor sigilare.
Prezentând bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi
Moldovei, ca surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti, Maria Dogaru,
descrie în 1998, şase bule de aur domneşti, fără a le preciza numărui 50 . Prima
bulă de aur sigilară şi cea mai veche aparţine lui Alexandru al Ii-lea Mircea
(1568-1577), a doua bulă de aur atribuită lui Mihnea Turcitul (1577-1583;
1585-1591), fiul lui Alexandru al II-iea Mircea, a treia bulă, cea aparţinând lui
Petru Cercel, a patra, bula lui Petru Şchiopul (1574-1577; 1578-1579; 15821591 ), a cincea, a lui Matei Basarab (1632-1654) şi în fine, a şasea, pecetea
metalică a domnului Grigorie I Ghica (1660-1664; 1672-1673), voievodul
Ţării Româneşti 51 . Autoarea menţiona că, muzeografii de la Muzeul de Istorie
Prahova ar fi identificat o bulă de aur de la Mihai Viteazul52 . Până în prezent,
noi nu cunoaştem nimic în legătură cu această bulă de aur sigilară.
La bulele de aur face referiri şi istoricul Andrei Pippidi care subliniază
că: "o practică introdusă în cancelariile româneşti, se pare în acelaşi moment,
în 1575, şi a cărei origine bizantină este neîndoielnică, deşi în veacurile XIIIXIV a fost imitată şi în statele slave din sudul Dunării, sunt bulele sigilare de
aur53 . Spre deosebire de execuţia destul de rudimentară a monedelor, (începând
de la Mircea cel Bătrân şi urmaşii săi, sub!. n.) scrie autorul, acestea sunt

47

Maria Dogaru, Din heraldica Românie,Edit. JIF, 1994, p. 36, fig. 9.
Ileana Căzan, Imaginar şi simbol în heraldica medievală, Silex Casa de Editură, Presă şi
Impresariat, Bucureşti, 1996, pp. 126-127.
49
Adina Berciu-Drăghicescu, Ştiinţele auxiliare ale istoriei, Edit. Universităţii din
Bucureşti, 1997, pp. l 03-104.
50
Maria Dogaru, Bulele de aur folosite de cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei, surse
pentru cunoaşterea arteifeudale româneşti, în "Ziridava", XXI, 1998, p. 419-424.
51
Ibidem, pp. 420-421.
52
Ibidem, p. 421.
53
Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII, Ediţie
revăzută şi adăugită, Corint, Bucureşti, 2001, p. 75.
48
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finisate cu o preocupare artistică remarcabilă54 . În cursul secolelor XVI-XVII
se cunosc pentru ambele ţări numai nouă exemplare, toate utilizate exclusiv
pentru pecetluirea unor acte de donaţie către lăcaşurile ortodoxe din Imperiul
Otoman55 . Bule sigilare domneşti au fost reproduse şi în alte lucrări importante, între care mentionăm tratatul de Istoria Românilor, apărut în 2001 56 .
În 2002, M~ria Dogaru, în cursul de Sigilografie generală, elaborat
pentru studenti, prezintă iarăşi, metodele de fabricare a bulelor sigilare57 .
În 2003, Cristache Gheorghe şi Maria Dogaru, în lucrarea Simbolurile
naţionale ale României, se referă la modul de confecţionare a impresiunilor
sigilare în epoca feudală, arătând că s-au folosit de către domnitori: 1) bule
(sfere sigilare fabricate din argint aurit având gravate pe o faţă stema ţării şi
titulatura voievodului care a emis actul, pe revers o scenă religioasă; 2) peceţile
ataşate-formate dintr-o semisferă de răşini cu rol protector şi sigiliul propriuzis din ceară roşie; 3) sigilii din ceară aplicate direct pe suportul actelor; 4)
sigilii timbrate, respectiv formate din aplicarea peste ceara caldă a unei foiţe de
hârtie, uneori tăiată frumos 58 .
Cât priveşte înfăţişarea sigiliilor ce validează documentele în epoca
feudală, cei doi autori constată, că: "unele sunt adevărate bijuterii ale geniului
ori realizări de prestigiu ale artei minore. Ele dovedesc o dată în plus,
ascuţimea gândului celor de mai înainte, neasemuita dragoste pentru frumos.
Conştienţi faţă de importanţa mijlocului de validare, de prezenţa căruia
depindea recunoaşterea de către contemporani şi urmaşi a valabilităţii
înscrisurilor, emitenţii actelor s-au străduit să ia măsuri pentru creşterea
rezistenţei sigiliilor, pentru apărarea ~or de presiuni fizice şi alţi factori care ar
fi putut să le slăbească rezistenţa 59 . In acelaşi an, Teofil Grindan, în lucrarea
Universul bijuteriilor, scrie că: ,, tot ca însemne ale puterii s-au păstrat în Ţara
Românească două bule sigilare de aur ornamentate cu motive vegetale ce
încadrau portretele lui Alexandru al Ii-lea şi Petru Cercel"60 .
În 2004, apare lucrarea Mileniul românesc, 1OOO de ani de istorie în
imagini, aparţinând Georgetei Filitti şi lui Dorin Matei, în care autorii
54

Ibidem.
Ibidem.
56
Istoria Românilor, voi.IV, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 494.Este reprodusă
bula de aur emisă în Cancelaria Ţării Româneşti în timpul domnitorului Alexandru al Ii-lea
Mircea.
57
Maria Dogaru, Sigilografie generală, curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică, Edit.
,,Academica", Bucureşti, 2002, p. 33.
58
Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României,Edit.Sylvi,
Bucureşti, 2003, p.146.
59
Ibidem, pp.146-14 7.
60
Teofil Grindan, Universul bijuteriilor, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p.422.
55
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selectează imagini reprezentative din Istoria Românilor între care şi patru bule
de aur sigilare domneşti: bula sigilară a lui Alexandru al Ii-lea Mircea (15681574), cu fiul său Mihnea, bula sigilară a lui Petru Cercel, cu reprezentarea
portretului acestuia, bula de aur de la Petru Şchiopul (1578-1579;1582-1592) şi
a lui Matei Basarab din anul 1645 61 •
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics şi Maria Dogaru, abordând sigiliile
cancelariei domneşti a Ţării Româneşti 62 ,precizează faptul că bulele sigilare
depistate sunt în număr de şapte şi sunt fie din aur, la Alexandru al II-iea
Mircea, Mihnea Turcitul, Petru Cercel, Constantin Racoviţă, fie din argint
suflat cu aur la Matei Basarab şi la Grigorie I Ghica63 . Autorii menţionaţi mai
prezintă şi două bule de aur sigilare, de la domni ai Moldovei: bula de aur
sigilară a lui Petru Şchiopul şi una dintre bulele de aur de la Vasile Lupu
(1634-1653) 64 . În total, autorii prezintă nouă bule de aur sigilare domneşti 65 .

Mileniul Românesc, 1000 de ani de istorie în imagini, prefaţă academician Virgil
Cândea, texte dr. Georgeta Filitti (sec.XVIII-XX), Dorin Matei (sec. IX-XVII),Litera
Interaţional, 2004, pp. 196-199 şi p. 252.
62
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. 1. Sigiliile emise
de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), Ars Docendi, Bucureşti, 2006, p.
65.
63
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc, 1., ... , p.65.
64
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. 11. Sigiliile
emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856), Ars Docendi, Bucureşti, 2006,
p.52.
65
Vezi Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. 1.
Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), p. 99, pp.100101; p.103, p.119, p.124,p.143; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur
sfragistic românesc. 11. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856),
p. 36, 52. Noi prezentăm şi descriem în această lucrare 10 bule de aur sigilare, vezi
Capitolul IV. Descrierea bulelor de aur sigilare.
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Capitolul II

TEHNICA DE CONFECTIONARE
A
,
BULELOR DE AUR SIGILARE
„După

modul de execuţiune bulele de aur se
în două categorii. Unele sunt masive,
formate dintr-un bulgăr rotund sau sferic de aur,
prin mijlocul căruia trece de sus în jos şnurul cu
care se atârnă de diplomă. La aceste bule
inscripţiile, tipurile şi ornamentele sigilare sunt
executate prin ciselare. Altele sunt lamelare, adică
alcătuite din două plăci de aur, rotunde şi bombate,
cari sunt lipite la margine una de ceialaltă prin
sudarea metalului".
grupează

Const. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii
Ţării Româneşti şi ai Moldovei, în „Revista
Arhivelor", anul I, 1925, 2, p. 253.

Până în prezent, la noi în ţară, cercetări sigilografice amănunţite cu
pnv1re la tehnica de făurire a tiparelor sigilare duble şi de confecţionare a
bulelor sigilare de aur sau făcut relativ puţine. La tehnica de confecţionare a
bulelor sigilare ne vom referi şi noi, în mod succint, în rândurile de mai jos.
Această prezentare o facem, pe scurt, deoarece în tehnica de confecţionare a
bulelor sigilare se urmau aceleaşi metode, procedee şi reguli de lucru ca şi în
alte tări din Europa.
' În sigilografie se folosesc doi termeni de bază: tipar sigilar sau matrice
2
sigilară1 şi 2. sigiliu, amprentă sigilară, pecete sau impresiune sigilară . Dacă

În conformitate cu normele ştiinţei sigilografice, prin termenul de tipar sau matrice
se denumeşte obiectul confecţionat din material dur (fier, oţel, aramă, alamă,
bronz, argint sau diferite pietre preţioase etc.) care are gravată pe suprafaţa sa, în negativ, o
reprezentare (imaginea) şi un text scris (legenda) menite a individualiza posesorul
exprimând atributele sale în viaţa socială şi serveşte la sigilare. Matricea este alcătuită din
două părţi: a) suprafaţa metalică (de obicei rotundă) pe care se află gravată emblema şi
1

sigilară
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pentru obiectul cu care se confecţiona amprenta sigilară metalică putem folosi
denumirea de tipar sigilar sau matrice sigilară, pentru pecetea cu două feţe
confecţionată din metal se foloseşte denumirea de bulă sigilară3 .
Pentru confecţionarea unei bule sigilare din metal era nevoie de
existenţa unui tipar sigilar special, aşa numitul tipar sigilar dublu 4.
Bula sigilară este întotdeauna un sigiliu atârnat, confecţionat din metal
(aur, argint, plumb)5.
Bulele de aur sigilare6 erau confecţionate din punct de vedere tehnic
prin două metode7 : a) presarea metalului între două prese gravate, care
b) mânerul, confecţionat din metal, os, lemn, pietre preţioase etc., vezi
al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică,
genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie,D.G.A.S.,Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, p. 163.
2
Prin sigiliu, amprentă şi impresiune sigilară se desemna amprenta rămasă în ceară, hârtie,
soluţie de aur, fum sau tuş în urma aplicării tiparului sigilar ce poartă o emblemă şi un text
menit a individualiza posesorul, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 213.
3
Pentru termenul bulă sigilară,vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 57 şi p. 215 şi
glosarul acestei lucrări.
4
La confecţionarea unui sigiliu metalic erau folosite tipare duble. Ca un exemplu, pentru
un asemenea sigiliu poate fi menţionat cleştele de plombat al vămii care mai este utilizat şi
în prezent, vezi Franz Antonius von Klimstein, Imago Expressa sigillorum, Edit. "Pardon",
Timişoara, 2007, p. 288 şip. 297.
5
În Evul Mediu pentru bulele metalice se întrebuinţa: aurul, argintul şi plumbul. În
majoritatea cazurilor bula de aur era goală în interior, fiind compusă din lamele, adică plăci
subţiri de aur, care se îmbinau în forma unor cutii. Pentru ca aceasta să nu se strivească,
interiorul ei se umplea cu ceară sau cu plumb sau lamelele, pe care se imprima anticipat
imaginea peceţii, se fixau pe un schelet făcut din sârmă, vezi Jak6 S., Sigilografia cu
referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-iea), în „Documente privind
istoria României, Introducere", voi. II, 1956, p. 578; vezi şi Dicţionar al ştiinţelor
speciale.... , p. 57.
6
Bulele de aur, denumire pentru sigiliile din aur (sau din argint, în cazul poleirii). Bula de
argint este în cele mai multe cazuri goală în interior. Extinderea sa a avut loc ca şi la bula
de aur prin intermediul spatiului bizantin către Europa. Bula de argint apare rar neaurită,
cel mai adesea în Bizanţ şi în Veneţia. În cele mai multe cazuri însă, apare ca bulă din
argint aurit, vezi Franz Antonius von Klimstein, op. cit., p. 288 şip. 297.
7
După modul de execuţie Const. Moisil a împărţit bulele de aur în două categorii: a.
masive-formate din bulgări masivi, rotunzi, de aur prin care trece şnurul cu care se ataşau
de documente şi b. lamelare, formate din două plăci, de metal rotunde, sudate între ele,
prevăzute cu trei găuri prin care trece şnurul, iar ornamentele şi tipurile sigilare sunt
executate în relief, vezi Const. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi
ai Moldovei, în „Revista Arhivelor", anul I, nr. 2, 1925, p. 253;Ilie Ţabrea, Constantin
Moisil, pionier al numismaticii româneşti, Edit. Ştiinţifică, 1970, p.103. La metodele de
confecţionare a bulelor sigilare se referă şi cercetătoarea Adina Berciu-Drăghicescu. În
acest sens, autoarea arată că, atunci, ,,când, nu numai tiparul este din metal, ci şi materialul
legenda

şi

Dicţionar
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asigurau impresionarea ambelor feţe şi b). confecţionarea a două plăci rotunde
din metal care erau apoi lipite între ele şi impresionate 8 . Gravarea se efectua
prin ciocănire cu o daltă specială pe suprafaţa ei, obţinându-se diferite motive
ornamentale sau inscripţii.
Prima metodă de confecţionare a unei bule sigilare consta din presarea
unui bulgăre masiv de aur, argint sau plumb, pe ambele părţi, între două
matrice, rezultând impresiunea sau imprimarea celor două feţe: aversul şi
reversul bulei sigilare9. La aceste bule de aur inscripţiile, tipurile şi ornamentele sigilare sunt executate prin cizelare 10 • Altfel spus, pentru confecţionarea acestor sigilii metalice, trebuia acordată o importanţă deosebită
executării inscripţiilor şi finisărilor manuale ale detaliilor iconografice de pe
cele două feţe ale bulei sigilare.
Cea de-a doua metodă presupunea existenţa a două lamele metalice
( discuri n.n.) fine care erau unite între ele, prin presare. Ele sunt numite şi
bule lamelare, adică alcătuite din două plăci de aur, rotunde şi bombate,
care sunt lipite la margine una de cealaltă prin sudarea metalului 11 • În
această margine sunt făcute două sau trei găuri prin care se introducea
(provizoriu) se numeau bule (lat. bulla, ae) = bombiţă de aur sau de metal) fiindcă rezultau
în urma prinderii unui bulgăre de metal, ce avea trecut prin el un şnur, între două matrice.
Metalul putea fi: aur (bula de aur), argint (bula de argint), plumb (bula de plumb). Aceeaşi
autoare prezintă şi cele două categorii de bule de aur rezultate după maniera de execuţie,
conform împărţirii făcute de Constantin Moisil, vezi Adina Berciu-Drăghicescu, Ştiinţele
auxiliare ale istoriei, Edit. Universităţii din Bucureşti, 1997, pp. 103-104.
8
Vezi Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Edit. ştiinţifică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 12 ; idem, Sigilografie generală, Curs pentru studenţii
Facultăţii de arhivistică, Edit. "Academica", Bucureşti, 2002, pp, 32-33.
9
Astfel de bule masive de aur existau mai ales în Evul Mediu târziu, dar din cauza preţului
ridicat al materialului din care erau lucrate se foloseau mai rar şi aveau dimensiuni mai
mici, faţă de bulele lamelare, vezi Wilhelm Ewald, Siegelkunde, Miinchen-Berlin, 1914, în
,,Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte", publicat de G. v. Below şi F.
Meineke, p. 175 şi Const. Moisil, op. cit.,p. 253.
1
Const. Moisil, op.cit., p. 253.
"Ibidem, vezi Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-română.în „Documente privind
istoria României".Introducere, II, Edit. Academiei Române, 1956, p.153 şi Emil Vârtosu,
Din sigilografia Moldovei şi a Tării Româneşti, în„Documente privind istoria României".
Introducere, II, Edit. Academiei Române, 1956, p.344. Într-un atelier de argintar (cu unelte
de bijutier, ciocănaşe, cleşti, dălţi, burghiu), datând de la începutul secolului al XVI-lea,
descoperit la Suceava se confecţiona sigilii, care posibil se ataşau la documente, vezi
Mircea Matei, Ştefan Olteanu, Noi date cu privire la dezvoltarea meşteşugurilor în
Suceava, în „Studii şi cercetări de istorie veche", 1, 1961, pp. 121-130. În Evul Mediu au
avut o largă răspândire podoabele realizate din câte două plăci subţiri, lipite pe margine,
vezi Marin Matei Popescu, Podoabe medievale în Ţările Române, Edit. Meridiane, 1970,
p. 12.

°
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şnurul 12 . De regulă, plăcile se fixau mai întâi pe o turtă rotundă de ceară,
care le servea de suport, şi numai apoi erau sudate 13 . La confecţionarea

bulelor sigilare,tehnică destul de pretentioasă,cancelariile domneşti făceau
apel în cele mai multe cazuri, la ajutorul' unor meşteri argintari pricepuţi. În
acest sens, se poate observa o anumită măiestrie personală a celui sau celor
care au confecţionat bula, atât la partea din metal preţios privind reprezentările de pe ambele feţe (avers şi revers), cât şi la aspectul lucrăturii
şnurului, împletit cu fir de aur.
La bulele lamelare inscripţiile, tipurile şi ornamentele sunt executate în
relief 4 . La noi, nu se cunosc până acum decât bule de aur de categoria a doua,
iar plăcile din care sunt formate nu sunt în întregime de aur, ci de argint sau de
metal galben suflate pe dinafară cu un strat gros de aur 15 •
Bula sigilară este amprenta metalică 16 sau sigiliul de aur cu două fete.
În bulă, şnurul - făcut din două fire groase, împletite sau răsucite, intră pe' o
gaură în partea de sus, între cele două capace sigilare ale cutiuţei, e fixat în
ceara roşie din interior şi iese în două şuviţe: una, pe partea dreaptă, cealaltă,
pe partea stângă - cu rolul, sau, uneori, chiar în formă, de canafi - aproape de
extremitatea de jos, prin două găuri similare celei de intrare, dar mai mici şi
aşezate lateral, nu în axa găurii de intrare 17 •
La cele două metode şnurul sau şuviţa de pergament cel lega de
document, erau încorporate în bula sigilară 18 . După dimensiuni bulele de aur
12

Const. Moisil op. cit., , p. 254.
Ibidem.
14
Ibidem
15
Ibidem. vezi şi Emil Vîrtosu, op. cit., p. 344. Cunoaşterea procedeelor de prelucrare a
metalelor preţioase constituie un ajutor important pentru istoricul de artă în vederea stabilirii
cu mai multă precizie a datei când a fost realizat obiectul, a centrului sau chiar, uneori, a
meşterului argintar. Marea maleabilitate a metalelor pretioase - fie aurul, fie argintul - a
permis o mare varietate de forme şi de motive decorative. În cazul argintului în esenţă,
tehnica de lucru se bazează pe prelucrarea la rece a metalului, el căpătând - prin batere cu
ciocănele speciale -, forma grosieră a obiectului dorit. După ce meşterul trasează desenul
decorului ce va împodobi piesa, elementele care urmează a dobândi relief sunt obţinute prin
ciocănire, pe spatele plăcii, având drept suport o suprafaţă de plumb sau lemn. În cea de a
treia fază se procedează la cizelare, adică la realizarea pe piesă a elementelor de fineţe şi de
detaliu, argintarul folosindu-se pentru aceasta de o serie de instrumente de forme şi profiluri
diferite. Ultima etapă este aurirea, vezi Victor Simion, Contribuţii la o istorie a orfevrăriei
vechi româneşti (II), în „Revista muzeelor", anul XXVIII, nr. I, 1991, p. 29.
16
Ileana Căzan, Imaginar şi simbol în heraldica medievală, Silex, Casă de Editură, Presă
şi Impresariat, Bucureşti, 1996, p. 17.
17
Emil Vîrtosu, op. cit., pp. 345-346.
18
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc I Sigiliile
emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), Ars Docendi, Bucureşti,
2006, p. 65.
13
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domneşti sunt relativ mari : 90-100 mm, în diametru 19 • Forma lor este rotundă,
asemănătoare

unor monede uriaşe.
Bulele de aur sigilare folosite de domnitorii Principatelor Române sunt
confecţionate din două lame de metal 20 . În această categorie de sigilii se includ
şi bulele de plumb ataşate cărţilor patriarhilor din Constantinopol şi Ierusalim
ce au circulat un timp şi pe teritoriul patriei noastre 21 •
În sigilografia românească bulele sigilare lamelare, sunt singurele
sigilii duble (sigillum duplex),făcute special pentru a fi ataşate actelor solemne
acordate mănăstirilor de la Muntele Athos sau din alte locuri considerate
sfinte22 .
Acest tip de sigilii au fost preluate din Bizanţ şi s-a extins prima dată în
spaţiul Mării Mediterane, mai târziu însă şi la ţarii şi la marii duci ruşi şi sârbi,
precum şi la alţi domnitori europeni23 . Bulele de aur au fost folosite foarte des
şi de împăratii şi regii germani 24 .
În afară de aceste sigilii de aur mai sunt şi bulele papale. Bula papală
este un sigiliu atârnat, confecţionat din plumb, validând un act emis de
cancelaria pontificală2 5 .Această bulă are pe avers două personaje înfăţişându-i
pe Sfintii Petru şi Pavel, flancând o cruce26 . Pe reversul bulei apare scris
numele 'papei din vremea când a fost emis actul. În cazuri rare, papa întăreşte
documentele particulare mai importante cu o bulă de aur.
În epoca feudală, în Ţara Românească şi Moldova s-au folosit de către
unii domnitori, bule sigilare lucrate din argint aurit, având gravate pe o faţă,
stema ţării şi titulatura domnului, care a emis actul, iar pe cealaltă faţă o scenă
Const. Moisil, op. cit., p. 254. După Emil Vîrtosu, bulele sigilare au diametrul de 75-100
mm,vezi Emil Vârtosu, op.cit.,, p. 344, iar după alte opinii 80-100 mm şi 4-6 mm, grosime.
20
În funcţie de modul de confecţionare şi conservare Maria Dogaru clasifică sigiliile
domneşti, astfel:!. Bule sigilare; 2. Sigilii (peceţi) atârnate; 3. Sigilii aplicate în ceară; 4.
Sigilii timbrate; 5. Sigilii imprimate în fum sau tuş; 6. Sigilii conservate în capsule
metalice, vezi Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului ... , p. 12. Această cercetătoare
îşi însuşeşte opinia lui Constantin Moisil, conform căreia bulele sigilare româneşti sunt
bule lamelare, vezi ibidem.
21
Ibidem.
22
E. Vîrtosu, op. cit., p.344.Sigiliu duplex este sigiliul care are reprezentări pe ambele feţe,
sinonim cu huila integra, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, p. 57 şi p.215.
23
Franz Antonius von Klimstein, op. cit., p. 297.
24
Ibidem.
25
Pecetea de plumb (huila) era atârnată de către bulatori, amintiţi uneori ca fratres
illiterati, căci, în chip ciudat, ei se recrutau dintre călugări-fraţi laici - analfabeţi, vezi
Francisc Pall, Diplomatica latină cu referire la Transilvania (sec. XI-XV), în "Documente
privind Istoria României", Introducere, Voi. II, p. 252 şip. 264.
26
Bula papală, este termen sinonim cu bula pontificală, vezi Dicţionar al ştiinţelor
speciale... , p. 57.
19
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religioasă 27 sau înfăţişarea unui sfănt. De la Alexandru al Ii-lea Mircea, domn

al

Ţării Româneşti

(1568-1574; 1574-1577) ni s-a

păstrat

cea mai veche

bulă

sigilară confecţionată din argint aurit, ciocănit (au repousse) şi cizelat2 8 . Astfel

este confecţionată şi bula sigilară a lui Petru Cercel, domn al Ţării Româneşti
(1583-1585)2 9 •
După opinia lui Emil Vârtosu, bula sigilară aurită din 1589 ce s-a
păstrat de la domnitorul Mihnea Turcitul, având în vedere unele lipsuri din
legendă, dar mai ales, modul insuficient de execuţie artistică a acesteia, ar fi
fost lucrată de un meşter local 30 .
Extrem de importante pentru raritatea lor, pentru metalul din care sunt
confecţionate şi pentru arta cu care sunt lucrate, aceste obiecte (bulele sigilare
n.n.) îşi au locul printre cele mai preţioase rămăşiţe culturale ce le-am primit ca
moştenire de la înaintaşii noştri 31 •
Unicate în felul lor, înfăţişând pe avers stema ţării sau portretul
domnitorului, iar pe revers, personaje sau scene religioase, bulele de aur
sigilare domneşti sunt o ilustrare a măiestriei lucrăturii meşterilor argintari din
ţările române.

Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Edit. Sylvi,
2003, p. 146.
28
Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte În tările române, sec. XIV-XVIII,
Bucureşti, 1970, pp. 241-242, pi. CXXVII; idem, Arta metalelor preţioase în România,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1973, p. 53, fig. 70; Dinu C. Giurescu, Istoria ilustrată a
românilor, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, I 981, p. 296. Tehnica prin ciocănire (au
repousse) este des întâlnită în orfevrăria epocii feudale de pe teritoriul României, din
lumea mediterană sau din Europa apuseană, nordică şi răsăriteană.
29
Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în ţările române, sec. XIV-XVIII, p. 243,
pi. CXXVIII; idem, Arta metalelor preţioase în România, p. 53, fig. 69.
30
Emil Vîrtosu, op. cit., p. 383. Numărul mare de obiecte de cult cu care au fost înzestrate
ctitoriile din ţară, daniile făcute mănăstirilor din Serbia, Bulgaria şi Muntele Athos, unde
se păstrează şi azi trăsăturile stilistice comune unor piese cu destinaţie felurită şi lucrate în
tehnici variate, toate acestea fac să se presupună existenţa la finele secolului al XV-iea şi în
cursul celui de-al XVI-iea, a unor ateliere locale, de meşteri argintari ce lucraseră la
comanda marilor familii feudale şi a voievozilor, vezi Florentina Dumitrescu, Emil
Lăzărescu, Maria-Ana Musicescu, Dumitru Năstase, Teodora Voinescu, Arta în Ţara
Româneascâ de la mijlocul secolului al XV-iea până la sfârşitul secolului al XVI-iea, în
"Istoria artelor plastice în România ", redactată de un colectiv sub îngrijirea Acad. Prof.
George Oprescu, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 285. Maria Dogaru menţionează
opinia lui Emil Vîrtosu, cu privire la faptul că, bula sigilară aurită din 1589 de la Mihnea
Turcitul ar fi fost lucrată de un meşter local, vezi Maria Dogaru, Colecţiile de matrice
sigilare ale Arhivelor Statului, D.G.A.S., Bucureşti, 1984, p. 37, nota 43.
31
Const Moisil, op. cit., p. 265.
27

Bucureşti,
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Capitolul III

BULELE DE AUR DOMNEŞTI - TEZAUR
SFRAGISTIC ROMÂNESC
,,O practică introdusă în cancelariile româse pare în acelaşi moment, în 1575, şi a
cărei origine bizantină este neîndoielnică, deşi în
veacurile XIII-XIV a fost imitată şi în statele slave
din sudul Dunării, sunt bulele sigilare de aur".
neşti,

Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în ţările
române în secolele XVI-XVIII, Corint, Bucureşti,
2001, p. 75.

Sigiliile de aur cu două feţe sau bulele de aur sigilare 1, cum îndeobşte
sunt mai mult cunoscute se numără printre izvoarele sfragistice care merită o
atenţie deosebită. Ele servesc, nu numai pentru verificarea autenticităţii
documentelor şi pentru identificarea persoanelor care le-au emis, ci oferă, prin
reprezentările lor, un material de cel mai mare preţ pentru ştiinţa heraldică,
pentru genealogie şi pentru istoria costumelor, iar prin modul lor de execuţie
contribuie la cunoaşterea evoluţiei gravurii în metal şi a gustului artistic 2 .
Dintre toate monumentele noastre sigilografice, categoria cea mai remarcabilă o formează peceţile de metal, care sunt în acelaşi timp cele mai rare, căci
nu se întrebuinţau decât la documente de o importanţă cu totul excepţională3 .
Peceţile de acest fel se prezintă la noi sub două înfăţişări: capsule de
metal - mai mult sau mai puţin împodobite - destinate să protejeze pecetea de
Pentru termenul de bulă sigilarâ, sigiliu ataşat, confecţionat din metal (aur, argint,
plumb), vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei,Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, I 982, p. 57.
2
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, în "Revista
Arhivelor", Anul I, nr. 2, 1925, p. 249.
3
Ibidem, p. 250.
1
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în interiorul lor, şi bule de aur ce au pe faţă şi pe revers,
reprezentări şi inscripţii sigilare4 .
Ele erau ataşate de hrisoave 5 . Originea denumirii hrisovul se află în
termenul diplomaticii bizantine bulă XPtcr6PouAAou (pecete) de aur, cancelaria
Ţării Româneşti adoptând acest termen prin mijlocirea cancelariilor sud-slave,
mai probabil prin cea bulgară. Dar pe când în Bizanţ - uneori chiar şi la bulgari
- sub numele de hrisov se cuprindeau actele solemne ce aveau drept caracteristică o bulă de aur - de unde originea numelui actului - la noi, dat fiind şi
situaţia politică a domnilor, actele hrisoave 6 de obicei aveau o pecete din ceară,
care însă era şi ea suspendată după modelul bulei bizantine7 .
În ţările apusene, şi chiar în cele din vecinătatea noastră, s-au folosit
bule de aur sigilare încă din veacurile XII-XIV 8 , iar la noi, apar abia în a doua
jumătate a veacului al XVI-lea 9 . Aceasta se datoreşte, foarte probabil, caracterului documentelor de care se atârnau peceţile de aur 10 . Şi în Apus şi în
Răsărit era obiceiul cancelariilor să se atârne bule de aur numai la documentele
ce acordau privilegii, libertăţi sau danii de o importanţă excepţională şi către
persoane, instituţii sau corporaţii faţă de care suveranul ţinea să-şi manifeste o
bunăvoinţă cu totul deosebită 11 • Au beneficiat, în special de astfel de atenţiuni
mănăstirile celebre, al căror prestigiu impunea suveranilor să le ofere daniile
sau privilegiile într-o formă cât mai pompoasă 12 .
ce se

află

4

Ibidem.
Prin hrisov se denumeşte: 1. actul solemn emanat în cancelaria Ţării Româneşti şi a
Moldovei autentificat de una sau mai multe peceţi atârnate (sec.XV-XVII); 2. termenul de
hrisov poate fi folosit şi pentru: a.bula sigilară; b.matricea sigiliului mare domnesc;
c.sigiliul mare domnesc, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p.133.
6
Excepţie fac unele hrisoave care au sigilii sau bule sigilare de aur.
7
Pentru peceţile bizantine, vezi Gustav Schlumberger, Sigillographie de /'empire byzantin,
Paris, 1884. Despre termenul hrisovul şi alţi termeni care mai desemnau bula de aur şi
introducerea ei de către împăraţii bizantini şi răspândirea acesteia în cancelariile unor state
europene, vezi C. Moisil, op. cit, p.251-252; Damian P. Bogdan, Diplomatica slavoromână, în "Documente privind Istoria României", Introducere, voi. II, Edit. Academiei
R.P.R., 1956, p. 23 şip. 145; idem, O străveche matrice de pecete românească, în "Studii
şi materiale de istorie medie", voi. I, 1956, pp. 245-246
8
Vezi G. Pray, Sintagma historicum de sigillis regum et reginarum Hungariae, Budae,
1805 (pentru Ungaria), p. 32; Stojan Novacovic, Zakonski spomenici srpskih driava
srednjega veka, Beograd, 1912, pp. 183, 305, 307, 315; N.A. Musmov, Manetele şi
peceţile ţarilor bulgari (în limba bulgară), Sofia, 1924, p. 160 şi urm.
9
Const. Moisil, op. cit, p. 252.
10
Ibidem.
11
În acest sens, pentru pecetea de aur, vezi:termenul huila şi huila aurea la Du Cange,
Glossarium Ad Scriptores Mediae et lnfimae Latinitatis ... , Niort: L.Favre, 1883-1887 şi
G. Pray, op. cit., p. 33.
12
C. Moisil. op. cit., p. 252.
5
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În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, apar în Ţara Românească
Moldova, bule sigilare lamelare: un fel de cutiuţe rotunde închise din
metal cu golul din mijloc umplut cu ceară roşie 13 • Ele sunt făurite din
argint, suflat uneori, cu aur, din metal galben (alamă) suflat cu argint sau
14
aur .Bulele sigilare, numite hrisovul (XPHCOR'ts ""' din grec. xpucr6pouÂ.A.Ou,
xpucropouUtou), pecete de aur (slav . .31\"'T'W nE't"'T'i..), pecete de argint 15 au
reprezentări pe amândouă părţile (huila integra) 16 : pe faţă reprezentări
heraldice sau iconografice, iar pe revers, de obicei, personaje sau scene biblice,
în legătură cu hramul lăcaşului religios căruia i s-a acordat hrisovul de care
17
ţinea acea bulă . Când s-a adoptat în cancelaria Ţării Româneşti terminologia
slavă, s-a introdus şi termenul „hrisovul", care în româneşte a devenit „hrisov",
cu aceeaşi semnificaţie de „diplomă"; tot aşa a trecut şi în Moldova 18 • Mai
târziu însă, când unii domni români au atârnat de anumite diplome, bule de aur,
în loc de obişnuitele peceţi de ceară, au numit aceste bule tot cu cuvântul
„hrisovul", care este termenul propriu pentru „bula de aur". Dar, pentru a nu se
ajunge la echivocuri pe unele bule găsim în loc de „hrisovul", termenul slav
.31\"'T'W nE't"'T'i..=pecete de aur, iar pe altele cel grec, de „engolpion"=medalion, prin aceasta înlăturându-se orice confuzie între diplomă şi pecetea de
aur 19 .
Bulele sigilare se întrebuintează ca urmare a unor schimbări care au
survenit pe la jumătatea veacului ~l XVI-iea. În primul rând situaţia marilor
mănăstiri creştine din Imperiul Otoman devine foarte critică din cauza
propagandei musulmane şi a persecuţiilor sistematice ce le făceau otomanii
contra clerului ortodox. Astfel, spre a se putea salva creştinismul ameninţat,
erau necesare ajutoare cu mult mai multe. Pe de altă parte, în acel timp,
singurii suverani ortodocşi care puteau ajuta în mod efectiv creştinătatea din
Imperiul Otoman, erau domnitorii Ţării Româneşti şi ai Moldovei care îşi
păstraseră o situaţie autonomă în urma cuceririlor otomane din răsăritul
Europei.
şi

Emil Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în "Documente privind
Istoria României", Introducere, II, 1956, p. 344.
14
Ibidem.
15
Pentru această denumire Emil Vârtosu menţionează o însemnare contemporană pusă în
josul unei scrisori trimisă mitropolitului Theodosie de către Constantin Basarab voievod, la
8 august< c.1665 >: ,,Pe foiţa ce au trimis Constandin Vodă s-au făcut sfitocul cel mare,
adecă hristovul cel cu pecetea de argint", Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Mitropolia
Bucureşti, 11/2, apud Emil Vârtosu, ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Constantin Moisil, op. cit.,, p. 252.
19
Ibidem.
13
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În mod natural aceşti domni după căderea Imperiului Bizantin, devin
patronii şi protectorii lăcaşurilor sfinte din împărăţia otomană, ameninţate de
islamism. În această calitate ei fac danii, cu mult mai mari decât înainte,
acestor lăcaşuri, şi îşi pun în joc toată autoritatea şi influenţa lor spre a le salva.
Ţările Române, singurele de origine latină şi de religie ortodoxă în această
zonă care şi-au păstrat autonomia erau cele mai îndreptăţite să lupte pentru
apărarea instituţiilor ecumenice spre care îşi îndreptau atenţia toţi creştinii
aflaţi sub exploatarea turcească s-au ameninţate de aceasta20 .
În acest sens, domnii noştri încep să întărească de acum înainte
diplomele prin care acordau danii mai importante acestor lăcaşuri, cu peceţi de
aur 1.Aceasta este chiar o explicaţie a faptului, că toate bulele de aur , provin
de la diplome de danie către lăcaşuri sfinte din Imperiul Otoman22 .
Studii pertinente apărute în unele ţări, au scos în evidenţă faptul că, în
evoluţia lor istorică, sigiliile au îndeplinit un triplu rol: 1) expresie a normelor
juridice; 2) izvor istoric; 3) manifestare de artă2 3 . Astfel de sigilii sunt şi bulele
de aur sigilare domneşti. Preeminenţa instituţiei domniei în acest caz este
exprimată prin: a) reprezentarea stemei ţării (sau herburile reunite ale Ţării
Româneşti şi Moldovei); b) materialele din care era lucrat sigiliul de aur (de
cele mai multe ori argint, suflat cu un strat gros de aur), şnur de mătase cu fir
de aur; c) modul de prindere a bulei sigilare de act (sigiliu atârnat).
Studierea lor necesită abordarea unor aspecte cum ar fi: originea şi
semnificaţia reprezentării din emblemă, conţinutul şi dispunerea legendei,
forma şi dimensiunile, materialele şi tehnica de confecţionare şi valoarea lor
artistică.

Bulele de aur sigilare domneşti sunt putine care ni s-au păstrat. În
legătură cu numărul lor, acesta diferă de la un autor la altui2 4 . În stadiul actual

20
vezi D. Năstase, L 'heritage imperial Byzantin dans /'art et f'histoire des Pays Roumain,
Fondation Europeene Drăgan, 1976, pp. 4-16.
21
C. Moisil, op. cit., p. 253.
22
Ibidem.
23
Maria Dogaru, Sigilografie generală. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică,
Edit. "Academica", Bucureşti, 2002, pp. 5-6.
24
În acest sens,vezi C. Moisil, op. cit., p. 254; Marcel-Dumitru Ciucă, Reconstituirea
hrisovului solemn al lui Matei Basarab, din 28 februarie 1645, dat mănăstirii Sf Ecaterina
de la Muntele Simii, în "Arhiva Românească", tom.I, fasc. l /1995, p.165; Maria Dogaru,
Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei, surse pentru
cunoaşterea artei feudale româneşti, în "Ziridava",XXI, 1998, pp.419-424; Laurenţiu
Ştefan Szemkovics,Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc I. Sigiliile emise de
cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), Ars Docendi, Bucureşti, 2006;
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc II. Sigiliile emise
de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856), Ars Docendi, Bucureşti, 2006, ş.a.
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al cercetărilor sigilografice este greu dacă nu imposibil de aflat, câte bule de
aur sigilare au întrebuintat cancelariile domneşti.
În ordinea numărului unor astfel de acte sigilate cu bule de aur, cel mai
important dintre aceste centre religioase este Muntele Sinai, apoi Muntele
Athos 25 . Precum şi în alte aspecte ale relaţiilor lor cu supuşii creştini ai Porţii,
din Balcani până la Marea Roşie, domnii români au afirmat şi prin acest
element de decor bizantin calitatea lor de urmaşi împărăteşti şi de protectori
fireşti ai patriarhiilor răsăritene26 .
Pe aversul şi reversul unor bule sigilare sunt gravate scene religioase
sau sfinţi, cum ar fi: Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos, la Alexandru al 11lea Mircea, Sfânta Treime şi Sfântul Ilie, la Mihnea Turcitul, Scena Schimbării
la Faţă, la Petru Cercel, "rugul lui Moise", Maica Domnului cu Pruncul, Sf.
Ilie, Sf. Ecaterina, Daniil în groapa leilor, la Matei Basarab, Soborul Sfintilor
'
Îngeri, la Constantin Gehan Racoviţă 27 .
Pe alte bule sunt reprezentate steme: iconografică la Alexandru al 11lea Mircea, Mihnea Turcitul, Petru Cercel; combinată la Mihnea Turcitul,
Matei Basarab, Grigorie Ghica; heraldică şi inscripţie la Grigore Ghica; unită
şi cu ornamente florale la Constantin Racoviţă28 .
Cea mai veche dintre bulele de aur sigilare domneşti este a lui
Alexandru al Ii-lea Mircea, domn al Ţării Româneşti (1568 ante iulie 11-1574
aprilie 14; 1574 cca. mai 3-1577 septembrie 27/28). Pe aversul bulei sigilare
cele două personaje domneşti, care în stemele anterioare erau înfăţişate în
formă de busturi sau numai până la genunchi 29 , aici apar în întregime 30 , iar
N.Iorga, Două „hrisobule" româneşti, în „Revista istorică", IX, 11, 1923, pp. 114-115. De
astfel de hrisoave cu bule de aur au beneficiat şi mănăstirile Deropolis, Krusedol şi
Milesevo,vezi Octavian Iliescu, L 'heritage de !'idee imperiale byzantine dans la numismatique
et la sigillograjie roumaine au Moyen Âge, în ,,Byzantina", 3, 1971, pp. 259-260. Pentru
Muntele Sinai, vezi şi M. Beza, Biblioteci mănăstireşti în Siria, Atena şi insula Hios, în
,,Analele Academiei Române", Seria III, Memoriile Secţiunii Istorice, VIII, 1936, p. 19.
26
Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII,
Corint, Bucureşti, 2001, p. 75.
27
Vezi Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc I. Sigiliile
emise de cancelaria domnească a Tării Româneşti (1390-1856), p. 66.
D
•
Ibidem.
29
Vezi Stoica Nicolaescu, Documente slavo-române cu privire la relatiile Tării Româneşti
şi Moldovei cu Ardealul În sec. XV-XVI. Bucureşti, 1905,pp.334-335 şi P.V. Năsturel,
Nova Plantatio şi regii României-moştenitori ai Împăraţilor Bizanţului. Studiu sfragistic
din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri În text, în "Revista pentru
Istorie, Arheologie şi Filologie", XV, 1914, fig. 18, 19, 22.
30
C. Moisil, op. cit, p. 255; vezi şi I.D. Ştefănescu, Cu privire la stema Ţării Româneşti.
Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur, în « Studii şi cercetări de numismatică »,
Voi. I, 1957, p. 379.
25

. .
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între ele un copac. Ele nu sunt îmbrăcate în mantii domneşti, ca în stemele mai
vechi, ci în caftane lungi şi încinse la mijloc cu brâie late31 . Ele reprezintă pe
domnul ţării şi fiul său mai mare, moştenitorul tronului, după cum găsim
reprezentate foarte frecvent pe monedele şi peceţile bizantine pe împărat şi fiul
său moştenitor32 .

Cât priveşte scena de pe reversul acestei bule, ea reprezintă Schimbarea la Faţă a lui Hristos. Mântuitorul este înfăţişat confonn obiceiului, stând
în picioare pe munte, luminat de soarele strălucitor şi binecuvântând cu mâna
dreaptă, iar cu mâna stângă ţine un volumen: la stânga lui se află Moise, cu
tablele legii, iar la dreapta Sf. Ilie. Cei trei apostoli, Petru, Iacob şi Ioan, care ar
trebui conform tradiţiei, să fie de faţă, lipsesc. Dând o proporţie prea mare
figurii lui Hristos, artistul n-a mai avut loc şi pentru reprezentarea Apostolilor33.
Pe aversul şi pe reversul bulei se găsesc ornamente, care sunt toate de
acelaşi gen: spirale cu flori şi frunze. Astfel de spirale umplu spaţiul gol de la
sfârşitul legendelor şi câmpul de pe aversul bulei de la spatele celor două figuri
domneşti 34 . Ele sunt în genul ornamentelor de spirale obişnuite în sculptura
noastră ornamentală din veacul al XVI-lea şi de mai târziu 35 . Pe lângă aceste
ornamente, inscripţiile de pe faţă şi reversul bulei sunt delimitate de către două
cercuri groase, în formă de şnur, motiv ornamental caracteristic artei noastre
vechi 36 .
Din inscripţia şi din reprezentarea de pe revers, reiese că, diploma de
care a fost atârnată această bulă a fost dată unei mănăstiri a cărei biserică avea
hramul Schimbarea la Faţă. La Muntele Athos, sunt două mănăstiri cu acest
hram: Cutulmuş şi Pantocrator. S-a apreciat că, bula nu provine de la nici una
din aceste lăcaşuri de la Muntele Athos, pentru următorul motiv: ea a fost
cumpărată pentru Academia Română de la un anticar din Constantinopol,
împreună cu alte trei bule, care proveneau toate de la mănăstirea de pe Muntele
Sinai din Arabia, lăcaş ce are tot hramul Schimbarea la Fată. 37 Acest lucru l-a
făcut pe Constantin Moisil să încline a crede, că bula de care vorbim a fost
ataşată diplomei de donaţie pentru mănăstirea de la Muntele Sinai 38 .

31

C. Moisil, op. cit, p. 255.
Ibidem, p. 257.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem, p. 257-258.
38
Vezi. Ibidem, p. 258.
32
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De la Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti (1577-1583; 15851591) sunt cunoscute două bule de aur sigilare, prima datată (1589) 39 şi a doua,
nedatată. Prima bulă este un sigiliu domnesc având pe avers, tipul combinat
realizat prin contopirea tipului heraldic cu tipul iconografic, iar a doua bulă are
pe avers o reprezentare de tip iconografic. Pe revers, prima bulă are o scenă
religioasă, iar a doua, un sfânt protector în legătură cu hramul lăcaşului căruia i
s-a acordat diploma-Sf. Proroc Ilie40 .
Prima bulă de la Mihnea Turcitul a fost ataşată de un act de danie emis
la 8 februarie 1589, pentru Mănăstirea Hilandar (Muntele Athos-Grecia), unde
se află şi în prezent, împreună cu pergamentul de care a fost atârnată. Ea a fost
făcută cunoscută, în ţară, printr-o fotografie trimisă lui Constantin Moisil, de
către Stoica Nicolaescu, profesor la Şcoala militară de infanterie şi cunoscut
slavist41 .
Pe avers, bula de aur sigilară reprezintă stema combinată a Ţării
Româneşti, iar pe revers, scena Sfânta Treime. Şi aici s-au reprezentat atât pe
avers cât şi pe revers, ornamente asemănătoare cu cele de pe bula sigilară a lui
Alexandru al Ii-lea Mircea, domnitorul Ţării Româneşti. Constantin Moisil
susţine pentru ambele bule, aceeaşi inspiraţie, deşi arăta acesta, artistul este
desigur altul 42 . Acelaşi autor arăta că, din punct de vedere al execuţiei tehnice
trebuie să recunoaştem că bula sigilară de la Alexandru al Ii-lea Mircea este cu
În legătură cu bula de aur sigilară din 1589, datată după actul de care atârna şi emisă în
cancelaria domnească a Ţării Româneşti în timpul lui Mihnea Turcitul, vezi P.V. Năsturel,
op. cit.,pp. 44-45, fig. 46; C. Moisil, op. cit., pp. 256-259 + tab. IV, fig. 3-4; idem, Vechi
sigilii domneşti, 3. Cu tipuri iconografice, în "Universul", LVIII, nr. 60, din 5 martie,
I 941, p. 2, fig. 4; idem, O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească, în "Buletinul
Ştiinţific", Secţiunea de Ştiinţe Istorice, Filosofice şi Economico-Juridice, III, 1951, pp. 1324, fig. 3-4;Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-română, pp. 153-154; Emil Vîrtosu, op.
cit., p. 383; I. D. Ştefănescu, op. cit. p. 379; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în
România, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti 1977, pp. 55 şi 216-217, pi. V, 5; Ileana Căzan,
Imaginar şi simbol în heraldica medievală, Silex, Casă de Editură, Presă şi Impresariat,
Bucureşti,1996, pi. 3, 6; Maria Dogaru, Din heraldica României, Edit JIF, 1994, p. 37,
nota 12; idem, Bulele de aur folosite în cancelariile... , p. 420; Dan Cernovodeanu, Evoluţia
armeriilor ţârilor române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), Edit.
Istros, Brăila 2005, p. 85; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic
românesc.I, Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856),pp.
100-101, fig.77a-77b.
40
Despre Sfăntul Proroc Ilie, vezi Vieţile Sfinţilor de peste tot anul după mineie *
Sinaxarele din Triod şi Penticostar, Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte
Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Edit. Biserica Ortodoxă, Alexandria,
2002, p. 452 şi Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, Căliiuziri în lumea icoanei, Edit.
Sophia, Bucureşti 2006, pp. 154-156.
41
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 258.
42
Ibidem.
39
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mult superioară. Interesant este şi modul de execuţie a pomului, care are două
coroane, una mai sus şi alta mai jos43 . De asemenea, felul cum sunt reprezentate soarele şi luna, în formă de capete omeneşti, este caracteristic pentru
44
sfărşitul veacului al XVI-lea şi denotă o influenţă străină .
A doua bulă sigilară are pe avers reprezentate două personaje: Mihnea
voievod, cu doamna Ecaterina, mama sa, purtând mantii de ceremonie şi
coroane deschise domneşti, stând în genunchi, faţă în faţă, având între ele un
arbore cu rădăcini sub forma a trei arce de cerc îmbinate şi coroana conică45 .
Voievodul ţine mâna dreaptă spre partea superioară a tulpinei copacului, şi cu
stânga, îl atinge, iar doamna, ţine cu ambele mâini, tulpina pomului în dreptul
mâinii stângi a voievodului.
Dacă unele bule sigilare de aur au reprezentaţi pe avers, domnul cu
fiul, pe această bulă sigilară, nedatată, provenind de la Mihnea Turcitul, s-au
redat domnul, cu doamna Ecaterina, mama sa. Constantin Moisil care a studiat
şi această bulă sigilară a încercat să lămurească prezenţa neobişnuită a reprezentării doamnei Ecaterina, mama voievodului Mihnea Turcitul, pe aversul
bulei acestuia46 . Pe reversul bulei sigilare este înfăţişat Sfăntul Proroc Ilie, care
este şi hramul mănăstirii Deropoli, căreia i s-a dat actul.
O altă bulă sigilară este de la Petru Cercel, domnitor al Ţării Româneşti
(1583-1585). Pe o faţă a bulei este reprezentat voievodul, în picioare, cu
47
coroană pe cap şi ţinând în mâna dreaptă o cruce cu trei braţe . Artistul
executând figura domnului a dorit să ne dea un portret. Într-adevăr, pe de o
parte expresia feţei şi modul de tratare a părului şi bărbii, pe de altă parte,
minuţiozitatea cu care este executat costumul domnesc, indică lămurit această
intenţie. Spre a ne convinge de acest lucru este destul să comparăm figura
domnului de pe această bulă, cu personajele domneşti de pe bulele anterioare.
Se observă cum acestea din urmă sunt simple figuri convenţionale, pe câtă
vreme cea dintâi este un adevărat portret48 .
Este unul din cazurile excepţionale de reprezentare a stemei iconografice printr-un singur personaj 49 . Distingem faţa prelungă, forma bărbii,
Ibidem. Este vorba de doi copaci suprapuşi, vezi Laurenţiu Ştefan Szemkovics,Maria
Dogaru, Tezaur sfragistic românesc I. Sigiliile emise de cancelaria domneascâ a Ţârii
Româneşti (1390-1856), p. 100.
44
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 258.
45
I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 379;Augustin Mureşan, Sfântul Proroc Ilie înfăţişat pe bula
de aur a lui Mihnea Turcitul, în curs de publicare.
46
C. Moisil, O nouâ bulâ de aur sigilarâ .. . , p. 21-22.
47
Idem, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 259;
Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-românâ, p.154; I.D. Ştefănescu, op. cit., p. 379.
48
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţârii Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 260.
49
Maria Dogaru, Bulele de aurfolosite în cancelariile... ,p. 420.
43
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mustaţa,

chipul suveranului autoritar, având rolul de protector al creştm1s
mului, fapt evidenţiat că poartă, crucea, însemnul ce evocă atributul patriarhilor50.
Faptul că domnul ţine în mâna dreaptă crucea înfăţişată în acest mod şi
nu însemnele tradiţionale ale puterii, dovedeşte că voievodul voia să se
prezinte ca un suveran protector ce era al creştinismului 51 . Este crucea cu trei
braţe orizontale, patriarhală, şi indică poziţia domnului de protector al bisericii
ortodoxe52 . Ornamentele de ramuri orânduite în spirale şi împodobite cu flori şi
frunze se aseamănă mult cu cele de la bulele mai vechi, dovedind că şi în
gravura în metal s-a continuat tradiţionalele motive ce le găsim în sculptura în
piatră şi în lemn53 .
Pe reversul bulei se află scena religioasă: Schimbarea la Faţă care este
mult mai bine executată decât pe bula lui Alexandru al Ii-lea Mircea54 . Iisus
este luminat de soarele în formă de nimb oval cu raze lungi ascuţite, stă în
picioare pe vârful muntelui stâncos. De o parte şi de cealaltă a lui se află Moise
şi Ilie, în atitudine de admiraţie pioasă. Jos la poalele muntelui cei trei apostoli:
Petru, Iacob şi Ioan, prosternaţi, abia îndrăznesc să privească chipul transfigurat al Mântuitorului 55 .
De la Petru Şchiopul, domnul Moldovei ni s-a păstrat o bulă de aur
armoriată ce are pe avers stema secundară a Moldovei, combinată cu stema
dinastică 56 . Bogata ornamentare a coifului ce timbrează scutul şi modul cum
sunt reprezentate soarele şi luna trădează o influenţă apuseană: artistul care a
compus această stemă era neapărat la curent cu formele heraldicei apusene, în
special cu ale celei germane 57 . Pe revers s-a reprezentat scena Schimbarea la
Faţă, dar care este de o execuţie cu mult inferioară celor de mai înainte 58 .
Figura lui Hristos nu este aşa de impunătoare, ca la celelalte bule, iar nimbul
solar abia se poate observa 59 .Se pare că meşterul care a realizat această
reprezentare de pe revers este cu totul altul, decât cel ce a executat
50

Ibidem, p. 422.
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 260;
Maria Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile.. , p. 420.
52
Vezi Andrei Pipidi, op. cit., p. 63.
53
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 260.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
56
Ibidem. Idem, Stema României, în "Enciclopedia României", voi. I, p. 63; Mihai Berza,
Stema Moldovei în secolul al XVI-iea, în „Studii şi cercetări de istoria artei", III, 1-2, I 956,
pp. 99-108;Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, 1977, p. 97 şip. 108,
pi. XXXIX/6.
57
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 261.
58
Ibidem, p. 262.
59
Pentru alte amănunte,vezi Ibidem.
51
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reprezentarea de pe avers, care este cu mult superioară60 • Însuşi cercul de şnur
(cerc spicat n.n.) ce mărgineşte reprezentarea de pe fată, lipseşte pe revers 61 .
În timpul domniei lui Matei Basarab în canc,elaria domnească a Ţării
Româneşti s-a emis un hrisov solemn la 28 februarie 1645 de care atârna o
bulă sigilară62 .Această bulă a intrat în atenţia cercetătorilor încă de la începutul
secolului al XX-iea şi a fost descrisă şi reprodusă grafic de mai multe ori, fie
direct după piesa originală, cum a procedat Constantin Moisil, primul specialist
care a introdus-o în circuitul ştiinţific 63 şi P.V. Năsturel 64 , fie după fotografia ei
de la Biblioteca Academiei Române, precum Maria Dogaru65 ş.a.
Bula de aur de la Matei Basarab, reprezintă pe avers stema Ţării Româneşti. Pe revers este compoziţia "rugul lui Moise" aşa cum este reprezentată în
arta paleo-creştină, bizantină şi orientală 66 . Cât priveşte scenele religioase de
pe reversul bulei, ele nu sunt în legătură cu hramul mănăstirii Sinai. Din
legendă reiese că, dania lui Matei Basarab era adusă în cinstea Sfintei
Ecaterina de la Sfăntul Munte Sinai spre slava Maicii Domnului. De aceea ni
se înfăţişează o scenă de adorare a Maicii Domnului, de altă parte figura
Sfintei Ecaterina, fondatoarea Mănăstirii Sinai. Peştera cu Danii! între lei s-a
pus probabil spre a complecta ideea de Munte Sfănt67 .
Bula de aur sigilară de la Matei Basarab nu este din aur masiv, ci este o
cutie lamelară, goală la mijloc, confecţionată din metal, care pare să fie argintiu,

60

Ibidem.
Ibidem.
62
Vezi Marcel-Dumitru Ciucă, op. cit., p. 166. Hrisovul este reprodus color în albumul de
documente Din patrimoniul Arhivelor Naţionale (coord. Marcel-Dumitru Ciucă) cu
Argument de prof.univ.dr.Comeliu Mihai Lungu şi Introducere de prof.univ.dr. MarcelDumitru Ciucă, Bucureşti, 2006, p. 56.
63
Vezi Constantin Moisil, în Creşterea colectiuni/or Academiei Române, Cabinetul
Numismatic, pe 1915; idem, Bule de aur româneşti, în "Cronica numismatică şi
arheologică", anul IV, nr. 3-4, iulie-august, 1923, pp. 24-26;idem, Bule de aur sigilare de
la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 254; idem, Stema României. Emluţia ei
istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931, în "Boabe de grâu", Anul II, nr. 2, febr. 1931, p. 68,
fig. 8; idem, Stema României, în "Enciclopedia României", I, p. 61.
64
P. V. Năsturel, op. cit., p. 10. La fel procedează şi cercetătorul Marcel-Dumitru Ciucă,
vezi, op. cit. p. 166.
65
Maria Dogaru, Sigili/e mărturii ale trecutului istoric, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1976, pp. 52-53, fig. 32a-32b. Pe fotocopie este imprimată ştampila Arhiv
(elor). Probabil că Arhivele Statului au intrat în posesia unor fotocopii pe care s-a aplicat
ştampila acestei instituţii. Nu credem că reputata specialistă în sigilografie Maria Dogaru
să nu fi văzut bula de aur a domnului Matei Basarab, în original, dar în lucrare a folosit
imaginea bulei reprodusă după fotografie.
66
Vezi I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 376.
67
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 263.
61
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suflată cu aur68 . Constantin Moisil, dar şi după el, ceilalţi specialişti, a socotit că

a fost confecţionată din metal galben auriu, însă acum se poate vedea metalul
argintiu în acele locuri în care stratul de aur s-a curăţat69 . Cutia metalică are
diametrul de 9 cm, şi înălţimea (grosimea n.n.) de 1,3 cm, fiind prevăzută cu o
gaură în partea de sus şi două în partea de jos, prin care trecea şnurul 7°.
Cercetătorul Marcel-Dumitru Ciucă a reconstituit hrisovul solemn al
lui Matei Basarab, din 28 februarie 1645, dat mănăstirii Sf. Ecaterina de la
Muntele Sinai71 . Elementele care l-au determinat pe renumitul cercetător să
socotească că, bula sigilară de mai sus aparţine hrisovului lui Matei Basarab
din 28 februarie 1645, sunt: hrisovul a fost dat "Marii Lavre de la Sinai", care
este mănăstirea fondată de Sfânta Ecaterina;iar pe aversul bulei este înfăţişată
Sfânta Ecaterina; în text, în arengă, este vorba de "tufişul arzând", deci motivul
"rugului lui Moise", care este reprodus şi pe reversul bulei; văleatul hrisovului
şi cel înscris pe bulă este 7153 (=1645) 72 . Hrisovul fiind destinat mănăstirii
Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai, era normal ca el să se găsească în arhiva
acesteia, dar nu se ştie prin ce împrejurări a ajuns în ţară la Biblioteca
Academiei Române 73 . Probabil el a fost achiziţionat în străinătate pe la
începutul secolului nostru, aşa cum s-a întâmplat şi cu bula sigilară care-i
apartinea74 . De la Biblioteca Academiei Române, hrisovul a ajuns la Arhivele
Stat~lui din Bucureşti, unde se află şi în prezent7 5 . În frontispiciu hrisovul are
stema Ţării Româneşti, combinată cu stema personală a domnului 76 .
Bula de aur de la Grigore Ghica are pe avers stema Ţării Româneşti, la
fel cu cea de pe bula lui Matei Basarab77 . Este una dintre puţinele bule ce se
află la actul pe care îl validează. Pe revers, într-o ghirlandă de frunze, în partea
superioară, în interiorul unui semicerc, neuniform flancat de două flori, apare,
acvila cruciată, contumată, iar în partea de jos, o inscripţie scrisă pe şapte
rânduri în limba română cu slove chirilice78 . Titulatura ce şi-o dă domnul
Grigore Ghica pe această bulă este destul de curioasă. Pe aversul bulei el se
intitulează <Voevod a toată Ţara Ungrovlahiei>, iar în inscripţia de pe revers
Marcel-Dumitru Ciucă, op. cit. p. 166.
Ibidem.
70
Ibidem.
71
Ibidem.
72
Ibidem, p. 167.
73
Ibidem, p. 159.
74
Ibidem.
75
Ibidem.D.A.N.1.C., doc. istorice,CCCXCVII/47.
76
Marcel-Dumitru Ciucă, op.cit, p. 162.
77
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , pp. 263-264.
78
Ibidem. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I,
Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (I 390-1856),pp. 124-125.
68

69
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toată
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Tării Româneşti

mănăstiri

si Moldovei

ce sunt împrejurul

stăntului munte Atonului>79 . Pergamentul cu bula de aur din 1664 de la

Grigore Ghica a fost primit în dar de la Iosif Naniescu, fost mitropolit al
Moldovei 80
Generalul P. V. Năsturel, primul care a publicat acest sigiliu de aur81 ,
credea că, aceste cuvinte fac parte din titulatura domnului şi emite părerea că
domnii Ţării Româneşti au adăugat acest titlu în urma răscumpărării întreg
Sfăntului Munte cu banii domnilor şi boierilor tărilor române sub domnia
sultanului Selim 1182 . În realitate, subliniază Con~tantin Moisil, cuvintele "a
toată Sfetagora etc.," nu au a face cu titulatura domnului, ci indică cui i s-a dat
hrisovul de danie şi bula83 . Nu putem, arăta acest autor, trage nici o concluzie
cu privire la vre-o stăpânire de fapt sau de drept a domnilor noştri asupra
Muntelui Athos, ceea ce ar fi fost o imposibilitate, dată fiind situaţia
84
excepţională ce o avea republica bisericească de la Sfăntul Munte .
De la Vasile Lupu, domnitor al Moldovei se cunosc două bule de aur
sigilare atârnate la acte date unor mănăstiri din Serbia.O bulă sigilară, din
argint suflat cu aur, se află ataşată la actul din 6 septembrie 1642 prin care
domnul Moldovei, Vasile Lupu dă mănăstirii Kruşedol din Serbia IO.OOO de
aspri pe an. Pe avers, în câmp, capul de bour al Moldovei însoţit de slovele
B/B="Vasile Voievod" 85 .
O altă bulă sigilară din argint aurit a fost atârnată la un act de la Vasile
Lupu, din 11 august 1643, dat la Iaşi, prin care voievodul dă mănăstirii
Mileşevo din Serbia 13.000 aspri. Actul este scris în limba slavonă, pe
pergament şi are în intitulaţie numele domnitorului, dar poartă două semnături:
a lui Io Vasilie Voievod şi Io Ştefan Voievod. De document este ataşată o bulă
sigilară din argint suflat cu aur, ale cărei embleme nu ni se arată de editorul lor,
ci ni se dă numai textul legendei 86 .
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 264.
Ibidem.
81
Vezi P. V. Năsturel, op. cit., fig. 71-71bis.
82
Ibidem, pp. 65-66.
83
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 264.
84
Ibidem.
85
Marcel Romanescu, Mile domneşti la Srem şi Herţegovina, Craiova, p. 5, pl. I, unde nu
se reproduce reversul; Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-română, p. 154, fig. 59;Emil
Vârtosu, op. cit., p. 345, nota 3; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur
sfragistic românesc. II. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856),
p. 52 şip. 99, fig. 131.
86
Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-română, pp.154-155; Emil Vârtosu, op. cit.,
p.345, nota 3. Mănăstirea Mileşevo din Serbia ridicată în secolul al XIII-iea de primul
arhiepiscop sârb Sava Nemanija (înmormântat acolo), primise în secolele XVI şi XVII un
substanţial ajutor din partea voievozilor munteni care îi stabiliseră un subsidiu anual de
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De la domnitorul Constantin Mihai Gehan Racoviţă (1753-1756; 17631764) provine o bulă de aur sigilară având pe avers stema unită a Tării
Româneşti şi Moldovei, iar pe revers apare scena Soborul Sfinţilor Îng~ri 87 .
Stemele reunite ale celor două ţări surori de pe aversul acestei bule sigilare,
apar ca o expresie a unor aspiraţii spre unitate, deoarece acest domn a ocupat
alternativ tronurile Moldovei şi Ţării Româneşti.Este o bulă sigilară cu stema
unită şi cu inscripţie.
Este posibil ca şi alte acte să fi fost validate cu bule sigilare de aur dar,
încă nu le cunoaştem. Astfel, printr-un act în limba slavă dat de domnul Matei
Basarab, la 7 iulie 1644, mănăstirii din insula Halki se acordă un ajutor în bani.
Partea de jos a documentului scris pe pergament este tăiată şi nu se poate şti ce
sigiliu a putut să atârne: sigiliul mare sau o bulă de aur ?88 .
În ceea ce priveşte studiul legendei bulelor de aur am ţinut cont de: I.
limba în care este scrisă legenda; II. conţinutul legendei; III. grafia întrebuinţată, punctuaţia; IV. sistemul de prescurtări; V. locul pe care îl ocupă pe cele
două feţe ale bulei sigilare (avers şi revers).
I. Din punct de vedere al limbii cele mai multe bule sigilare au textul
legendei în limba slavonă (9) şi una în limba română cu litere chirilice.

IO.OOO aspri. Deoarece Matei Basarab reînnoise dania în 1633, Vasile Lupu a acordat
o sumă şi mai mare pentru a se impune în şirul ctitorilor acestui aşezământ
de spiritualitate balcanică. Textul hrisovului domnului Vasile Lupu emis în cancelaria
domnească a Moldovei dat mănăstirii Mileşevo este redactat în trei culori - negru, galben
aurit şi roşu - iar sigiliul cu stema Moldovei, este lucrat în bronz aurit şi atârnat de
document. Cuprinsul documentului face referire specială la regretata doamnă Teodosca
(Todosca) - prima soţie a lui Vasile Lupu şi sugerează ideea că acest domn ar fi avut mai
mulţi copii decedaţi, în timp ce numele doamnei Ecaterina este eludat din text. Mai
departe, printre martorii amintiţi figurează în mod cu totul surprinzător ambii fii ai
voievodului, Ştefan şi Ioan, deşi cel de-al doilea decedase în 1639. Este o menţiune
inexplicabilă, cu atât mai mult cu cât „Ioan Voievod", nu figurase nici în hrisovul anterior,
emis în 1642. În suita marilor demnitari apare, în chip de martor, Grigore Ureche
cronicarul, pe atunci mare vornic al Ţării de Jos. Hrisovul este contrasemnat şi de „Io
Ştefan Voievod", cu cerneală neagră, dar nu şi de „Ioan Voievod" al cărui nume cum s-a
menţionat, apare şi el în acest document,vezi Silviu Anuichi, Sprijinitor al popoarelor suddunărene, în "Magazin Istoric", Anul XVIII, nr. 5 (206), mai 1984, p. 22.
87
Nicolae Iorga, Douâ Evangheliare ale fiilor lui Petru Rareş descoperite de M. Beza, în
"Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", XXVII, aprilie-iunie 1934, p. 90, fig. 6-7,
cu data 1763; Aurelian Sacerdoţeanu, Sigiliul domnesc şi stema ţării. Conceptul de unitate
a poporului român pe care îl reflectă şi rolul avut informarea ideii de unire, p. 25, fig. 29;
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru,Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise
de cancelaria domnească a Ţării Româneşti(] 390-1856), p. 143 şip. 182, fig. 225a-225b.
88
Orig. la D.A.N.I.C., Mănăstirea Aron Vodă, 1/4, vezi şi Emil Vîrtosu, op. cit., p. 338,
nota 4.
aşezământului
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II. Din punct de vedere al conţinutului, legenda include: 1. invocaţia
2. atributul teocratic; 3. apelativul sigilar; 4. numele domnitorului;
5. filiaţia; 6. titlul; 7. calitatea; 8. denumirea ţării; 9. uneori şi data, exprimată
în văleat.
1. Invocaţia simbolică (invocatio symbolica) este constituită, de regulă,
dintr-o cruce (ţ) numită şi cruce-ajută, şi apare la începutul textului legendei.
2. Atributul teocratic Io (IC>) apare şi în textul legendei unor bule
sigilare. Uneori acest atribut este pus imediat după invocaţia simbolică, sau
după apelativul sigilar, neexistând o regulă.
3. Apelativul sigilar se află în legendele bulelor sub formele:
simbolică;

nE'tA'rb.,XPHtOR'b'/\b.,.3/\A'rW nE'tA'rb., roAbl8, roAbl°'f·

Uneori apelativul sigilar este precedat de adjectivul demonstrativ,
acest, această şi s-a scris sub formele: c"i CbIO,CIO,CIIO ş.a.
4. Numele domnitorului este unul din elementele importante ale legendei, deoarece cu ajutorul lui aflăm emitentul. De regulă, numele domnitorului
este scris după atributul teocratic.
5. Filiaţia, element al intitulaţi ei apare numai o dată, în legenda unei
singure bule şi se referă la legătura de rudenie între copii şi părinţi. Astfel este
cazul bulei nedatate a lui Mihnea Turcitul, unde filiaţia apare prin menţionarea
numelui, Ecaterina, mama domnitorului.
6. Titlul, voievod a fost folosit încă din vechime şi în legendele
sigiliilor domneşti. Şi la bulele sigilare apare acelaşi cuvânt: voievod
(R06ROA).

7. Calitatea juridică de stăpânire a pământului ţării, de conducător al
întregii populaţii a teritoriului este exprimată prin cuvântul domn (rocITOAHNb).

8. Denumirea ţării o aflăm în legenda mai multor bule sigilare sub
formele: RAflIIIKH,RAfllIIKOH 36MAI, 8(r)PORAflX°i6CK06,36MAfl MOAAf'IRCKOH

ş.a.

9. Data pe bulele sigilare s-a scris îndeosebi în an, redat sub formă de
B'hAilT. Când în bula sigilară s-a scris văleatul, el ne arată anul
confecţionării bulei. Într-un singur caz, apare luna şi data zilei.
III. Cât priveşte forma grafică a literelor care apar în cuvintele
legendelor de pe bulele sigilare româneşti se vede întrebuintarea intensă a
literelor majuscule. În legenda unor bule sunt cazuri când unei~ litere ale unor
cuvinte sunt despărţite printr-un punct, sau unele cuvinte sunt delimitate printrun punct, prin două sau mai multe puncte.
IV. Studiind legendele din punct de vedere al prescurtărilor întrebuinţate în cuvintele ce le compun, observăm că, acestea sunt redate uneori
văleat:
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prescurtat, de la caz la caz, prin aproape toate formele de abrevieri cunoscute
(ligatură, trunchiere şi contractie, prin suprascriere şi prin înscriere).
V. În ceea ce priveşte l~cul pe care îl ocupă legenda pe avers şi revers, se
poate observa că, la bulele sigilare, aceasta (exceptând bula sigilară de la Grigore
I Ghica şi al lui Constantin Racoviţă) este inclusă în exergă. Exerga este plasată
la marginea spaţiului sigilar, între două cercuri liniare sau şnurate etc.
De remarcat faptul că, la unele din bulele sigilare prezentate, textul
legendei se continuă de pe avers, pe revers. De obicei, textul legendei începe
din centrul părţii superioare a bulei şi se desfăşoară circular, de la dreapta spre
stânga, adică în sensul acelor de ceasornic. Deoarece în exerga unor bule
sigilare a mai rămas spaţiu, el a fost umplut prin gravarea unor frumoase
ornamente florale.
Cercetate sub aspectul modului în care răspund exigenţelor artistice, se
constată grija creatorilor pentru realizarea unor sigilii ce dovedesc tendinta
spre frumos 89 . În acest sens, interesante sunt bulele atribuite lui Alexandru ;l
Ii-lea Mircea, ca şi bulele lui Matei Basarab şi Grigorie I Ghica, pe care s-a
reprezentat cu o oarecare solemnitate cele două personaje, înfăţişându-i pe
domn cu fiul asociat la domnie 90 .
Aceste impresiuni sigilare metalice ne dezvăluie unele detalii ale
costumului de curte91 : caftanul şi mantia lungă, veşminte proprii voievozilor
români, brâiele late cu care aceştia se încingeau 92 etc.
Înclinaţia spre frumos, dorinţa realizatorilor de a crea o piesă artistică
este dovedită şi de ornamentele florale gravate alături de personaje, iar uneori
chiar în spaţiul rezervat textului legendei 93 . Unele elemente cum sunt liniile
şnurate sau spicate ce separă câmpul sigilar de spaţiul rezervat textului inscripţiei, preluate parcă din ceramica populară probează, ca şi grafia legendelor,
grija pentru a împodobi suprafaţa sigilară cât mai armonios, dorinţa de a se
realiza o imagine care să încânte privirea94 .
Alături de minunatele odoare de aur şi de argint ce s-au găsit în număr
atât de mare în bisericile noastre, alături de admirabilele ferecături în argint aurit
89

Maria Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile ... , p. 421.
Ibidem.
91
În legătură cu costumul de curte, vezi Al. Alexianu, Mode şi veşminte din trecut, Edit.
Meridiane, Bucureşti, 1971.
92
În acest sens, vezi bula de aur atribuită voievodului Alexandru al II-iea Mircea, în care
voievodul şi fiul său sunt înfăţişaţi fiecare încins peste mijloc cu un brâu specific modei,
vezi Maria Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile ... , p. 422.
93
Vezi Corina Niculescu, Miniatura şi ornamentul cărţii manuscrise din ţările române
(sec. XIV-XVIJJ),Bucureşti, 1964;Maria Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile ... , p.422.
94
Maria Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile ... , p. 422.
90
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ale vechilor cărţi religioase, alături de artisticele inele sigilare de aur şi de argint
ale domnilor şi boierilor de altădată, bulele de aur stau dovadă nu numai a
fastului cu care obişnuia să se înconjoare clasa conducătoare din ţara noastră, dar
şi de preţul ce-l punea ea pe produsele artei gravurii în metal şi de evoluţia ce a
avut această artă la noi 95 . Bulele sigilare sunt sigilii cu totul excepţionale, a căror
foarte rară întrebuintare nu depăşeşte în general mijlocul secolului al XVII-lea96 .
În acest sens, face e~cepţie bula sigilară a lui Constantin Racoviţă, datată 1763.
În a doua jumătate a secolului al XVII-iea apar şi capsulele sigilare:
cutiuţe metalice rotunde din argint sau din metal galben (alamă) suflat cu aur,
în care se păstrează închisă întipărirea sigilară din ceară roşie. Cutiuţa metalică
are un capac fixat cu o mică balama, sau se închide numai prin apăsare sau
înşurubare şi acest capac are, aproape totdeauna, o reprezentare heraldică:
stema ţării, simplificată şi împodobită cu iniţialele domnului emitent; sau o
reprezentare iconografică, în legătură cu hramul lăcaşului religios căruia i se
acorda hrisovul respectiv; această reprezentare este lucrată, totdeauna, în
reliet9 7 .
Capsulele sigilare, fiind mai simple, mai ieftine şi mai comode, ajung
să înlocuiască definitiv bulele şi sunt folosite din secolul al XVII-lea, îndeosebi
de Constantin Brâncoveanu98 .
Domnii fanarioţi din secolul al XVIII-lea se servesc destul de mult de
ele, dar domnii din secolul al XIX-iea foarte puţin sau aproape de loc, mai ales
spre mijlocul secolului 99 . Ca şi la bulele de aur sigilare, numărul capsulelor
sigilare, deşi mai mare, este totuşi redus 1° 0 .
Studierea amănunţită de către specialişti a tuturor bulelor de aur domneşti păstrate în ţară sau peste hotare, ar putea aduce noi informaţii necunoscute cu privire la aceste rarităţi sigilografice parte integrantă a tezaurului
sfragistic românesc.

C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , p. 265.
Emil Vîrtosu, op. cit., p. 346.
97
Ibidem.
98
Ibidem.
99
Spre exemplu, Alexandru Dim. Ghica, voievodul Ţării Româneşti, la actul din 1O iulie
1839, atârnă o capsulă de lemn, vezi ibidem.
100
Ibidem.

95

96
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Capitolul IV

DESCRIEREA BULELOR DE AUR
SIGILARE ROMÂNEŞTI
„Pe aversul şi reversul unor bule sigilare
sunt gravate scene religioase sau sfinţi, cum ar
fi: Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos, la
Alexandru al II-iea Mircea, Sfânta Treime şi
Sfântul Ilie la Mihnea Turcitul, Scena Schimbării la Faţă, la Petru Cercel, ,,rugul lui Moise",
Maica Domnului cu Pruncul, Sf. Ilie, Sf. Ecaterina, Danii! în groapa leilor, la Matei Basarab,
Soborul Sfinţilor Îngeri la Constantin Gehan
Racoviţă".

Laurenţiu-Ştefan

Szemkovics, Maria Dogaru,
Tezaur sfragistic românesc. I, Sigiliile emise de
cancelaria domnească a Ţârii Româneşti
(1390-1856), Ars Docendi, Bucureşti, 2006, p.66.

Primele bule de aur sigilare domneşti datează din secolul al XVIlea, atât în Ţara Românească, cât şi în Moldova. Aceste interesante vestigii
sigilare domneşti s-au păstrat sub formă de sigilii, în pozitiv, în metal, în
urma confecţionării lor. Ele erau lucrate din metal aurit ( de cele mai multe
ori din argint suflat cu un strat gros de aur), având gravate embleme şi un
text ce evoca autoritatea domnitorului şi lăcaşul căruia îi era acordat
hrisovul. Bulele sigilare domneşti s-au păstrat în general desprinse de actul
pe care îl validau.
În rândurile de mai jos, prezentăm bule de aur sigilare provenind de la
cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. Ele vor fi descrise ţinând cont de
succesiunea la tron a domnitorilor în cancelariile cărora au fost emise.
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IV.I. BULE DE AUR SIGILARE EMISE DE CANCELARIA
DOMNEASCĂ A ŢĂRII ROMÂNEŞTI
1. ALEXANDRU AL II-LEA MIRCEA (1568-1574; 1574-1577)
Cea mai veche dintre bulele sigilare de aur aparţine domnitorului
Alexandru al Ii-lea Mircea. Bula sigilară este confecţionată din argint suflat cu
aur. Diametrul peceţii este de 100 mm.
Pe aversul bulei (Fig. 1a) este stema iconografică a Ţării Româneşti,
înfăţişând două personaje domneşti încoronate (voievodul Alexandru cu fiul
său, Mihnea II), îmbrăcate în caftane şi fiecare încins cu brâu lat, având între
ele un pom mărginit, în partea de sus de semiluna contumată şi de o stea cu
şase raze; la spatele şi în fata celor două personaje, motive florale şi ornamente
vegetale. În exergă, între două cercuri şnurate, legenda în limba slavonă: ţ
0

0

Gh IO 3°t\ f1TCJ n€1:lflrîi

ICJ

0

0

0

f1t\€a f1(N) AP8

EO€EOA

r(OC)ll(O;JJ{)Nh

Et\flWHM (ţ ACEASTĂ PECETE DE AUR ESTE A LUI IO ALEXANDRU

VOIEVOD, DOMN ROMÂN), cu ligaturi la flT, AP, Hh şi A suprascris între
EO, A între fH şi W între Et\). La sfârşitul legendei, ghirlandă cu frunze şi flori.
Pe revers (Fig. 1b) scena religioasă: Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos.
Mântuitorul este înfăţişat într-o stea octogonală, pe muntele Tabor, cu nimb
oval cruciger, binecuvântând şi ţinând în mâna stângă un volumen, având la
dreapta pe Sf.Ilie, iar la stânga pe Moise cu tablele legii. De o parte şi alta a
capului, lui Iisus Hristos, tetragrama numelui acestuia: IG-XG. Între raze şi Sf.
Ilie o stea, iar între raze şi Moise, două stele, separate de tablele legii. Cei trei
apostoli: Petru, Iacob şi Ioan, care ar trebui să fie conform tradiţiei, înfăţişaţi,
lipsesc. Dând o proportie prea mare figurii lui Iisus, artistul n-a mai avut loc şi
pentru Apostoli. În e~ergă, între două cercuri şnurate s-a scris legenda de
asemenea în limba slavonă: t XPfl(M) nP'tCJEPl"llK€1f1€ r( OCllO;l,)1"1 E( onl"I M
Gn(l1CHT61f)G!1 N(d)W(6)r(O) GI Y(C.YC)tl X(Pncn11 (t HRAMUL
SCHIMBĂRII LA FAŢĂ A DOMNULUI DUMNEZEU ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS), cu ligatura nP şi r suprascris între rn
şi G). La sfârşitul legendei, ghirlandă cu frunze şi flori. Pe marginea superioară
două găuri, iar pe cea inferioară, o gaură prin care s-a introdus şnurul.
Muzeul Naţional de Istorie al României, provine de la Cabinetul
numismatic al Bibliotecii Academiei Române
0

B i b I i o g r a fi e:
C. Moisil, Bule de aur româneşti, în "Cercetări de Numismatică şi Arheologie",
IV, nr. 3-4, iulie-august, 1923, pp. 24-26, fig. 2; idem, Bule de aur sigilare de la domnii
Ţării Româneşti şi ai Moldovei, în "Revista Arhivelor", Anul I, nr. 2, 1925, pp. 254-258 +
tab. III, fig. 1-2; N. Iorga, Domni români după fresce contemporane, adunate şi publicate,
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Sibiu, l 930;C. Moisil, Vechi sigilii domneşti. 3. Cu tipuri iconografice, în "Universul",
LVIII, nr. 60, I 941 din 5 martie, p. 2, fig. 3; idem, O nouă bulă de aur sigilară din Ţara
Românească, în "Buletinul Ştiinţific al Academiei, Secţiunea de Ştiinţe Istorice, Filosofice
şi Economico-Juridice", IIl,1951,p. 16, fig. 1-2; Damian P. Bogdan, Diplomatica slavoromână în "Documente privind Istoria României", Introducere, Voi. II,1956, pp. 153-155;
Emil Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în "Documente privind
Istoria României", Introducere, Voi. II, 1956, pp. 344-346 şi p.356; I.O. Ştefănescu, Cu
privire la stema Ţării Româneşti. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur, în "Studii
şi Cercetări de Numismatică", I, 1957, p. 379; Corina Nicolescu, Istoria costumului de
curte în ţările române, p. 241, pi. CXXVII; idem,Arta metalelor preţioase în România,
Edit. Meridiane, Bucureşti, 1973, p. 53, fig. 70 (imaginea bulei sigilare);!. Munteanu,
Peceţi.inele sigilare şi bule de aur domneşti, în"Viaţa militară", nr. 12, 1966, p. 28, fig. 5;
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, Album sigilografic, Edit. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 46-47;idem, Aspiraţia poporului român spre unitate
şi independenţă oglinditii în simbol heraldic,Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1981, p. 19, fig. 11; idem, Expoziţia "Ideea de unitate şi independenţii oglindită în
simboluri heraldice", în "Revista muzeelor şi monumentelor, seria muzee", XIX, nr. 5,
1982, p.25; idem, Catalogul expoziţiei Simbolul expresie a solidarităţii umane. Izvoarele
sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare,Bucureşti, 1990, p.
19, poziţia 68;idem, Din heraldica României, Edit. JIF, 1994, p. 36, fig. 9; Ileana Căzan,
Imaginar şi simbol în heraldica medievalii, Silex, Bucureşti, 1996, pp. 126-127; Maria
Dogaru, Bulele de aur folosite de cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei, surse pentru
cunoaşterea artei feudale româneşti, în "Ziridava", XXI, 1998, p. 420; Teofil Gridan,
Universul bijuterii/or, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 422; Mileniul românesc,
1000 de ani de istorie în imagini, prefaţă academician Virgil Cândea, texte dr. Georgeta
Filitti (sec. XVIII-XX}, Dorin Matei (sec. XI-XVII), Litera Internaţional, 2004, p. 196.
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I, Sigiliile emise
de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), Ars Docendi, Bucureşti, 2006,
p. 99 şi 171, fig. 72a-72b.

2. MIHNEA TURCITUL (1577-1583; 1585-1591)
De la acest voievod au rămas două bule sigilare de aur, prima datată
1589 şi a doua nedatată. Prima bulă sigilară de aur este un sigiliu domnesc
având pe avers, tipul combinat realizat prin contopirea tipului heraldic cu tipul
iconografic, iar a doua bulă, are pe avers, o reprezentare de tip iconografic. Pe
revers, prima bulă are o scenă din iconografia religioasă, iar a doua, un sfânt
protector în legătură cu hramul lăcaşului căruia i s-a acordat diploma.
a. Prima bulă sigilară de aur este confecţionată din metal galben suflat
cu aur (90 mm), legată la un act de danie din 8 februarie 1589 pentru
Mănăstirea Hilandar - Muntele Athos (Grecia).
Pe avers (Fig. 2a) se află stema combinată a Ţării Româneşti: două
personaje domneşti redate în întregime, încoronate, purtând mantii lungi şi cu
mâinile îndoite din cot, indicând spre doi copaci suprapuşi, aflaţi între ele; pe
vârful arborelui, de sus, acvila cu aripile strânse, ţinând cu ciocul de bara
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verticală,

crucea care este surmontată, de o coroană deschisă, compusă din trei
fleuroane. Pasărea heraldică menţionată este însoţită de un soare figurat cu opt
raze şi de un crai nou, figurat (semilună cu vârfurile spre dextra). La spatele şi
în faţa personajelor, ornamente vegetale. Compoziţia heraldică este realizată
prin contopirea tipului heraldic, incluzând acvila valahică, însoţită de soare şi
semilună,cu tipul iconografic, înfăţişând cele două personaje flancând doi
copaci. În exergă, între două cercuri liniare legenda în limba slavonă: t c·i
erotUT1'8 11 XPGOESi\ GbTEOPH Ic.'.) MHXN1i E06EOA r(OCllO)A(Jl)Nb
EMllllHH (ţACEST ENGOLPION ŞI BULĂ DE AUR L-A FĂCUT IO
MIHNEA VOIEVOD, DOMNUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI), cu suprascrieri la
i\ peste 8, A peste EO,A peste N şi lll peste ,\).
Pe revers (Fig. 2b) este înfăţişată scena religioasă: Sfânta Treime.
Legenda în limba slavonă: ţ G(BHt/)TfJ. TPP( O)HU6 MONfJ.GTHPb
XHMINAflP~ XPfJ.M E'hE6A6N°ie li(OI'OPOĂJl)Ubl (SFÂNTA TREIME DE
LA MĂNĂSTIREA HILANDAR HRAMUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A
NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU), cu suprascrieri la M peste Pf'I şi A peste
6. În legendă este o greşeală datorită neatenţiei gravorului, respectiv
TPP(O)HU6, în loc de TP(O)HU6 Reproducerea grafică a bulei sigilare este
realizată după Laurenţiu-Ştefan Szemkovics şi Maria Dogaru.
Bula sigilară se află la Mănăstirea Hilandar (Muntele Athos-Grecia).
D. A. N. I. C., Foto de doc. ¼
B i b I i o g r a fi e:
P.V.Năsturel, Nova Plantatio şi regii României, în "Revista pentru Istorie,
Arheologie şi Filologie", XV, 1914, pp. 44-45, fig. 46; C. Moisil, Bule de aur sigilare de la
domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei ... , pp. 256-259 + tab. IV, fig. 3-4; idem, Vechi sigilii
domneşti, 3. Cu tipuri iconografice, în „Universul", LXVIII, nr. 60, din 5 martie 1941, p. 2,
fig. 4; idem, O nouă bulâ de aur sigilară din Ţara Românească, pp. 13-14,fig. 3-4; Damian
P.Bogdan, Diplomatica slavo-română, pp. 153-154; Emil Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei
şi a Ţării Româneşti, în "Documente privind Istoria României", Introducere, Voi. II, 1956, p.
383; I.D. Ştefănescu, Cu privire la stema Ţării Româneşti. Arborele din peceţile şi bulele
sigilare de aur, în „Studii şi cercetări de numismatică", I, Edit. Academiei R.P.R., 1957, p.
379; Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti,
1977, pp. 55 şi 216-217, pi. V, 5; Ileana Căzan, Imaginar şi simbol în heraldica medievală,
Edit. Silex Casă de Editură, Presă şi Impresariat, Bucureşti, 1996, pi. 3, 6; Maria Dogaru, Din
heraldica României, p. 37, nota 12; idem, Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării
Româneşti şi Moldovei, surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti, p. 420; Dan
Cemovodeanu, Evoluţia armeriilor ţărilor române de la apariţia lor şi până în zilele noastre
(sec. XIII-XX), Edit. Istros, Brăila, 2005, p.85; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru,
Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti
(1390-1856), pp. 100-101 şip. 171, fig. 77a-77b.
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2. A doua bulă sigilară confecţionată din metal aurit (75 mm) are pe
marginea superioară două găuri, iar pe cea inferioară, una. Prin cele trei orificii
se introducea şnurul cu care s-a prins bula sigilară de act.
Pe avers (Fig. 3a) s-au reprezentat două personaje: Mihnea voievod, cu
doamna Ecaterina, mama sa, purtând coroane mari domneşti şi mantii de
ceremonie, stând în genunchi, faţă în faţă, având între ele un arbore cu rădăcini
sub formă a trei arce de cerc îmbinate şi coroana conică. Voievodul ţine mâna
dreaptă spre partea superioară a tulpinei copacului şi cu stânga, atingându!, iar
doamna, ţine cu ambele mâini, tulpina pomului în dreptul mâinii stângi a
voievodului Mihnea, fiul ei. La spatele fiecărui personaj câte un motiv floral.
În exergă, între două cercuri şnurate s-a scris legenda în limba slavonă: ţ GIO
n(6)V(.fl)T(b).lc.'.)

MNXN'h'li

EO€EOA

H

M(.fl)T(I/)

ero

r(OCllO)iK(A)fl

€RflT€PHN (ţ ACEASTĂ

PECETE (AU FĂCUT-O) IO MIHNEA VOIEVOD
ŞI MAMA SA DOAMNA ECATERINA).Începutul şi sfărşitul legendei sunt
separate de invocaţia simbolică.
Pe revers (Fig. 3b) în câmpul sigilar al bulei s-a înfăţişat Sfăntul Proroc
Ilie, redat trei sferturi, văzut din faţă, cu nimb în jurul capului, îmbrăcat în
hiton, poartă peste umeri mantia deschisă încheiată numai la gât, ţinându-şi
ambele mâini îndoite din cot, pe abdomen. La dreapta lui: CTH (SFÂNTUL),
iar la stânga, pe două rânduri, Hi\lfl nPOR (ILIE PROROCUL). De o parte şi
de alta, ornamente florale. În exergă, între două cercuri şnurate, legenda în
limba slavonă: ţ MONflGTHPfl ft\€MH A€POfiOt\H.XPflM.G(B.fl)TH lt\1€
nPO(PO)Rh (ţ MĂNĂSTIREA NUMITĂ DEROPOLI, CU HRAMUL SFÂNTUL ILIE PROROCUL). Începutul şi sfărşitul legendei sunt separate de
invocaţia simbolică.

Reproducerea bulei de aur este

făcută după

Constantin Moisil.

B i b I i o g r a fi e:
C. Moisil, O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească, pp. 21-23, fig.
13-14; I.D. Ştefănescu, Cu privire la stema Ţării Româneşti. Arborele din peceţile şi
bulele sigilare de aur, în „Studii şi cercetări de numismatică", Edit. Academiei R.P.R.,
1957, p. 379; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur ~fragistic românesc. I, Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856),
p. 1O1 şi p. 171, fig. 78 a-78 b; Augustin Mureşan, Sfântul Proroc llie înfăţişat pe bula
de aur sigilarâ a lui Mihnea Turcitul, sub tipar.

3. PETRU CERCEL (1583 august 29/scptembrie 8 - 1585 aprilie 6/18)
Bula sigilară de aur a voievodului Petru Cercel este lucrată din metal
galben suflat cu aur. Diametrul bulei sigilare este de 100 mm.
Pe aversul (Fig. 4a) acesteia este reprezentat un personaj (probabil
voievodul), în picioare, în semiprofil spre dreapta, cu coroană deschisă pe cap,
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în mâna dreaptă o cruce patriarhală cu trei braţe orizontale, cel din mijloc
fiind mai lung; câmpul bulei sigilare este bogat împodobit cu ornamente
compuse din frunze şi flori. În exergă, între două cercuri liniare legenda în
limba slavonă: ţ G'hH XPIGOB8i\b GTBOPbl Iw fl€TP8 BOHBOA H
r(O.,b(ll0.41/)Nb BAflWHOH 3€Mi\I (ţ ACEST HRISOV L-A FĂCUT IO
PETRU VOIEVOD ŞI DOMN AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI), cu ligatură la Nb şi
suprascriere la i\ peste I, şi A peste O). Este unul din cazurile excepţionale de
reprezentare a stemei iconografice printr-un singur personaj. Faptul că, Petru
Cercel, voievodul Ţării Româneşti ţine în mână crucea, înfăţişată în acest mod
şi nu însemnele tradiţionale ale puterii, dovedeşte că, voievodul voia să se
prezinte ca un suveran protector al creştinismului.
Pe revers (Fig. 4b) scena religioasă: Schimbarea la Faţă. În centru pe
un munte, Iisus Hristos înconjurat de raze, însoţit de Moise şi Sf. Ilie, iar în
partea inferioară cei trei Apostoli: Petru, Iacob şi Ioan, consternaţi şi orbiţi de
lumina degajată de personajul central.
În exergă, între două cercuri liniare, legenda în limba slavonă se
continuă menţionând:

H

nPHi\O)KI ero

8

MONf'IGTHPb.

8

GHNflH B'h

XPf'IM G(B/tf)TO€ nPtc.')Ef>fl)K(6N/6) (ţ ŞI LA DĂRUIT MĂNĂSTIRII DE
LA SINAI, CU HRAMUL SFINTEI SCHIMBĂRI LA FAŢĂ).Reproducerea
bulei sigilare s-a realizat după Constantin Moisil.
Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academiei Române

B i b I i o g r a fi e:
N. Iorga, Două "hrisobule" româneşti, în "Revista Istorică", IX, 1923, p. 114;
C.Moisil, Bule de aur româneşti, în "Cronică Numismatică şi Arheologică", IV, 1923, nr.
3-4, iulie-august, p. 24, fig. 1; N. Iorga, Domni români după fresce contemporane, adunate
şi publicate, Sibiu, 1930, p.51; C.Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti
şi ai Moldovei, pp. 259-260 +tab.V, fig. 5-6; idem, Bule de aur româneşti, în "Universul",
LVIII, nr. 101,1941, din 15 aprilie, fig. l; idem, O nouă bulă de aur sigilară din Ţara
Româneascâ, pp.17-18, fig. 5-6; Emil Vârtosu, Din sigilografia Moldovei şi Ţârii
Româneşti, în "Documente privind Istoria României", Introducere, Voi. II, 1956 p. 343,
nota 3 şi p. 345, nota 2; Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-românâ, în "Documente
privind istoria României", II, 1956, p. 154; I.D.Ştefănescu, Cu privire la stema Ţării
Româneşti. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur, în „Studii şi cercetări de
numismatică", Edit. Academiei R.P.R., 1957, pp. 379-380, fig. 2; Corina Nicolescu, Istoria
costumului de curte în ţârile române, p. 243, pi. CXXVIII; idem, Arta metalelor preţioase
în România, p. 53, fig. 69 (reproducerea bulei sigilare); I. Munteanu, Peceţi, inele sigilare
şi bule de aur domneşti,p. 28, fig. 6;Maria Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile
Ţârii Româneşti şi Moldovei.surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti, p.
420;Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantinâ, pp. 61-62; Teofil Gridan, Universul
bijuteriilor, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 422; Mileniul românesc, 1000 de ani
de istorie în imagini, prefaţă academician Virgil Cândea, texte dr. Georgeta Filitti (sec.
XVIII-XX), Dorin Matei (sec. XI-XVII), Litera Internaţional, 2004, p.196; Laurenţiu-
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Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de
Cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), p. I 03, şip. 172, fig. 84a-84b.

4. MATEI BASARAB (1632-1654)
Bula sigilară a voievodului este lucrată din metal galben aurit şi are
diametrul de 90 mm. Atârnată de hrisovul din 1645, februarie 28, dat
mănăstirii Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai, prin care domnul arată că, din
grija pentru mănăstirea Marea Lavră de la muntele menţionat mai sus, pe lângă
diferite daruri şi vase de cult, îi mai dăruieşte şi venitul anual de la o baie
publică pe care a făcut-o el în cetatea lui Gheorghie, cunoscută sub numele de
Ghiurghiov sau Giurgiev (Giurgiu de azi), pe malul Dunării.
Pe avers (Fig. 5a) în câmpul sigilar într-un scut baroc, stema combinată: două personaje, fiecare cu mantie lungă şi coroană domnească, susţin
cu câte o mână un copac, iar cealaltă ţinând-o la brâu; în vârful arborelui acvila
cruciată, contumată, cu aripile desfăcute însoţită la dreapta de un soare figurat
cu multe raze, iar la stânga, de luna figurată (crai nou) cu vârfurile spre
dreapta. Scutul este timbrat de o coroană deschisă compusă din cinci fleuroane.
În exergă, între două cercuri liniare, s-a scris legenda în limba slavonă: ţ IGa
MflTIIO

Ef1GbPf1Eb

E06E0(,4)

'3 Pur

H

f( OC)Il( 0,41/)Hb

EG6I06

36Mi\.6

(t IO MATEI BASARAB, VOIEVOD ŞI
DOMN A TOATĂ ŢARA ROMÂNEASCĂ, VĂLEAT 7153 (adică,1645), cu

8fPOEMIX°ieGH06 Ei\.i.T

în P, şi ligatură la i\.i.T.
Pe revers (Fig. 5b) compoziţia „rugul lui Moise": un tufiş în flăcări,
având deasupra, într-un medalion Maica Domnului, Orantă, cu pruncul, pe
piept; în dreapta un înger.Fecioara se află în "glorie" rotundă, alcătuită dintr-un
cerc de flăcări. De o parte şi de alta tetragrama: M(P)-,0.g_ În dreapta Sfăntul
Ilie, în atitudine de adorare, având deasupra capului scris, Hi\.HH; la stânga,
Sfănta Ecaterina, ţinând în mâna stângă un disc oval cu monograma lui
Hristos, deasupra căruia este scris HflTPHH; în partea inferioară, Danii! în
groapa leilor. În exergă, între două cercuri liniare, legenda în limba slavonă: ţ
O înscris

Hfl

G(B1i)Tflf1

H~nHHfl

H

Hfl

G(B1i)Tfl'Fi

r

roPTi

GHHflHGHfl -HA6iK6

'3 p N (t LA SFÂNTA CAPINA ŞI LA
SFÂNTUL MUNTE SINAI, UNDE DUMNEZEU A SĂLĂŞUIT, VĂLEAT
7153 = 1645), cu ligatură la i\.i.T. Scena are date pentru a fi interpretată ca
fiind o formă a Rugului aprins.
După opinia cercetătorului Marcel-Dumitru Ciucă, această bulă sigilară
nu este din aur masiv, ci o cutie lamelară, goală pe dinăuntru, lucrată din metal,
care pare a fi din argint, suflat cu aur. Bula sigilară are înălţimea de 13 mm,
detaşată de document şi prevăzută cu o gaură în partea superioară şi cu două în
E(on1:, -XOAHTb E'h i\.i.Tb
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cea inferioară, prin care s-a introdus şnurul de mătase de culoare brun-roşcată
şi fir de aur.
Reproducerea bulei sigilare s-a realizat după Const. Moisil.
Bula sigilară se păstrează la Muzeul Naţional de Istorie al României.
D. A. N. I. C., Documente Istorice, CCCXCVIl/47.
B i b I i o g r a fi e:
Constantin Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai
Moldovei, pp. 262-263 +tab.VII, fig. 9-10; idem Stema României. Originea şi evoluţia ei
istorică şi heraldică, p. 68, fig. 8; idem, O nouă bulă de aur sigilară din Ţara
Românească, pp. 18-19, fig. 9-1 O; Emil Vârtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării
Româneşti, în "Documente privind Istoria României", Introducere, Voi. II, 1956, p. 344 şi
p. 356; Damian P.Bogdan, Diplomatica slavo-română, în "Documente privind Istoria
României", Introducere, II, 1956, p. 154; I.D. Ştefănescu, Cu privire la stema Ţârii
Româneşti. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur, p. 380, fig. I O; I. Munteanu,
Peceţi, inele şi bule de aur domneşti, p. 28, fig. 7; Maria Dogaru, Sigiliile mârturii ale
trecutului istoric, pp. 51-53, fig. 32a-32b; idem, Insignes et devises heraldiques attestant /'
origine latine du peuple roumain, în Estratto da "Studi in onore di Leopoldo Sandri, a cura
dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e della Scuola Speciale per Archivisti e
Bibliotecari dell' Universita di Roma", fig. 6; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldicâ
în România, pp. 216-217, pi. V, 9; Florin Şerbănescu, Mărturii privind epoca lui Matei
Basarab, aflate în patrimoniul Muzeului de istorie al R.S. România, în "Matei Basarab şi
Bucureştii", Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 1983, pp. 127-141;
Maria Dogaru, Ioana Alexandra Negreanu, Contribuţii la cunoaşterea însemnelor

heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab, în "Documente noi descoperite şi
informaţii arheologice", 1982, pp. 53-61; Maria Dogaru, Catalogul expoziţiei Simbolul
expresie a solidaritâţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi
prietenia între popoare, Bucureşti, 1990, p. 21, poz. 83; Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia
Vătafu-Găitan, Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, Voi. VI,
1645-1648, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1993, pp. 39-40, doc. nr. 50;
Marcel-Dumitru Ciucă, Reconstituirea hrisovului solemn al lui Matei Basarab din 28
februarie 1645, dat mânăstirii Sf Ecaterina de la Muntele Sinai, în "Arhiva românească",
t. I, Fasc. 1/1995, pp. 159-173; Ileana Căzan, Imaginar şi simbol în heraldica medievalâ,
pi. III, 8; Maria Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei,
surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti, p. 421; Mileniul românesc, 1OOO de ani
de istorie în imagini, prefaţă academician Virgil Cândea, texte dr. Georgeta Filitti (sec.
XVIII-XX), Dorin Matei (sec. XI-XVII), Litera Internaţional, 2004, p.252. Laurenţiu
Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I, Sigiliile emise de
cancelaria domneascâ a Ţării Româneşti (1390-1856), p. 119, şip. 176, fig. 142 a-142 b.

5. GRIGORE I GHICA (1660-1664; 1672-1673)
Bula sigilară de aur (90 mm), atârnată de hrisovul voievodului dat la
Conacul de la Cuşmir (judeţul Mehedinţi) în 1664 (7172), mai 20, prin care le
întăreşte la 20 de mănăstiri de la Muntele Athos, venit anual din sarea de la
Ocna Mare. Datarea actului de danie din satul Cuşmir, dovedeşte că, domnul
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se afla atunci în trecere prin această aşezare.Este unul din puţinele sigilii
de acest fel ce se află la actul pe care îl validează.
Pe avers (Fig. 6a) în emblemă, în scut rococo, două personaje, cu mantii
lungi (cel din dreapta, cu barbă), redate trei sferturi, ţinând cu ambele mâini un
copac, în vârful căruia este acvila cruciată, contumată, însoţită la dextra de soare
(figurat) cu raze, iar la stânga de crai nou (figurat); la spatele fiecărui personaj câte
două stele cu şase raze. Scutul este timbrat de o coroană deschisă, cu cinci
fleuroane. În exergă, între două cercuri liniare, legenda în limba slavonă: ţ IGJ
0

fl\HfOP"ie

rHHfl

0

EO€EOA-EbG 1lO

3€MI\€

oyrPOEMX iMGHO€-Ebl\'t.T

3.p.o.r-(ţ IO GLIGORIE GHICA, VOIEVOD A TOATĂ ŢARA ROMÂNEASCĂ, VĂLEAT 7173=1664), cu A suprapus între EO, şi ligatură la 't.T.
Pe revers (Fig. 6b) într-o ghirlandă rotundă în partea superioară, în
interiorul unui semicerc neuniform, flancat de două flori, stema heraldică a
Valahiei: acvila cruciată, contumată. În partea de jos pe şapte rânduri s-a scris în
limba română cu caractere chirilice, un text deosebit de interesant: ţ flV€(G)Tb
XPIGOEb

(J)J:.HSTS

G<l>€Tflf0Pfl

//

fi -H ·A€

Ml

IGJ

fl\HfOP'ie

G<l>HN

//

T€-

rHHfl

BO€EOA

MbNbGTHPH

//

fl

V€

Î(M)nP (6.})KSPS(A) G(J)bNTSI\SH MS(Jl)T€ / / flTONSI\SH. E'hl\'t.T //

TOflTb
Gb(N)Tb

3-P -O.E.

(ţ ACEST HRISOV A FOST FĂCUT li DE IO GLIGORIE GHICA VOIEVOD
li A TOATĂ SFETAGORA A 20 DE SFIN li TE MĂNĂSTIRI CE SUNT
ÎMPREJ li URUL SFÂNTULUI MUNTE li ATONULUI VĂLEAT li 7172 -:•,

cu G înscris în T, şi I în P; ligaturi la NH. !"IT, flf,Mb, HP; suprascrieri la N peste
H, N peste b ( de două ori), I\ peste S, N peste S şi T peste 'î,).
Bula făurită din metal aurit are grosimea de 15 mm.
D. A. N. I. C., Peceţi II, 171.
B i b I i o g r a fi c:
P.V. Năsturel, Nova Plantatio

şi regii României-moştenitori ai împăraţilor
Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text,
în "Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", XV, 1914, p. 65, fig. 71-75bis; Constantin
Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţârii Româneşti şi ai Moldovei,, pp. 263-265 + tab.
VIII, fig. 11-12; idem, Bule de aur româneşti în "Universul", LVIII, 1941, 101, 15 aprilie, p.
2; idem, O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Româneascâ, pp. 18-20, fig. 11-12; Maria
Dogaru, Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei,surse pentru
cunoaşterea artei feudale româneşti.în „ Ziridava ", XXI, 1998, p. 421; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), pp. 124-125 şip. 177, fig. 160a-160b.

Bizanţului.

6. CONSTANTIN MIHAI RACOVIŢĂ (1753-1756; 1763-1764)
De la acest domnitor provine o bulă de aur sigilară cu stema unită,
cuprinzând herburile Moldovei şi Ţării Româneşti. Bula de aur sigilară are pe
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avers (Fig. 7a) în câmpul sigilar, stema unită, la dextra capul de bour, cu steaua
cu şase raze între coamele acestuia cu vârfurile recurbate spre exterior, la
senestra, acvila cruciată, contumată. Între cele două herburi, o floare cu lujer şi
frunze. Deasupra lor, o coroană deschisă formată din cinci fleuroane, flancată,
la dreapta de spadă, cu vârful în sus, în bandă (redată în întregime) şi la stânga
de buzdugan, cu capul în sus, în bară. Iniţialele domnului: l('.')-H/M-P/EE-A.
Jos, anul 1763. Este o bulă sigilară de aur cu stema unită şi inscripţie care redă
titulatura restrânsă a acestui domnitor.
Pe reversul bulei sigilare (Fig. 7b) este reprezentată scena: Soborul
Sfinţilor Îngeri.
Bibliografic:
Nicolae Iorga, Două Evangheliare ale fiilor lui Petru Rareş, descoperite de M.
Beza, în "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", XXVII, aprilie-iunie 1934, p. 90,
fig. 6-7, cu data 1763; Aurelian Sacerdoţeanu, Sigiliul domnesc şi stema ţării. Conceptul
de unitate a poporului român pe care îl reflectă şi rolul avut În formarea ideii de unire În
., Revista Arhivelor", anul XI, nr. 2, 1968, p. 25, fig. 29; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
Maria Dogaru, Te2aur !>fragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a
Ţării Româneşti (1390-1856), p. 143 şip. 182, fig. 225a-225b.

IV.2. BULE DE AUR SIGILARE EMISE DE CANCELARIA
DOMNEASCĂ A MOLDOVEI
1. PETRU

ŞCHIOPUL

(1574-1577; 1578-1579;1582-1591)
O bulă sigilară de la cancelaria domnească a Moldovei este din timpul
domnitorului Petru Şchiopul. Această bulă sigilară de aur domnească este
armoriată. Pe avers (Fig. 8a) în câmpul sigilar stema secundară a Moldovei,
combinată cu stema dinastică înfăţişând:scut scartelat, cuprinzând în primul
cartier fasciat de şapte piese; în al doilea o cruce dublă treflată, cu braţe
orizontale, aşezată în pal; în al treilea cartier, trei roze puse în bandă, iar în
ultimul cartier, floarea de crin dublă, aşezată în bară. Scutul timbrat de un coif, în
profil, de la care pornesc lambrechini bogaţi de tip vegetal pe marginile scutului,
are în vârf armele Moldovei: capul de bour (cu gât cu tot),pus pe trei sferturi şi
însoţit de steaua între coame, iar la dextra şi senestra câte o semilună figurată.
În exergă, legenda în limba slavonă: ţ n€WITh I('.') n€TPfl
EO€EOAhl.fOGnOAflP 3€MI\H MOI\AflEGHOH (ţ PECETEA LUI IO PETRU
VOIEVOD, DOMN ALT ĂRII MOLDOVEI).
Pe revers (Fig. 8b) scena religioasă: Schimbarea la Faţă. În exergă,
legenda care se continuă de pe avers, în aceeaşi limbă: ţ mK€ E'b GHNflH
G(Bt)T't fOP't. XPfl(Mb) nP't.('.')EPfl)K€HI€ r( 0Cll04)fl E<onfl H GllflG
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(6NH6) tH1WOro (t CARE (A DAT-O) LA SFÂNTUL MUNTE SINAI cu
HRAMUL SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI DUMNEZEU ŞI
MÂNTUIREA NOASTRĂ).La marginea de sus: li~T0-3nr-MUfl -$6-N-AH'h
[văleat 7083 (1575), luna februarie, ziua 10]. Bula sigilară este lucrată din
metal galben suflat cu aur. Diametrul: 90 mm.
Reproducerile grafice ale bulei sigilare au fost executate după Const.
Moisil.
B i b I i o g r a fi e:
C. Moisil, Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, tab.
VI, pi. III, fig. 7-8, pp. 260-261; idem, Stema României. Originea şi evoluţia ei istorică şi
heraldică, p. 74, fig. 28; idem, Bule de aur româneşti, în"Universul" LVIII, nr. 102,
miercuri 16 aprilie, 1941, p. 2; M. Beza, Urme româneşti în Răsăritul ortodox, Ed. a II-a,
Bucureşti, 1937, p. 194; Mihai Berza, Stema Moldovei în veacul al XVI-iea, în ''Studii şi
cercetări de istoria artei", III, nr. 1-2, 1956, pp. 99-128, fig. 21; Dan Cemovodeanu, Ştiinţa
şi arta heraldicei în România.Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pp. 102103; 108-109,113, 116,119 şi 285, pi. XXXIX, fig. 6; Maria Dogaru, Aspiraţia poporului
român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol, p. 21 ;Dan Cemovodeanu, Les
rejlets des armes, pp. 391-420; Maria Dogaru, Catalogul expoziţiei Simbolul expresie a
solidaritâţii

umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între
1990, p. 33, poz. 169; idem, Bulele de aur folosite în cancelariile Ţârii
Româneşti şi Moldovei, p. 421; Dan Cemovodeanu, Evoluţia armeriilor Ţărilor Române
de la apariţia lor şi pânâ în zilele noastre (secolele XIII-XX), Edit. Istros, 2005, pp.149150; Mileniul românesc, 1OOO de ani de istorie în imagini, prefaţă academician Virgil
Cândea, texte dr. Georgeta Filitti (sec. XVIII-XX), Dorin Matei (sec.XI-XVIl),Litera
Internaţional, 2004, p.199; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic
românesc. II. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856), p. 36, şip.
93, fig. 59a-59b.

popoare,

Bucureşti,

2. VASILE LUPU (1634 - 1653)
De la acest domn al Moldovei se cunosc două bule de aur sigilare
ataşate la hrisoave date unor mănăstiri din Serbia. Ele se păstrează în colecţii
din această ţară şi sunt mărturii cu privire la prestigiul de care se bucura
domnitorul Vasile Lupu în lumea sud-dunăreană.
a). O bulă sigilară, din argint suflat cu aur, se găseşte atârnată la actul
din 6 septembrie 1642 (7151) prin care domnul Moldovei, Vasile Lupu dă
mănăstirii Kruşedol din Serbia 1O.OOO de aspri pe an. Pe avers (Fig. 9), în
câmpul sigilar, în scut, se poate anevoios distinge capul de bour cu stea între
coame (stema Moldovei).Scutul este timbrat de un coif, surmontat de o
coroană însoţită de slovele: E/E= Vasile Voievod. Legenda s-a scris în limba
slavă care în traducere este: ţ Acest engolpion l-a făcut Io Vasilie Voevod,
domnul Ţării Moldovei, anul 7149.
Reproducerea bulei sigilare realizată după Marcel Romanescu.
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B i b I i o g r a fi e:
Marcel Romanescu, Despre steagul lui Mihai Radu, în "Arhivele Olteniei", XV,
1941, nr. I 13-118, pp. 58-60; idem, Mile domneşti în Srem şi Herţegovina, Craiova,
<1941>, p. 5, pi. I (cu textul actului, descrierea şi reproducerea aversului bulei sigilare);
Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-românâ, în "Documente privind Istoria României",
Introducere, Voi. II, p. 154 şi p. 222, fig. 59; idem, O strâveche matrice de pecete
româneascâ, în „Studii şi materiale de istorie medie", I, 1956, pp. 245-246, nota 3; Emil
Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţârii Româneşti, în "Documente privind Istoria
României", Introducere, Voi. II, p. 345, nota 3; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria
Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. II. Sigiliile emise de cancelaria domneascâ a
Moldovei (1387-1856), p. 52 şip. 99, fig. 131.

b). O altă bulă sigilară din argint aurit a fost atârnată la un hrisov al lui
Vasile Lupu, din 11 august 1643, prin care dă mănăstirii Milesevo din Serbia
13.000 aspri. Actul este dat la Iaşi, scris în limba slavonă, pe pergament şi are
în intitulaţie numele domnitorului, dar poartă două semnături: a lui Io Vasilie
Voievod şi Io Ştefan Voievod.
Pe avers stema Moldovei (neilustrată) şi legenda:ţ c1~ rMh1oy C"hTKOpH

iw

K<\CHI\HE KOA.t r'AH 3€Mi\H MOI\A.tKCKO K i\T 3f)H.t

(ţ

CI~ EHr'Mrn8 C"bTKOf)H

iw

"in 3pH.t (ţ Acest engolpion
l-a făurit Io Vasilie voievod, domnul Ţării Moldovei, în anul 7151 <1643>).
Pe revers (neilustrat) s-a scris legenda: ţ wsp.t B"h3HECH.t xo ne4.t

K.tCHI\HE soeKOA.t rocnOAHHh 3€Mi\H MMA.tKCKOH K"h

MOH<\CTH MHI\EWEK.t r'AE 1104H6<\E MOlpH CTr'O UKH <ţ wsp.t3"b K"b3HECEHH.t XPHCTOK.t
IIE4<\Tb

MOH<\CTHf)H

MHI\EWEK.t

r'AE

1104H6.tET

MOlpH

CKiiToro

UKH

(ţlcoana

Înălţării lui Hristos, pecetea mănăstirii Milesevo, unde odihnesc moaştele
Sfăntului Sava).
Atât bula actului din 1642, cât şi cea a hrisovului din 1643 se numesc
în inscripţie rMh18 - formă coruptă din cuvântul grec EUX6Arnou. Dar pe când
în prima, inscripţia sfărşeşte cu anul 3p;0, în a doua, anul este 3P-;", ceea ce
atestă în ceea ce priveşte prima dată că matricea s-a lucrat în 1641, când
probabil cu ea s-au sigilat şi alte acte ce însă nu ni s-au păstrat ori încă nu s-au
descoperit sau noi nu le cunoaştem. Primul engolpion este de argint, suflat cu
aur, iar cel de-al doilea din argint aurit.
Arhiva Mitropoliei din Carloviţ (Serbia).
B i b I i o g r a fi c:
Actul original se află la Arhivele din Carloviţ de unde a fost publicat de Pavel
Iosef Safafik, Pamât/..y dfevniho pisemnictivi Jihoslovanuv .. ., Vydani druhe, Ediţia a II-a
îngrijită de Iosif Jirecek, Praga, 1873, pp. l 13-115; Damian P. Bogdan, Diplomatica slavoromânâ, în "Documente privind Istoria României", Introducere, Voi. II, p. 154-155; idem,
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O străveche matrice de pecete românească, în „Studii şi materiale de istorie medie",
1,1956, pp. 245-246, nota 3; Emil Vârtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti,
în "Documente privind Istoria României", Introducere,Vol. II, p. 345, nota 3; Silviu
Anuichi arată că, sigiliul atârnat de hrisov având stema Moldovei este lucrat în bronz aurit,
vezi Silviu Anuichi, Sprijinitor al popoarelor sud-dunărene, în "Magazin Istoric", Anul
XVIII, nr. 5 (206), mai 1984, p. 22.
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CONCLUZII
Între rarităţile sigilografice româneşti se cuprind şi bulele de aur sigilare
Prin studierea mai amănunţită a bulelor de aur se pot aduce noi date în
legătură cu imaginile din câmpul sigilar. Prin originalitate şi puterea lor de
evocare, prin imagini, ele sunt izvoare sigilografice valoroase, de necontestat.
Ele ilustrează prin mijlocirea codului ştiinţei şi artei heraldice, legăturile din
Evul Mediu dintre Ţările Române cu mănăstiri din afara teritoriului românesc,
de felul cum domnitorii români au ajutat aceste lăcaşuri de spiritualitate.
Deşi bulele sigilare au suscitat interesul istoricilor, sigilografilor şi
heraldiştilor, articolele, studiile şi lucrările apărute, până în prezent, nu au
epuizat în totalitate, studierea acestora. Altfel spus, o descriere şi o analiză
ştiinţifică amănunţită, a acestor rare sigilii de aur româneşti nu s-au făcut până
în prezent, în afara unor articole şi studii independente sau lucrări de referinţă
asupra sigiliile domneşti care includ şi aceste sigilii metalice preţioase.
Informaţiile cuprinse în aceste izvoare sigilografice,oglindesc simbolic, pe
de o parte, relaţiile Ţărilor Române cu anumite lăcaşuri ortodoxe de peste
hotare,iar pe de altă parte, puterea de expresivitate al mesajului lumii româneşti
din Evul Mediu.Bulele de aur autentifică acte importante, precum hrisoave,
diplome etc. emanate de cancelariile celor două ţări române: Ţara Românească şi
Moldova.
Bulele de aur sunt interesante şi reuşite din punct de vedere artistic. Ele
au pe avers reprezentată stema ţării sau chipuri de domnitori. Într-un singur caz,
pe o bulă de aur apar stemele celor două ţări.Prin simbolurile reprezentate pe
feţele lor, ele ne ajută să cunoaştem modul de reprezentare ale herburilor celor
două ţări româneşti, în timpul unui domnitor sau altul, portretul domnului,
domnul cu fiul asociat la domnie, uneori domnul cu doamna, mama acestuia,
scene religioase în legătură cu hramul mănăstirii căruia i s-a acordat actul de
danie, îmbrăcămintea de epocă, laică şi ecleziastică, diferite însemne, cruci etc.
Analiza bulelor de aur sigilare s-a făcut şi după felul reprezentării:
iconografică, heraldică,combinată, stema unită.Interesantă este bula de aur de
la domnul Petru Cercel, care îl prezintă pe acest voievod al Ţării Româneşti,
printr-un adevărat portret.
Prin cele două feţe, bulele sigilare ne prezintă diversitatea imaginilor
redate pc suprafeţele lor, iar din legendă aflăm numele domnitorului care a
acordat dania, dar şi pe posesorul acesteia, o mănăstire sau alta. Una din cele
domneşti.
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două

bule de aur de la domnitorul Mihnea Turcitul are pe revers

înfătişat

pe

Sfăntul Proroc Ilie. Îmbrăcămintea de epocă, laică şi ecleziastică poate fi

cunoscută

din bulele de aur care au reprezentate pe suprafetele lor, astfel de
personaje. În primul caz este vorba aici, de domnul cu fiul ~sociat la domnie
(Alexandru al Ii-lea Mircea, cu fiul său Mihnea), domnul cu mama sa (bula
nedatată a lui Mihnea Turcitul). În al doilea caz este vorba de diferite scene
religioase sau personaje care sunt înfăţişate pe bulele sigilare îmbrăcate cu
veşmintele lor.
În capitolul care se referă la descrierea bulelor sigilare s-au analizat
imaginile de pe ambele feţe: avers şi revers, dar şi legendele.Unele dintre
bulele sigilare prezentate, sunt datate, iar altele nu.
Dacă confecţionarea bulelor de aur sigilare a fost reconstituită cu
ajutorul unor lucrări de specialitate, aspectele de amănunt, privind practica
sigilară şi validarea actelor domneşti cu bule de aur, comportă credem, în
continuare, unele investigaţii.
Bulele sigilare au fost confecţionate la comanda cancelariilor domneşti,
dată spre executare unor meşteri aurari-argintari priceputi. Ei au rămas încă
anonimi. În ceea ce priveşte confecţionarea bulelor sigilare se poate lesne
observa unele deosebiri din punct de vedere artistic.
Dintre bulele sigilare de aur constatăm că, de la domnitorii: Alexandru al
Ii-lea Mircea, Petru Cercel, Matei Basarab, Grigore I Ghica, Petru Şchiopul şi
Constantin Mihai Racoviţă au ajuns până la noi, câte una, iar de la domnitorii
Mihnea Turcitul şi Vasile Lupu, câte două bule.
În lucrare sunt prezentate 10 bule de aur sigilare domneşti. Cel mai
vechi sigiliu de acest fel este bula de aur atribuită lui Alexandru al II-lea
Mircea, domnitor al Ţării Româneşti, iar cel mai nou, bula de aur a lui
Constantin Mihai Racoviţă, voievod al aceleaşi ţări.
În ansamblu, bulele de aur sigilare domneşti sunt izvoare sigilografice
valoroase ce ne oferă posibilitatea cunoaşterii unor aspecte care nu pot fi
cunoscute din alte surse cu privire la legăturile ţărilor române în Evul Mediu cu
diferite lăcaşuri monahale ale Răsăritului ortodox.
Deşi cancelariile celor două ţări româneşti au emis acte cu sigilii de
aur, unele încă nu ne sunt cunoscute, probabil s-au pierdut, datorită vitregiilor
vremurilor. Nu este exclus ca unele bule de aur domneşti să fi fost distruse, ca
urmare a valorii metalului preţios din care au fost confecţionate sau au fost
bine ascunse de ochii lumii. Cercetările viitoare efectuate la noi în ţară şi peste
hotare de către specialişti vor lămuri probabil şi aceste aspecte.
Încheiem această lucrare cu convingerea că, prin informaţiile cuprinse
în paginile ei, am lărgit cunoaşterea bulelor de aur domneşti, rarităţi
sigilografice, ataşate odinioară la acte emanate în secolele XVI-XVIII de
cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei.
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ABREVIERI
1. Arhive

D. A. N. I. C.
D.G.A. S.

= Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale
=

Direcţia Generală

a Arhivelor Statulu

cf.
coord.
doc.
dos.
Ed.
Edit.
f.
fasc.
f. a.
fig.
foto.
mm
nr.
nr. mv.
p.
pp.
pl.
s.
sec.
sm.
t.
tab.

2. Alte abrevieri
= actul
= circa, aproximativ
= conferă, conform
= coordonator, coordonatori
= documentul
= dosarul
= Ediţia, Editor
= Editura
= fila, filele
= fascicula
= fără an
= figura
= fotografie, fotocopie
= milimetri
= număr, numere
= număr inventar, numere inventar
= pagma
= paginile
= planşa
= scna
= secolul, secolele
=smomm
= tomul
= tabel

V.

= VCZl

vol.

= volum, volume

act.
C.
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Glosar
abis, termen care indică poziţia centrală din scut, locul unde se plasează ecusonul
central, (Dicţionar al ştiinţelor !ipeciale ... , p. 16).
acvilă, pasăre heraldică de prim rang, intens folosită în reprezentările heraldice.
Conform normelor heraldice acvila trebuie reprezentată din faţă, cu capul spre
dreapta şi aripile deschise. Este clementul central al stemei heraldice a Ţării
Româneşti. Simbolizează curaj, hotărâre, putere, măreţie, zbor spre înălţimi. Sin.
vultur (Dicţionar al ştiinfelor !ipeciale... , p. 17).
acvilă cruciată, pasăre heraldică purtând în cioc o cruce (acvila valahica)
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 17).
afrontate, două personaje, animale sau obiecte plasate faţă în faţă (Dicţionar al
ştiinţelonpeciale ... , p. 19).
albastru (azur), culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional,
prin linii orizontale plasate la distanţă egală. Semnifică speranţă, sinceritate,
seninătate, credinţă (Dicţionar al ştiinţelor !ipeciale ... , p. 19)
argint, metal utilizat în alcătuirea stemelor, reprezentat convenţional prin câmp
alb, respectiv suprafaţă liberă. Simbolizează puritate, nevinovăţie, sinceritate
(Dicţionar al ştiinţelor .\peciale... , p. 31)
arme, ansamblul clementelor care compun o stemă. Armele se clasifică în f uncţic
de : modul de obţinere (prin asumpţiunc, conferire, moştenire); 2. semnificaţie
(arme aluzive, vorbitoare, de pretenţie, politice etc.); 3. posesori (arme de stat,
princiare, comunale, ecleziastice etc.); 4. mod de compunere (arme fantastice,
arme cu rebus etc). Sin. armerii, stemii, blazon, herb (Dicţionar al ştiinţelor
.\peciale ... , p. 47)
armorial, culegere de steme. Armorialele se grupează din punct de vedere al
conţinutului în următoarele categorii: 1. ocazionale; 2. instituţionale; 3. generale
etc. (Dicfionar al ştiinţelor speciale... , p. 47-48).
arta heraldică, ansamblul mijloacelor de realizare efectivă a unei steme, pc baza
cerinţelor ştiinţei heraldice; ramură a heraldicii care studiază modul de compunere
a stemelor (Dicfionar al ştiinfelor speciale ... , p. 48).
aur (galben) metal utilizat la alcătuirea stemelor; este reprezentat convenţional
prin puncte plasate la egală distanţă între ele. Simbolizează, putere, suveranitate,
fertilitate, dreptate, cumpătare, slavă (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 49)
avers, una din părţile sigiliului dublu, este partea cea mai importantă, pc care se
află gravată stema ţării, în cazul sigiliilor princiare, sau emblema definind
atributele posesorului, în alte cazuri (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 50)
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piesa onorabilă a scutului realizată prin trasarea a două diagonale din
colţul drept superior spre colţul stâng inferior, formând o făşie ce este reprezentată
în alt smalt decât câmpul. Conform cerinţelor artei heraldice banda trebuie să
ocupe cieca 1/3 din lăţimea scutului (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 52).
bară, piesă onorabilă a scutului, alcătuită prin trasarea a două diagonale cc unesc
colţul stâng superior al scutului, cu colţul drept inferior, obţinându-se o fâşie cc
este reprezentată în alt smalt decât câmpul. Conform normelor ştiinţei şi artei
heraldice, piesa trebuie să ocupe 1/3 din suprafaţa scutului (Dicfionar al ştiinţelor
speciale ... , pp. 52-53).
blazon, v. stemă, arme (Dicţionar al ştiinţelor speciale... , p. 47, 53, 222)
bour, animal heraldic din care este reprezentat, de obicei, numai capul văzut din
faţă, Este elementul central al stemei Moldocci încă din secolul al XIV-iea
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 55).
brâu, piesă onorabilă a scutului reprezentând o fâşie care desparte pc orizontal
câmpul acestuia. După modul de realizare brâul poate fi drept sau ondulat.
Conform cerinţelor ştiinţei heraldice această piesă trebuie să ocupe 1/3 din
suprafaţa scutului. Sin. fascie, jaşâ (Dicţionar al ştiinfelor speciale ... , p.56).
bula, 1. sigiliu ataşat, confecţionat din metal (aur, argint, plumb), realizat din
punct de vedere tehnic prin două metode: a) presarea unui bulgăre de aur pc
ambele părţi; b) sudarea a două plăci (sau lame) din metal. În sigilografia
românească bulele sunt singurele sigilii duble. Sin. bula integra; 2. Document
scris din categoria actelor oficiale emise de cancelaria papală începând din a doua
jumătate a secolului al XIII-iea, pentru soluţionarea unor probleme importante de
drept canonic sau de ordin politic, redactat în cancelaria papală, semnat autograf
de papă şi întărit cu bula sigilară. (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 57).
bula papală, 1. sigiliu atârnat, confecţionat din plumb, validând un act emis de
cancelaria pontificală. Această bulă are pe avers două personaje înfăţişându-i pe
Sfinţii Petru şi Pavel, flancând o cruce. Sin. bula pontificală.2. categoric de
documente emise de cancelaria papală, constituind o formă intermediară între
privilegii şi scrisori solemne (Dicţionar al ştiinţelor !>peciale ... , p.57).
caftan, haină lungă cu mâneci, purtată de domn şi boieri pentru a marca rangul
social pe care îl deţineau. (Dicfivnar al ştiinţelor !>peciale ... , p. 58).
cancelarie domnească, instituţie medievală, temeinic organizată încă din secolul
al XIV-iea, care a funcţionat în ţările române pc lângă curtea domnească, până la
1831, având sarcina redactării actelor diplomatice, a tuturor documentelor rezultate în urma unor acte juridice, sau la cerere, a corespondenţei cu străinătatea. Sin.
cancelarie privată a domnului (Dicţionar al ştiinţelvr speciale ... , p.60).
cap de bour, v. bour.
cartier, fiecare din compartimentele în care a fost împărţită suprafaţa scutului.
Iniţial reprezenta una din cele patru părţi ale scutului scartelat; ulterior defineşte
fiecare din compartimentele scutului, indiferent de numărul acestora (Dicf ionar al
ştiinţelor !>pecia le ... , p. 63)
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câmpul scutului, suprafaţa scutului care poate fi liberă sau încadrată cu piese şi
figuri heraldice (Dicţionar al ştiinţelorspeciale ... , p. 71 ).
cimier, element aşezat în partea cea mai ridicată a unei steme, de obicei deasupra
coifului, sin. creştet.
coif (cască), ornament exterior al scutului reprezentând acoperământul (metalic) al
capului cavalerilor. A fost confecţionat din diferite metale (aur, argint, oţel etc).
De regulă timbrează scutul, în profil şi din faţă, cu viziera închisă, deschisă, sau cu
grile. Iniţial, gradul de deschidere al vizierei exprimă rangul social al posesorului:
a) viziera deschisă desemna un suveran; b) viziera deschisă pe jumătate indică
principii de sânge regal şi ducii suverani; c) viziera alcătuită din 11 gratii şi două
traverse indică un duce sau marchiz etc. Pentru bastarzi viziera era redată închisă.
Coiful este reprezentat de obicei încoronat, putând fi însoţit şi de alte mobile. Sin.
cască (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , pp. 63 şi 73-74).
conturnată, termen care precizează poziţia unor mobile în scut, respectiv
reprezentarea unor animale sau păsări, întoarse spre stânga (poziţia corectă fiind
spre dreapta) (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 88).
coroana, ornament al scutului constituind un semn de demnitate, suveranitate sau
rang nobiliar. După formă pot fi: coroane închise şi coroane deschise. Coroanele
deschise formate dintr-un arc frontal şi mai multe fleuroane, uneori între fleuroane
se interpun arcuri perlate, iar cercul frontal este împodobit cu pietre preţioase.
Coroanele închise formată dintr-un cerc frontal de care se prind mai multe arcuri
cc se unesc în partea superioară. De obicei este dotată cu pietre preţioase şi
terminată cu glob crucifer (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 90).
creştet, termen care indică elementul cel mai de sus dintr-o stemă. De obicei se
realizează prin plasarea deasupra coifului cu coroană a unui element din scut sau
din afara stemei. Este des întâlnit creştetul din penaje, coroane şi figuri naturale.
Poate fi reprezentată orice figură heraldică (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... ,
p. 92).
despicat, termen care indică împărţirea în două părţi egale, printr-o linie verticală,
a scutului. (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 99)
dextra, termen prin care se indică poziţia unei mobile în scut, la dreapta; în
heraldică poziţia dreapta-stânga este inversă decât în accepţiunea curentă. Sin.
dreapta (Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100).
diplomă, categorie de înscris emis de o autoritate publică, purtând mijloace de
validare menite a da putere deplină cuprinsului său, prevăzând, de obicei, drepturi
sau privilegii, sau atestând situaţii care pot da naştere la astfel de drepturi
(Dic:fionar al ştiinţelor speciale ... , p. 103).
ecuson, termen căruia uneori i s-a atribuit un sens mai larg, respectiv de stemă,
reprezentând ansamblul însemnelor unei persoane, comunităţi sau stat, v. scut.
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 107).
emblema, totalitatea elementelor dintr-o stemă (figură alegorică), cc constituie un
simbol şi un atribut (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 109)
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engolpion, termen prin care se definea, în cuprinsul actelor de cancelarie, matricea
sigilară utilizată în cancelaria domnească (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... ,
p. 109).
exergă, spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau
mai multe cercuri (cc pot fi liniare, şnurate sau perlate), în care se gravează textul
legendei (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 111)
fascie, v. brâu (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 56).
figurat, termen care indică reprezentarea unor mobile sub forma de figuri
omeneşti; de obicei apar astfel înfăţişate soarele şi semiluna (Dicţionar al
ştiinţelor speciale ... , p. 116).
figuri heraldice, totalitatea mobilelor utilizate în alcătuirea stemelor. Ştiinţa
heraldică clasează aceste figuri în următoarele categorii: a) figuri naturale
cuprinzând:fiinţe omeneşti ori flora şi fauna; b). figuri himerice sau fantastice,
reprezentând creaturi mitice, alcătuite din imaginaţie, prin combinaţii între om şi
animale sau între diferite specii de animale; c). Figuri artificiale, incluzând obiecte
create de om din domeniul uneltelor, armelor, obiectelor de cult, construcţiilor,
veşmintelor etc. În categoriile respective se cuprind mobilele în întregime sau
numai uncie părţi ale acestora (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 116)
flancat, termen cc indică poziţia paralelă cu laturile scutului a unor mobile
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 119)
fleuron, element component al coroanei deschise fixat pe un cerc frontal, de
obicei împodobit cu pietre preţioase. Coroanele pot cuprinde trei, cinci, şapte sau
nouă fleuroane (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 120)
glosar, lucrare cuprinzând lista alfabetică a arhaismelor, regionalismelor,
termenilor speciali şi ai celor mai puţin cunoscuţi din cadrul documentelor, însoţiţi
de explicaţii clare şi concise sau numai de definiţii prin sinonime de largă
circulaţie; se poate constitui o lucrare anexă sau independentă (Dicţionar al
ştiinţelor speciale ... , p. 127).
herb, v. stemă.
inscripţie, litere care se află în câmpul sigilar şi redau prin prescurtare titulatura
domnului (Dicţionar al ştiinţelor ::.peciale ... , p. 138).
izvoare heraldice, steme oficiale şi particulare, emblemele diferitelor categorii de
posesori; diplomele de înnobilare cuprinzând reproducerea sau descrierea
blazonului familiei respective, armorialele generale sau parţiale întocmite în
diferite epoci şi ţări, gravurile existente pe unele monumente arhitecturale,
funerarte şi diferite edificii etc. (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , pp. 144-145).
lambrechini, ornament exterior al scutului înfăţişat ca nişte fâşii din stofă sau
vrejuri vegetale care cad din vârful scutului pe laturile acestuia. Lambrechinii au
fost reprezentaţi din punct de vedere al formei în funcţie de stilul artistic dominant
(gotic, renaştere, baroc, rococo etc.). Ei amintesc acoperământul coifului sfâşiat în
lupte. În mod uzual lambrechinii sunt înfăţişaţi din punct de vedere cromatic prin
atribuirea smaltului principal al scutului părţilor exterioare, iar metalului sau
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culorii celei mai însemnate mobile din scut, celor interioare

speciale ... , p. 152)
legenda, textul scris, de obicei la marginea

(Dicţionar

al ştiinţelor

spaţiului sigilar, circular de la dreapta
spre stânga, indicând numele şi atributele posesorului. Legenda poate fi scrisă în
diferite limbi:latină, slavă, greacă etc ( Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 153).
lună, figură heraldică naturală, din categoria cosmosului. Acest astru al nopţii este
înfăţişat de cele mai multe ori ca o semilună. În heraldica românească acest astru
este, de obicei, înfăţişat sub formă de crai nou (semilună) figurat. Poziţia obişnuită
a semilunii este culcată la orizontal, cu coamele în sus; când este redată orizontal
cu coamele în jos se blazonează răsturnată; când este înfăţişată pc vertical cu
coamele îndreptate spre flancul drept se defineşte semilună întoarsă; iar când este
în poziţie verticală, cu coamele spre stânga, se descrie contumată. Simbolizează
veşnicie, nemurire, strălucire (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 159).
matrice sigilară, obiect confecţionat dintr-un metal dur (fier, oţel, aramă, aur,
argint sau pietre preţioase etc), care poartă gravate pe suprafaţa sa, în negativ, un
text şi o reprezentare menite a individualiza posesorul exprimând atributele sale în
viaţa socială. Matricea sigilară are două părţi: a suprafaţa metalică (de obicei
rotundă) pe care se află gravată emblema şi legenda şi b) mânerul, confecţionat din
metal, os, lemn, pietre preţioase etc. Sin tipar sigilar (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 163)
mobilă, clement component al stemelor, piesă de dimensiuni mici, care poate fi
plasată în scut sau în afara scutului. Mobilele cuprind toate categoriile de piese sau
figuri heraldice şi pot fi reprezentate singure, multiplicate sau în combinaţii, în
diferite poziţii şi smalturi (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 168).
nimbat, defineşte un personaj care poartă o aureolă în jurul capului, de obicei
capetele de sfinţi şi îngeri.
piese heraldice, suprafeţe diferite ca smalt de restul câmpului scutului, create în
interiorul acestuia prin linii drepte sau curbe. Se cunosc piese onorabile (de prim
ordin şi de al doilea ordin) şi piese mai puţin onorabile ale scutului; dintre piesele
onorabile se întâlnesc des capul (sau şefid), talpa, palul, fascia, banda, bara,
crucea, crucea în curmeziş, furca, căpriorul, scutul în inimă, franc cartierul etc.
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 185).
scartelat, suprafaţa scutului împărţită în patru cartiere, printr-o linie verticală şi
una orizontală.; scartelat în curmeziş, suprafaţă partajată în patru prin două linii
diagonale suprapuse. Sinonim cu sfertuit. (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p.
205)
scut, partea centrală a unei steme simbolizând arma de apărare a cavalerilor
medievali, pc care aceştia îşi arborau blazonul). Scutul are forme variate după
epocă sau aria geografică în care a apărut (Dicţionar al ştiinţelor .\peciale ... , p.
211)
senestra, termen cc indică poziţia spre stânga. În heraldică, noţiunea de stângadreapta se referă la poziţia scutului, nu la cea a privitorului, deci invers decât în
accepţiunea obişnuită (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 212)
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pe suportul documentului, în ceară, hârtie, soluţie de aur,
tuş sau fum, în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text
menit a individualiza posesorul. Sigiliul este principalul mijloc de garantare a
secretului şi de asigurare a autenticităţii actului. Sin. pecete (Dicţionar al ştiinţelor
speciale... , p. 184 şi 213).
sigiliu dupplcx, termen care defineşte sigiliul care are reprezentare pe ambele feţe.
În sigilografia românească singurele sigilii de acest fel sunt bulele sigilare
lamelare, confecţionate special pentru a fi ataşate actelor solemne acordate
mănăstirilor de la Muntele Athos sau din alte locuri considerate sfinte (Dicţionar
al ştiinţelor speciale... , p. 215).
sfcrtuit, vezi: scartelat.
soare, mobilă a scutului făcând parte din categoria figurilor naturale din domeniul
cosmosului, reprezentată, de obicei, printr-un disc de aur figurat şi înconjurat de
12 sau 16 raze, alternând cu şase sau opt şerpuite. Când soarele nu este reprezentat
în acest fel, se blazonează umbrei de soare. Simbolizează: fertilitate, căldură,
belşug, libertate, lumină (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 220-221 ).
sprijinitori, termen care indică tcnanţii, suporţii şi susţinătorii unui scut, adică
acele elemente exterioare ale acestuia care îl sprijină (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 221 ).
stea, mobilă heraldică făcând parte din categoria figurilor naturale din domeniul
aştrilor, având de regulă cinci raze (număr cc nu se blazonează), mai rar şase, şapte
sau opt raze Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 222).
stemă, ansamblul semnelor dinstinctivc şi simbolice care alcătuiesc blazonul unei
persoane, instituţie sau stat exprimând atributele sale. Conform legilor ştiinţei
heraldice, o stemă se compune din următoarele clemente: a. scut al cărui suprafaţă
poate fi secţionată sau nu; b. figurile heraldice plasate în câmpul scutului; c.
clcmcntclc exterioare ale scutului, incluzând timbrul, coroana, sprijinitorii, pavilionul sau mantaua, deviza etc. Sin. gherb, herb, blazon (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 222).
ştiinţa heraldică, disciplină specială a istorici, având ca scop stabilirea principiilor teoretice, cercetarea şi interpretarea stemelor şi a evoluţiilor acestora
(Dicţionar al ştiinţelor !ipeciale ... ,p. 130)
ştiinţe speciale (auxiliare) ale istorici, totalitatea ştiinţelor (arhivistică, diplomatică, paleografic, cronologic, heraldică, genealogic, sigilografic etc.) care
studiază izvoarele documentare şi elaborează metodologia cercetării acestora. Sin.
discipline auxiliare ale istoriei, p. 227.
tăiat, suprafaţă (scut, cartier sau mobilă), împărţită în două printr-o linie orizontală
sau diagonală, obţinându-se un scut tăiat în bandă şi în bară (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 228)
tcnant, clement exterior al scutului, personaj uman care sprijină scutul (Dicţionar
al ştiinţelor speciale ... , p. 229).
timbrat, indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului cu cimier şi
lambrechini (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 230)

sigiliu, amprenta

rămasă

Tării
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timbru, termen care indică elementele exterioare ale scutului, legate de coif,
respectiv: a) coroana coifului; b) creştet; c) lambrechini (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 231).
văleat, element cronologic principal de datare, prin care se denumeşte anul după
sistemul erei bizantine (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , pp. 235-236).
vestigii sigilare, termen ce defineşte generic totalitatea izvoarelor sigilare, adică a
matricelor sigilare şi a impresiunilor acestora, inclusiv a fragmentelor şi resturilor
de sigilii, existente pc documente importante, pentru efectuarea cercetărilor
sigilografice. Sin. vestigii sfragistice (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 236).
volumen, foaia (ori folie) de pergament sau hârtie pe care documentele erau scrise
numai pe o faţă, sub formă de volum, şi răsucite sul în jurul unui suport de lemn
sau metal, vezi (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 237).
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SUMMARY
This paper focuses on golden seal bulls issued by the chanceries of
Moldavia and the Romanian Country (l 6th- l 7th century). The paper is
structured into faur chapters, preceded by an introduction (foreword).
The first chapter of the paper deals with the history of the research in
the field of golden bulls, beginning with the first research in the second decade
of the 20th century.
The golden bulls were briefly described by P.V. Năsturel, in 1914, in
his study Nova Plantatio and the Romanian kings, heirs of the Byzantine
emperors and by Constantin Moisil, in 1915, in his work The growth in
number of the collections at the Romanian Academy.
In 1923, C.Moisil, publishes his article Romanian golden bulls. In the
same year, Nicolae Iorga, publishes an article titled Two Romanian letter-bulls.
In 1925, six gold seal bulls were analysed by Constantin Moisil, in his study
Romanian golden seal bulls issued by the rulers of the Romanian Country and
Moldavia.
In 1930, the historian Nicolae Iorga, includes some Romanian golden
bulls in his work Roman ian kings an portraits and contemporary frescoes.
C. Moisil, in the study Roman ia 's emblem, its origin and heraldic
evolution, published in 1931, mentions Matei Basarab's golden bull of 1645
and that of Petru Şchiopul of 1575. The seventh bull was first presented by
Marcu Beza, in 193 7, in his work Romanian traces in the orthodox East.
C. Moisil, in his study, Roman ia 's emblem which appeared in 193 8,
mentions Petru Şchiopul's golden bull (1575) and Matei Basarab's golden
bulls of 1645, while describing the secondary emblem of Moldavia. In the
same year, the author generally mentions the golden bulls in his article State
seals.
In 1941, C. Moisil describes the golden bulls again in two of his
articles. In the same year, Marcel Romanescu mentions Vasile Lupu's silver
plated bull in his study; this bull can be found on a document issued on
September 6th 1642. According to this document, Vasile Lupu grants the
privilege of 10.000 aspri to the Kruşedol monastery in Serbia. A new
presentation of the seven golden bulls is made again by C. Moisil, in 1951, in
his work A new golden seal bull in the Romanian Country, who later on, in
another article of 1952, describes a golden bull issued by Mihnea III.
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In 1956, Damian P. Bogdan, in his study on Slavic - Romanian diplomacy, mentions seven golden bulls. In the same year, Marcu Beza, in a study
titled Moldavia 's emblem in the 16th century, describes the huli issued by Petru
Şchiopul, prince of Moldavia. In the same year, Emil Vârtosu, focuses on
golden bulls too, and after making a general presentation of these bulls,
mentions the existence of only nine golden bulls bearing representations and
imprints on both parts (bulla integra). The nine golden bulls, are the following:
one issued by Petru Cercel (1583-1585) or Petru cel Tânăr (1559-1568), one
issued by Alexandru Voievod (1568-1577), two by Mihnea Turcitul, one
dated:1589, the second not dated); one issued by Matei Basarab in 1654; one
issued by Grigore Ghica (in 1664); the seventh issued by Petru Şchiopul, the
Moldavian Prince (in February 8th 1575); and two by Vasile Lupu (dated
September 6th 1642 and August 11 th 1643). The same author mentions that the
existence of a tenth huli is possible according to Constantin Şerban, but
nothing is said about its whereabouts.
In 1957, I.D. Ştefănescu, in his work On the emblem of the Romanian
Country.The tree on the seals and the golden seal bulls, describes three golden
bulls issued by Alexandru II, Mihnea II and Petru Cercel. In this study, two
golden bulls are represented: Matei Basarab's (1645) and Petru Cercel's.
In 1966, in an article, Ioan Munteanu mentions briefly some golden
bulls belonging to some Romanian princes, as wells as other seals.
Corina Nicolescu, in her work The art of preciollS metals in Romania,
published in 1973, includes some golden bulls belonging to the Romanian
princes in her final catalog of valuable items, as she is aware of their
importance. The author mentions briefly the material, the size and the
production procedures of these bulls, together with their location. In 1975
Matei Basarab's golden bull is reproduced in a study, supervised by Florian
Georgescu, issued by thc History Museum of the Socialist Rebublic of
Romania.
In 1976, Maria Dogaru publishes an important study in the field Seals
-testimonies of a historical pas. A sygillographic album. In the introduction to
thc Romanian sigillography, the author mentions two production procedures
of the golden Romanian bulls. In the chapter focusing on princes' scals, she
describes the golden bull attributed to Alexandru II Mircea and the one issued
by Matei Basarab, both rulers of the Romanian Country.
In 1977, the heraldist Dan Cemovodeanu, in his work Heraldic
science and art in Romania, analyses the Moldavian emblem and mentions the
golden seal bull belonging to Petru Şchiopul of 1575.
Maria Dogaru, in 1981, in her work:- The Romanian People 's aspiration
toward unity and independence reflected in symbols, describes the golden huli
attributed to Alexandru II Mircea, ruler of the Romanian Country and the seal
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bull belonging to Petru Şchiopu, ruler of Moldavia. In the same year, the
historian Dinu C. Giurescu describes two golden seal bulls belonging to
Romani an princes in his work The Illustrated History of the Romanian People.
In 1983, Florin Ştefănescu in a study titled Testimonies about Matei
Basarab 's era in the patrimony of the History Museum of the Socialist
Republic of Romania, alsa mentions the seal bull belonging to Matei.
Romanian bull seals are alsa mentioned in a catalogue to the exhibition The
Symbol-expression of human solidarity, put together by Maria Dogam; it is an
exhibition focusing on the friendship and collaboration between various
peoples as shown in severa! heraldic and sigillary sources. The author
emphasises the fact that these bull seals show the role undertook by the
Romanian rulers (princes) in suppporting the orthodox religion after the fall of
the Constantinople, as they were the representatives of the only people of Latin
origin, and of the Orthodox religion in this part of the continent.
While doing some research on reconstructing the solemn letter of
Matei Basarab, written in February 28 1645, to the monastery Sf. Ecaterina
on Mount Sinai, Marcel-Dumitru Ciucă, mentions the existence of six golden
Romanian bulls. Out of the six golden bulls mentioned, five can he found in
Romania and one at Hilandar Monastery (Athos-Greece); the one at Athos
preserves its parchment while the ones found in Romania do nat prcserve the
diploma to which they were pending (with the exception of the golden bull
issued by Grigore Ghica, in 1664, which alsa preserves the diploma written
on the parchment).
In 1994, in the work From Romania 's Heraldics, Maria Dogaru,
includes the golden seal bull issued by Alexandru II Mircea, prince of the
Romanian Country ..
Ileana Cazan, in 1996, in her work Imaginary and symbols in the Middle
Age Heraldics claimed that five princes had issued golden bulls, engraved
with religious thcmes: Alexandru II (1568-1577), Mihnea Vodă Turcitul (in
1589), Matei Basarab (1645), Grigore Ghica (1664), Petru Şchiopul, the
Moldavian Prince in 1575.The next year, Adina Berciu-Drăghicescu, in her
work History 's auxiliary sciences, focuses on the production procedures of
the Romanian huli seals.
In the study Golden Bulls used in the chanceries of the Romanian
Country and Moldavia, sources of information on the Romania art in the
Middle Ages, Maria Dogaru, desribes in 1998, six golden bulls belonging to
Romanian princes. Thc first and the oldest huli belongs to Alexandru II
Mircea ( 1568-1577), the second is attributted to his son, Mihnea Turcitul
(1577-1583;1585-1591), the third to Petru Cercel, the fourth to Petru Şchiopul
(1574-1577;1578-1579;1582-1591), the fifth to Matei Basarab (1632-1654)
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and finally the sixth is attributted to Grigorie I Ghica ( 1660-1664; 1672-1673 ),
ruler ofthe Romanian Country.
Andrei Pippidi also mentions the existence of the golden bulls in his
study The Byzantine politica/ tradition in the Romanian countries in the 16th 18 th centuries published in 2001. In 2002, Maria Dogaru, gives an accurate
presentation of the production procedures of the Romanian golden bulls in a
course addressed to students- General Sygillography.
In 2003, Cristache Gheorghe and Maria Dogaru, in the work National
symbols of Romania, show that the production procedures of the Romanian
golden bulls in the Middle Ages also included a procedure which took into
account seal bulls engraved with the emblem of the country and the title of the
prince who issued the document on one side and, on the other side, with a
religious scene ..
In the same year, Teofil Grindan, in his work The Jewellery Universe,
mentions the existence of two golden bulls adomed with vegetal motifs
framing the portraits of Alexandru II and Petru Cercel.
In The Romanian Millenium-1000 years ofhistory in images, published by
Georgeta Filitti and Dorin Matei in 2004, the authors choose four golden seal bulls
among other representative images for the history of the Romanians: the bull seal
belonging to Alexandru II Mircea ( 1568-1577), the one attributed to Petru Cercel,
together with his portrait, the golden bull attributed to Petru Şchiopul (15781579; 1582-1592) and that belonging to Matei Basarab of 1645.
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics and Maria Dogaru,in 2006, in their study
Romanian Sphragystic Thesaurus. Seals issued by the chancery of the
Romanian country (1390-1859), show that the number ofthe golden seal bulls
preserved in our country is seven, and that they are made of gold, as it is the
case of the bulls issued by Alexandru II Mircea, Mihnea Turcitul, Petru Cercel,
Constantin Racoviţă, or of silver plated with gold, as in the case of Matei
Basarab and Grigorie I Ghica. In the second volume, the two authors present
the seals issued by the Moldavian chancery, including two golden bull seals:
the one belonging to Petru Şchiopul and the other one belonging to Vasile
Lupu (1634-1653). Per total , the number of the golden seal bulls belonging to
Romanian princes presented by Laurenţiu-Ştefan Szemkovics and Maria
Dogaru in the above study, is nine.
Chapter two focuses the production procedure of the golden bulls.The
seal bull is always pending, made of metal (golden, silver, leaden bulls).The
goldcn bulls were made produced using two techniques.
a) The first technique required that a solid golden, silver or leaden ball
be pressed on both sides, resulting in imprints on both sides of the bull seal,
recto and verso.
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b) The second technique consisted of two thin gold leaves welded
between them. These bulls are also called leaf bulls, as they consisted of
tworound curved leaves of gold which are welded at the margins. The bull
affixing technique to the document provided for it to be folded on itself for a
little portion in the lower margin. Holes or slits were made on the margins, to
allow the threads to which the bull was hung to pass through. Usually, the
metal leaves were first placed on a wax bal!, used as a support, and then they
were welded. To make the bull and the seal a double seal matrix was
necessary. The role of the matrix was to help imprint the iconographic schema
(emblem and text) on both sides ofthe bull.
In both techniques, the silk thread pleated with gold or the margin of
the parchment which linked the document were affixed to metal
In Romanian sigillography seal bulls in the shape of leaves were
especially made tobe attached to solemn documents granted to the monasteries
at Mount Athos or to other sacred places. These bulls are the only double seals
existing in our country.
This type of seals was also used in the Byzantine Empire and in the
area around the Mediterranean Sea; later on, the pattern was also used by the
Russian tsars, the Russian and Serbian dukes, as well as by other European
rulers. The golden seal bulls were also used to a great extent by the German
kings and emperors.
Besides these golden bulls there are the so-called papal bulls.
A papal bull is a pending seal, made of lead and its role is to validate a
document issued by the papal court. From an iconographical point of view,
papal bulls maintain an unchanged formal identity in the constituent scheme,
until nowadays. The two sides of the bull show, on the recto, Paul and Peter's
heads, and on the verso, the pope's name, the title and the ordinal number of
succession. In rare cases, the papal court uses a golden bull to validate
important documents.
Extremely important for their scarcity, for the metal out of which they
were made, for their artistic achievement, the Romanian golden seal bulls
have a role among the most precious evidence of the historic past.
Chapter three generally focuses onthe golden bulls issued by the
chanceries of Moldavia and the Romanian County. During the Middle Ages,
some of the rulers of these two countries, used seal bulls made of silver plated
with gold which bore imprints on both sides: an emblem and the title of the
prince who issued the document on one side and on the reverse side, a religious
scene or a saint. Golden seal bulls were in use in Western European countries
and even in Romania's neighbouring countries from 12th-14th centuries, while
in our country they were in use only during the second half of the 16th century.
The custom of the chanceries in both Western and Eastern countries was to
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hang golden seal bulls only to documents which granted privileges of extreme
importance for people, institutions or corporations toward which the soverign
wanted to show special consideration. These bulls began to he used in our
country in the 16th century as a consequence of the major changes undergone
in the world around. First of all, it is the situation of the great Christian
monasteries from the Ottoman Empire which had become criticai because of
the Muslim propaganda as well as because of the permanent persecutions the
orthodox clergy was submitted to by the Turks. To he able to save christianity,
more support was needed than before. Naturally, after the fall of the Byzantine
Empire, these prosecuted leaders become patrons and protectors of these
sacred locations, threatened by the Islam.
As such they make donations, more important than hefore, and
Romanian rulers begin to enhance the quality of the documents by which they
granted privileges, using golden seal bulls. This explains the fact that all the
golden bulls known to this day, come from documents which granted
privileges to monasteries in the Ottoman Empire.
Several religious scenes or saints are portrayed on the recto and verso
of a bull: for example Jesus Christ's transfiguration, as on the bull issued by
Alexandru II Mircea, the Holy Trinity and St Ilie on the bull issued by Mihnea
Turcitul,the scene of transfiguration on the bull issued by la Petru Cercel,
Moses's pyre, Saint Mary with her Child, St Ilie, St. Ecaterina, Danii! in the
lions'den, on the bull issued by Matei Basarab, the Angels' Synod on the bull
issued by Constantin Racoviţă.
Other golden bull seals are imprinted with emblems of various kinds:
iconographic on the bulls belonging to Alexandru II Mircea, Mihnea Turcitul,
Petru Cercel; combined on the bulls belonging to Mihnea Turcitul, Matei
Basarab, Grigorie Ghica; heraldic and inscripted on the bulls belonging to
Grigore Ghica; united and with flower omaments on the bulls belonging to
Constantin Racoviţă.
The oldest of the golden seal bulls belongs to Alexandru II Mircea,
ruler of the Romanian Country (1568-1574; 1574-1577).On the recto of the seal
bull, the figures of the two princes depicted before partially-up to the neck or
up to the knees-appear entirely, and among them a tree. The two figures are
not dressed in princely robes asin the older representations on the emblems but
in large mantles, tight on the waist belt. These two figures represent the. ruler
of the country and his elder son, the heir to the throne, similar to the figures
frequently imprinted on the byzantine coins and seals - the emperor and his
heir. On the reverse of the bull, the religious scene depicts Jesus Christ's
transfiguration.
There are two golden seal bulls issued by Mihnea Turcitul, ruler of the
Romanian Country (1577-1583;1585-1591), first dated 1589 and the second,
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undated. The first one is linked to an act of granting privileges to Hilandar
Monastery (Mount Athos-Greece); this buii is still in Greece nowadays
together with the parchrnent to which it was hung. This buii has the emblem of
the Romanian country imprinted on one side and on its reverse side a religious
scene: the Holy Trinity.
The second seal buii has the following imprints; on the recto, two
characters, kneeling and facing each other - Mihnea the king and Ecaterina,
his mother, both wearing ceremonial clothes and royal crowns. A tree is
imprinted between the two characters. On the verso, there is St Ilie, the patron
of the monastery Deropoli to which the document was granted.
Another buii is that belonging to Petru Cercel, ruler of the Romanian
Country (1583-1585). The figure of the ruler, standing and holding a threebranch cross in his right hand is imprinted on the recto of the buii. The fact that
Petru Cercel holds a cross in his right hand and not the symbols of power
shows that he wanted to present himself as a protector of christianity. On the
reverse side of the buii there is a religious scene: the transfiguration.
A golden buii dating from the time of Petru Şchiopul, ruler of
Moldovia is imprinted on one side with the secondary emblem of Moldavia
combined with the dynasty emblem and on the other side with a religious
scene: transfiguration.
The golden buii belonging to Matei Basarab is imprinted with the
emblem of the Romanian Country on the recto and onthe verso with a religious
scene: St Ecaterina şi Moses's pyre, as represented in the old Christian art,
byzantine and oriental.
The golden buii issued by Grigore I Ghica is imprinted with the
emblem of the country on the recto. lt is one of the few bulls which can be
found on the document it validates.On the verso of the buii, there is an
interesting inscription, seven lines long, written in the Romanian languagc with
cyrillic letters.
Two golden scal bulls known to be issued Vasile Lupu, ruler of
Moldovia (1634-1653) are affixed to documents which granted privileges to
monasteries in Serbia: o seal buii, made of gold plated silver is attached to thc
document issued on September 6th 1642, according to which Vasile Lupu
grants the privilege of 10.000 aspri to the monastery Kruşedol in Serbia. On
the recto, the buii head of Moldavia is imprintcd.
Another gold plated silver buii was hung to a document belonging to
Vasile Lupu, issued on 11 th August 1643. According to it Vasile Lupu, grants
the privilege of 13.000 aspri to the Mileşevo monastery in Serbia.The
document is written in Slavic on parchment, includes the name of the rulcr,
but bears two signatures: I Vasilie Voievod and I Ştefan Voievod. A gold
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plated silver bull is attached to the document document, but the editor doas not
show the emblems on the bull besides the insciption.
Constantin Mihai Gehan Racoviţă ( 1753-1756; 1763-1764) issued a
golden seal bull imprinted on its recto with the united emblem of the Romanian
Country and Moldavia, and on its verso with a religious scene: the
Angels' Synod.
The study of these bulls shows that they corresponded to artistic
demands, as those who produced them were deeply concemed to obey the
artistic trends of the time. In this respect, we should mention the bulls
attributed to Alexandru II Mircea, Matei Basarab and Grigorie I Ghica. Two
characters are imprinted on these bulls: the ruler and his son, the heir to the
throne.
These seals show some details of the dress code at the court: the mantie
and the long robe, the wide belts tight at the waist, all of them characteristic to
the Romanian rulers.
The inclination toward beauty, the desire to create a work of artistic
value are shown by the floral omaments engraved next to the characters, and
sometimes even in the space reserved to the text and the legend. Some
elements, such as the lines separating the sigyllar field from the space reserved
to the text of the inscription, lines similar to the ones used in traditional pottery
as well as the way of writing, the concern for the decoration of the sygillar
space in a harmonious manner prove that there was a desire to create an image
to please the eye.
Chapter four describes a number of ten bulls issued by the chanceries
of the Romanian countries. The paper also includes conclusions, abbreviations,
glossary, a summary in English, the !ist of illustrations, bibliography and
annexes.
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'

Fig. la, b. Bula de aur sigilară de la Alexandru al Ii-lea Mircea.
Fig. 2a, b. Bula de aur

sigilară

de la Mihnea Turcitul (l 589).

Fig. 3a, b. Bula de aur

sigilară

de la Mihnea Turcitul.

Fig. 4a, b. Bula de aur

sigilară

de la Petru Cercel.

Fig. Sa, b. Bula de aur

sigilară

de la Matei Basarab.

Fig. 6a, b. Bula de aur

sigilară

de la Grigorie I Ghica.

Fig. 7a, b. Bula de aur

sigilară

de la Constantin Mihai Gehan

Fig. 8a, b. Bula de aur

sigilară

de la Petru

Bula de aur

sigilară

de la Vasile Lupu.

Fig. 9.

Şchiopul
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Fig. la. Bula de aur sigilară de la Alexandru al II-iea Mircea (avers).
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Fig. lb. Bula de aur sigilară de la Alexandru al II-iea Mircea (revers).
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Fig. 2a. Bula de aur

sigilară

din 1589 de la Mihnea Turcitul (avers).
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din 1589 de la Mihnea Turcitul (revers).

85
https://biblioteca-digitala.ro

Augustin

Mureşan,

Olivian

Mureşan

Fig. 3a. Bula de aur

sigilară

de la Mihnea Turcitul (avers).
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de la Mihnea Turcitul (revers).
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Fig. 4a. Bula de aur

sigilară

de la Petru Cercel (avers).
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Fig. 4b. Bula de aur

sigilară

de la Petru Cercel (revers).
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Fig. Sa. Bula de aur

sigilară

din 1645 de la Matei Basarab (avers) .
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din 1645 de la Matei Basarab (revers).
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Fig. 6a. Bula de aur

sigilară

din 1664 de la Grigore I Ghica (avers).
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Fig. 7a. Bula de aur

sigilară

din 1763 de la Constantin

Racoviţă

(avers).

Fig. 7b. Bula de aur

sigilară

din 1763 de la Constantin

Racoviţă

(revers).
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din 1575 de la Petru
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Fig. 8b. Bula de aur

sigilară

din 1575 de la Petru
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1. Hrisov solemn extern al lui Vasile Lupu, din 6 septembrie 1642

cu bula de argint,

suflată

cu aur.
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2. Hrisovul din 28 februarie 1645 de la Matei Basarab. D.A.N.I.C .,
co lecţia de documente istorice, CCCXCVIV47, slavon.
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