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PREFATĂ
,
Documentele istorice sunt supuse, inevitabil, degradării în timp,
izvoarele sigilare în mod şi mai accentuat. De aici apar, în suficiente
cazuri, dificultăţi de descifrare şi interpretare. Unele sigilii s-au deteriorat
complet, altele au dispărut, rămânând doar urma lor pe suport. Ţinând
seamă de vechime şi fragilitatea lor, cercetarea şi publicarea sigiliilor este
şi o chestiune de timp, alţfel zis o cursă contra cronometru.
Tiparele sau matricele sigilare supravieţuind până în zilele noastre
sunt, în general, confecţionate destul de târziu. Cele mai vechi s-au pierdut
ori distrus în mare parte. Vestigiile sigilare, asemenea celor arheologice,
supuse unei analize atente şi interpretării, oferă o gamă largă de informaţii
economice, sociale, politice, culturale şi spirituale absolut indispensabile
cercetătorilor din domeniile istoriei, artei, etnografiei, lingvisticii ş,a.
Prin simbolurile gravate, sigiliile evidenţiază bogăţiile sau
specificul unor zone, ocupaţiile de bază, particularităţi geografice, arme şi
unelte de epocă, imortalizează edificii laice şi bisericeşti dispărute în timp,
opere iconografice, de artă. Ele servesc şi ca mijloace de identificare a
instituţiilor şi persoanelor emitente de acte, ne ajută în stabilirea locului şi
rolului jucat de acestea în viaţa cotidiană.
Legendele sigiliilor ne oferă date certe de natură lingvistică, despre
evoluţia scrierii, limba şi limbajul de epocă. Uneori, ele constituie singurul
mijloc de datare a documentelor pe care le validează. Utilizarea sigiliilor
la sate a apărut din necesitatea autentificării actelor emise în numele
juzilor şi juraţilor, dar şi în ideea renunţării la vechiul procedeu de
validare prin punerea degetului. Nu cunoaştem, până în prezent, vreo
dispoziţie care să reglementeze introducerea sigiliilor la sate. Tot mai rar
întâlnim sigilii datând din secolul al XVII-iea. Numărul lor va creşte însă în
secolul al XVIII-iea, cu deosebire în ultimul pătrar. Acest lucru este
corelabil cu creşterea debordantă a volumului de acte create şi, probabil,
5
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cu tentativa împăratului Iosif al Ii-lea de ştergere a iobăgiei prin patenta
din august 1785.
Apariţia multitudinii de sigilii săteşti constituie, totodată, o formă
de manifestare sigură a emancipării survenite şi în lumea rurală sub
influenţa ideilor iluministe. Acum putem constata şi o generalizare a unui
nou dregător, notarul satului, principalul redactor al actelor şi păstrătorul
sigiliului sătesc.
Bibliografia sigilografică românească repertorizează şi se îmbogăţeşte de azi încolo cu o nouă lucrare ştiinţifică, adresată, în primul rând,
celor avizaţi şi cu preocupări în domeniu, rod al colaborării a doi eminenţi
cercetători arădeni: dr. Augustin Mureşan şi arhivistul Ioan Popovici.
Salutăm cu nespusă bucurie apariţia acestei cărţi atât de necesară
pentru zona vestică a României şi adresăm celor doi truditori în sfragistică
cele mai sincere felicitări.

Dr. Bujor Dulgău

Oradea, 15 octombrie 2009.
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CUVÂNT CĂTRE CITITORI
Între izvoarele istorice care ilustrează viaţa satului sunt şi izvoarele
sigilografice. Atestând prin limbaj propriu ştiinţei sigilografice ce era important în
derularea proceselor economice şi sociale, aceste mărturii sigilare aduc în atenţia
cercetătorilor şi marelui public aspecte inedite ale vremurilor trecute. Cercetarea şi
analiza lor mai amănunţită decât s-a făcut până acum, ca urmare a informaţiilor pe
care le conţin, pot contribui la o mai bună cunoaştere a istoriei localităţilor pe care
le reprezintă. Până în prezent, diferite tipare sigilare şi sigilii ale satelor şi
comunelor din zona Aradului au fost prezentate în unele articole şi studii, dar şi în
lucrări în care câteva au fost menţionate doar în treacăt, sau descrise în general, iar
alteori numai reproduse grafic, având rol ilustrativ.
Situată în teritoriul vestic românesc, zona Aradului se întinde din Munţii
Apuseni până în Câmpia de Vest. Din punct de vedere teritorial-administrativ,
zona arădeană, parte componentă a teritoriului naţional românesc se identifică cu
comitatele Arad şi Zarand, care în timp istoric au avut o anumită evoluţie, ultimul
fiind chiar desfiinţat în 1876.
În studierera vestigiilor sigilare rurale, de un real folos ne-au fost diferitele
izvoare documentare provenind de la instituţiile locale: acte urbariale, declaraţii
ale juzilor etc., validate cu sigilii, dar şi colecţiile de matrice sigilare ale unor
instituţii deţinătoare.

Din punct de vedere structural lucrarea cuprinde: prefaţă; cuvânt către
cititori; primul capitol, istoricul cercetărilor; capitolul al doilea, o prezentare generală a sigiliilor săteşti şi comunale din comitatul Arad şi împrejurimi (secolele
XVII-XIX); capitolul al treilea, descrierea sigiliilor şi tiparelor sigilare de acest fel,
prezentate pe localităţi în ordine alfabetică şi cronologică, iar ultima parte a
lucrării include concluzii generale referitoare la conţinutul capitolelor prezentei
lucrări. Lucrarea este însoţită de abrevieri, glosar de termeni, rezumat în limba
engleză şi bibliografie.
Scopul lucrării îl constituie cunoaşterea vestigiilor sigilare ale satelor şi
comunelor din fostul comitat Arad şi împrejurimi. Referindu-se la sigilii săteşti şi
comunale din zona Aradului şi împrejurimi (secolele XVII-XIX), credem că
lucrarea va acoperi un gol existent în ceea ce priveşte cercetările sigilografice,
completând pe cele efectuate anterior, în vederea cunoaşterii mai amănunţite a
acestor mărturii ale trecutului istoric. Prezentarea acestora aşa cum rezultă din
titlul lucrării, nu se va limita însă strict numai la localităţile din teritoriul fostului
comitat Arad, ci în unele cazuri am inclus vestigii sigilare şi ale unor sate şi
comune care în trecut aparţineau altor comitate, învecinate.
7
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Nu trebuie scăpat din vedere faptul că şi sigiliile satelor şi comunelor,
de izvoarele documentare au un rol important în aprofundarea cercetărilor
istorice. Nu cunoaştem vestigiile sigilare ale tuturor satelor şi comunelor din
zonele cercetate, deoarece unele probabil sau pierdut, datorită vitregiilor
vremurilor, iar altele rămân a fi depistate prin cercetări sigilografice viitoare.
Abordarea subiectului este o continuare a preocupărilor noastre în legătură
cu depistarea, identificarea şi introducerea în circuitul ştiinţific de specialitate a
tiparelor sigilare şi sigiliilor săteşti şi comunale din teritoriul vestic românesc, în
special din zona Aradului.
Critica noastră adusă părerilor unor sigilografi, nu este rezultatul unei
dorinţe de a polemiza, ci consecinţa cunoaşterii semnificaţiei corecte a fiecărui
izvor sigilar. Unele izvoare sigilare sunt prezentate numai după desen, preluate din
lucrări mai vechi, deoarece nu cunoaştem originalele. Ele desigur au existat
deoarece unele au ajuns până la noi. Astfel, putem face o comparaţie între desenul
executat şi izvorul sigilar original care s-a păstrat. Păstrarea tiparelor sigilare
înlătură îndoielile privind unele sigilii slab sau defectuos imprimate.
Fiecare izvor sigilar este descris şi interpretat ştiinţific, susţinut de o
bibliografie edificatoare, necesară celor interesaţi de a afla mai multe informaţii.
Lucrarea de faţă îşi propune să informeze în primul rând, specialiştii,
istoricii, dar şi pe cei interesaţi de realităţile lumii rurale arădene şi împrejurimi
oglindite în sigilii din secolele XVII-XIX. Emblemele vestigiilor sigilare săteşti şi
comunale pot fi surse pentru elaborarea stemelor comunale.
În încheierea acestui Cuvânt introductiv, sperăm că lucrarea de faţă rod al
unor studii aprofundate, va aduce o modestă contribuţie cercetărilor sigilografice
cu privire la vestigiile sigilare săteşti şi comunale. Exprimăm mulţumirile noastre
dlui drd. Eugeniu Criste, Directorul Direcţiei Arad a Arhivelor Naţionale, dlui dr.
Bujor Dulgău, Directorul Direcţiei Bihor a Arhivelor Naţionale şi doamnei Maria
Vertan, pentru ajutorul acordat, pe parcursul cercetărilor noastre. În timpul
cercetărilor pentru identificarea izvoarelor sigilare păstrate în colecţia Complexului Muzeal Arad am beneficiat de ajutorul colegei Natalia Dascăl, muzeografă cu mare experienţă profesională. De asemenea un sprijin dat la tehnoredactarea lucrării l-am avut din partea doamnei Delia Kelemen, iar pentru traduceri din limba maghiară a doamnei Bir6 Margareta, ambele de la muzeul ară
dean. Apariţia acerstei cărţi a fost posibilă numai ca urmare a sprijinului acordat
de domnul dr. Peter Hligel, director al Complexului Muzeal Arad.
alături

Autorii
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Capitolul I
ISTORICUL CERCETĂRILOR
Printre diferitele categorii de vestigii istorice provenind de la localităţi din
teritoriul vestic românesc se includ şi sigiliile şi tiparele sigilare ale satelor şi
comunelor.
Despre cercetările privind sigiliile localităţilor din zona arădeană se poate
vorbi de la sfârşitul secolului al XIX-iea o dată cu apariţia lucrării monografice în
limba maghiară a lui Mârki Sândor, Istoria comitalului Arad şi a oraşului liber
regesc Arad1• În aceasta sunt reproduse numeroase sigilii săteşti, comunale, de
târguri şi oraşe din acest comitat2 •
Dacă unele sigilii ale unor localităţi din alte zone ale ţării au fost publicate
în perioada interbelică, în zona vestică a existat un oarecare gol în ceea ce priveşte
cercetările sigilografice ale satelor şi comunelor. Amintim aici faptul că, autorităţile arădene, la cererea Comisiei Consultative Heraldice, au cules numeroase
impresiuni sigilare în vederea alcătuirii, pe baza Legii din iunie 1921, a noilor
steme de municipii şi oraşe 3 • Între exemplarele trimise în 1922, acestei comisii
menţionăm: un cupon de hârtie decupat dintr-o publicaţie cuprinzând reproducerea
sigiliului din 1671 al localităţii Seleuş4, un tablou cu sigilii ale unor aşezări rurale
ş.a.

În toată perioada interbelică, deşi a crescut numărul lucrărilor din
domeniul sigilografiei, cele cu referire specială la sigiliile săteşti, sunt puţine.
Acest fapt s-a datorat, credem, ca urmare a celor două direcţii fundamentale existente în acea perioadă, în cercetarea heraldică în care se include şi heraldica
sigilară. O primă direcţie a fost menţinerea şi pe mai departe a preocupărilor
Mărki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, voi. I ( 1892), voi.II ( 1895).
.
Ibidem, voi. 1-11.
3
Vezi Monitorul Oficial al României. nr. 2 din 29 iunie 1921; Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul
comital Arad, în "Cercetări numismatice", III, 1980, pp. 215-227, nota 2; C. Moisil, Comisiunea
Consultativă Heraldică, în "Revista Arhivelor", I, 1925 şi II, 4, 1927-1929, vezi şi Maria Dogaru,
Din heraldica României, Album, Edit. JIF, Bucureşti, 1995 (Activitatea Comisiei Consultative
Heraldice, pp. 88-95).
4
D. A. N. I.C., fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f.30, apud, Maria Dogaru, Sigilii
săteşti ... , p. 224, nota I O. Sigiliul din I 67 I al localităţii Seleuş a fost decupat din lucrarea lui Marki
Săndor, op.cit., voi. II, 1895, p.168. După părerea noastră sigiliul a fost desenat după o impresiune
sigilară de către profesorul de desen al Liceului Real de Stat din Arad, Di:imi:itor Laszlo, desenatorul
sigiliilor din lucrarea lui Mărki Săndor, op. cit., II, 1895.
9
1
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sigilografilor şi heraldiştilor cu privire la sigiliile şi stemele celor trei ţări
româneşti, ca şi a stemei României, a originii şi evoluţiei sale din punct de vedere
istoric şi heraldic 5, iar cea de-a doua având ca scop descifrarea şi interpretarea
sigiliilor de voievozi, domni şi principi, sigilii cu o semnificaţie deosebită în istoria
româniior6. Lipsa unui album de sigilografie românească, propus în 1956, de Emil
Vârtosu, ca o necesitate a publicării sale neîntârziate este umplut prin tipărirea, în
1976, a lucrării Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, importantă realizare a
istoriografiei româneşti în domeniu, aparţinând Mariei Dogaru, în care autoarea,
descrie 302 sigilii şi tipare sigilare7 • La capitolul destinat sigilii săteşti, autoarea
descrie şi două sigilii comunale din zona Aradului: sigiliul comunei Păuliş din 17328
9
şi al comunei Valea Mare, din 1787 • Autoarea precizează faptul că, după revoluţia
din 1848 din Transilvania apar sigilii săteşti având legenda în limba română, iar în
10
emblemă reprezentări specifice (munci agricole, bogăţii etc.) •
Magdalena Kovacs, arhivistă la Filiala Arad a Arhivelor Statului, prezintă
în acelaşi an (1976), colecţia de tipare sigilare a filialei arădene 11 , în care se
păstrează şi tipare sigilare săteşti şi comunale din fostul comitat Arad şi
împrejurimi. Autoarea menţionează sigiliile localităţilor: Bonţeşti, Buhani,
Moneasa, Iosăşel şi descrie pe cele ale comunelor Covăsânţ şi Sâmbăteni.
În anul 1980, Maria Dogaru, prezintă un studiu despre Sigilii săteşti din
fostul comital Arai 2, în care autoarea face o clasificare a acestora după reprezentările din câmpul sigilar. O cercetare a sigiliilor din colecţia filialei arădene a
intreprins-o şi arhivistul Ioan Popovici, de la filiala Arad a Arhivelor Statului,
prezentând tiparele sigilare ale unor târguri dar şi ale unor sate şi comune,
precum: Păuliş 13 , Cuvin 14, Macea 15 , Vărşand 16 , Dieci 17 , Pleşcuţa 18 •

Pentru aceste lucrări, vezi Dan Cemovodeanu, Bibliografia heraldicii româneşti, Bucureşti, 1977,
pp. 29-59 şi prof. univ. dr. Maria Dogaru, Bibliografia heraldicii româneşti, Edit. Ministerului
Administraţiei şi Internelor, 2004.
6
Vezi Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc I. Sigiliile emise de
cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856), Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2006; idem,
Tezaur sfragistic românesc li. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856), Edit.
Ars Docendi, Bucureşti, 2006.
7
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric.Album sigilografic, Edit. ştiinţifică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1976.
8
Ibidem, p.165 şi p.166, fig. 152 (reproducere în desen).
9
Ibidem, p.165 şi p. 166, fig. 153 (reproducere în desen).
10
Ibidem, p. 165.
11
Magdalena Kovacs, Colecţia de sigilii ale Arhivelor Statului Filiala Arad, în "Ziridava ", VI, 1976,
499-504.
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , pp. 215-227.
13
Ioan Popovici, Viticultura din zona Aradului oglindită în sigilii rurale, în "Flacăra roşie"
(Arad), din 15 mai 1982.
14
Ibidem.
15
Idem, Sigiliul comunei Macea, în "Flacăra roşie" (Arad), din 29 ianuarie 1983. Este prezentat
t~arul sigilar din 1865.
1
Idem, Sigiliul comunităţii din Vărşand, în "Flacăra roşie "(Arad), din 9 iulie 1983, p. 3. Este
descris tiparul sigilar din anul 1867.
5

Pf-
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În 1984, Maria Dogaru, prezintă lucrarea Colecţiile de matrice sigilare
ale Arhivelor Statului, şi face o clasificare a matricelor sigilare provenind de la
diferite localităţi din judeţul Arad 19, ţinând cont de cea întocmită în 1980 pentru
sigiliile săteşti din fostul comitat Arad 20 . Analizând tiparele sigilare de acest fel,
din colecţiile unor filiale ale Arhivelor Statului, autoarea se referă şi la colecţiile
de tipare sigilare de la filiala Bihor a Arhivelor Statului unde se păstreză şi tiparul
21
sigilar al satului Ciunteşti, din actualul judeţ Arad ş. a.
În 1985, arhivistul Gheorghe Mudura, de la filiala Bihor a Arhivelor
Statului prezintă, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (III), zona
Beliu, localităţi dintre care în cea mai mare parte în prezent intră în componenţa
judeţului Arad 22 . Este vorba despre sigiliile localităţilor Agrişul Mic, Archiş,
Beneşti, Bârzeşti, Bochia, Botfei, Cărand, Chişlaca, Ciunteşti, Comăneşti, Coroi,
Craiva, Groşeni, Hăşmaş, Mărăuş, Nermiş, Rogoz (de Beliu), Secaciu, Seliştea,
23
Stoineşti şi Mărăuş, Şiad, Tăgădău, Urviş de Beliu .
În acelaşi an, arhivistul Ioan Popovici descrie sigiliul comunităţii din
Budeşti2 4 • În 1988, apare lucrarea monografică a localităţii Glogovăţ (azi
Vladimirescu) aparţinând cercetătorului Gehl Hans, care include şi informaţii
despre sfragistica localităţii 25 .
În 1995, Corneliu Maior şi Dimitrie Stoi, prezintă studiul Ecosistemele
pădure de pe Valea Crişului Alb Îrifăţişate În heraldica sigilară a secolelor XVIIIXIX26. Analizând sigiliile localităţilor din cinci zone geografice cei doi autori observă
faptul că "ele reflectă plastic atât realităţile pedo-geografice cât şi preocupările
oamenilor adaptate condiţiilor oferite de mediul în care trăiesc" cuprinzând şi multe
27
informaţii de natură ecologică privind flora şi fauna din zona respectivă .
În lucrarea monografică a comunei Pecica, scrisă în limba maghiară de
istoricul Kovach Geza, publicată în acelaşi an, sunt reproduse grafic două sigilii ale
8
localităţii Pecica: sigiliul comunei Pecica Română şi a târgului Pecica Maghiară2 •
17
Idem, Sigiliul comunei Dieci, în "Flacăra roşie" (Arad), din 22 septembrie 1984. Este descris
ttarul sigilar comunal din 6 oct. (ombrie) 1861.
1
Idem, Sigiliul localităţii Pleşcuţa, în "Flacăra roşie "(Arad), din 28 ianuarie 1984. Este prezentat
tiparul sigilar din 1851.
19
Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, pp. I 00-104.
20
Vezi Ibidem, pp.101-104.
21
Ibidem, pp. 121-122, fig. 5.
22
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (III), în "Biharea ", XV,
1985, pp. 397-421.
23
Vezi Ibidem.
24
Ioan Popovici, Sigiliul comunităţii din Budeşti, în "Flacăra roşie" (Arad), din 26 octombrie 1985.
Este vorba despre tiparul sigilar din 1851 al acestei localităţi.
25
Gehl Hans, Glogovatz im Arad Komitat, 1988, pp. 7-8.
26
Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe Valea Crişului Alb înfăţişate în
heraldica sigilară din secolele XVIII şi XIX, în „Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad, nr. 5,
1995, pp. 77-85.
27
Ibidem, p. 78.
28
Kovăch Geza, Fejezetek Pecska nagykozseg tortenetebol, Deva, 1995 (sigiliile sunt reproduse în
lucrare la p. 147 şi pe coperta IV).
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În 1997, Augustin Mureşan într-un articol descrie tiparul de sigiliu din
1781 al satului Bonţeşti2 9 • În anul următor autorul descrie tiparul sigilar din 1834
al aceluiaşi sat30 . Peste un an, acelaşi autor descrie şi analizează amănunţit cele
două tipare sigilare ale satului Bonţeşti, piese sigilare păstrate în colecţia de sigilii
a Direcţiei Judeţene Arad a Arhivelor Naţionale 31 • În 2002, Corneliu Maior şi
Dimitrie Stoi, în studiul Pădurea în heraldica şi sfragistica arădeană, se referă la
unele sigilii rurale din părţile Aradului 32 .
În 2003, Cristache Gheorghe şi Maria Dogaru include în lucrarea
Simbolurile naţionale ale României, sigiliul din 1851 al comunităţii Poenari, din
comitatul Arad 33 . În acelaşi an, Ana Felicia Diaconu, prezintă sigilii săteşti şi
comunale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-lea 34 , în
care autoarea menţionează sigiliile unor localităţi din zona arădeană: Micălaca,
Moroda, Mocrea, Miniş, Cuvin, Monoroştia, Seliştea, Dezna, Moneasa, Şoimuş
Buceava, Govoşdia etc 35 •
Sigilii săteşti şi comunale sunt reproduse şi descrise sau numai descrise şi
în alte lucrări cu caracter monografic. Menţionăm în acest sens, monografiile
37
38
localităţilor: Moroda36 , Buteni , Vladimirescu-Glogovăţ , dar şi a altor lucrări cu
39
alt caracter, precum ar fi Macea .
În 2004, într-un articol, Olivian Mureşan, prezintă semnificaţia sigiliului
comunei Luguzău din 178740 , care are în câmpul sigilar două simboluri, identice,
stilizate: fiecare simbol fiind compus din două mici cercuri concentrice. Autorul
41
interpretează cele două simboluri ca fiind vorba de două pietre de moară . În
acelaşi an, autorul descrie sigiliul localităţii Seleuş din 1671, cel mai vechi sigiliu

Augustin Mureşan, Tiparul de sigiliu din 178 l al satului Bonţeşti, în "Adevărul" (Arad), anul IX,
nr. 2202 din 27 septembrie 1997, p. 8.
30
Idem, Tiparul sigilar din 1834 al satului Bonţeşti, în "Adevărul" (Arad), Anul X, nr. 2375 din 28
aprilie 1998, p. 8.
31
Idem, Două tipare sigilare ale satului Bonţeşti, comuna Gurahonţ, judeţul Arad, în "Analele
Banatului", VI, Serie nouă, Arheologie-istorie, 1998, pp. 647-651.
32
Comeliu Maior, Dimitrie Stoi, Pădurea în heraldica şi -~fragistica arădeană, în "Studia
Universitatis "Vasile Goldiş", Seria Ştiinţele Vieţii, Arad, nr. 12, 2002, pp.189-191.
33
Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Edit. Sylvi, Bucureşti,
2003, p. 32.
34
Ana Felicia Diaconu, Sigilii sătesti şi comunale de la .ifârşitul secolului al XIX-iea şi începutul
secolului XX, în "Hrisovul", Revista Facultăţii de Arhivistică, IX (serie nouă), Edit. Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2003, pp. 176-183.
35
Ibidem, p. 180.
36
Ioan Motorca, Cercetări şi date monografice privitoare la comuna Seleuş cu satele aparţinătoare:
Seleuş, Cighirel, Moroda, fermata. (Arad, f. a.), p. 14.
37
Sunt prezentate sigiliile localităţii Buteni între care şi al satului Barda din 1764, vezi Ovidiu
Someşan, De la Bucin la Buteni, Edit. Gutenberg Univers, Arad, 2005, p. 69, pp. 80-81 şi p. I 00.
38
Mclente Nica, Vladimirescu-Glogovăţ, File de monografie, Edit. "Viaţa Arădeană", 2004, p. 76.
39
Carol Feher, Elena Feher, Florica R. Cândea, Macea, alean şi dor, Arad, 2007.
40
Olivian Mureşan, Semnificaţia unui sigiliu comunal din 1787, în "Adevărul" (Arad), anul XVI, nr.
4189, din 17 aprilie 2004, p. 11.
41
Ibidem.
29
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. Tot atunci, autorul menţionat se referă la două sigilii
ale satului Moroda, în ale căror legende se poate observa influenţa în scriere a
limbii germane 43 . De asemenea, tot în acelaşi an, Corneliu Maior şi Dimitrie Stoi,
în articolul Aspecte cinegetice În heraldica şi sfragistica arădeană, menţionează
sigiliul satului Adea din 1730 şi sigiliul localităţii Pădureni (azi cartier al oraşului
42

Chişineu Criş) .
44

În 2005, în lucrarea De-a lungul frontiere145 s-au inserat sigiliul comunei
Curtici şi sigiliile a două târguri din fostul comitat Arad: Pâncota şi Pecica. În
2006, apare articolul semnat de Stoi Demeter şi Berecz Gâbor, Varak es
eroditmenyek az aradi szfragisztikaban, în care autorii prezintă sigiliul din 1838 al
satului Buceava-Şoimuş 47 , care inaugurează un serial despre sigiliile săteşti şi
comunale arădene. În acelaşi an, cei doi autori, descriu sigiliile localităţilor Mâsca
din 1851 48 şi Galşei 49 , iar Olivian Mureşan, descrie şi analizează amănunţit două
vestigii sigilare ale satului Seleuş. Este vorba despre sigiliul satului din I 671, cel
mai vechi sigiliu sătesc din comitatul Arad şi tiparul sigilar al acestei aşezări din
1815 50 .
Tot în 2006, cercetătoarea Maria Vertan, în catalogul cu titlul: Sigilii de
sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XVIII-XIX), important
instrument de lucru, include 698 reproduceri de sigilii şi tipare sigilare, în cea mai
mare parte inedite sau mai puţin cunoscute51 • Între acestea se cuprind şi unele
aparţinând unor sate şi comune aşezate la sud de râul Mureş dar care în prezent fac
parte din judeţul Arad 52 , ca urmare a împărţirii administrativ-teritoriale din 1968 53 .
Tot atunci, apare studiul aceleaşi autoare: Sigilii săteşti din comitatul Caraş54, ce
cuprinde şi sigilii ale unor localităţi care în prezent sunt arondate judeţului Arad,
iar Augustin Mureşan, semnează articolul Un tipar sigilar din 1853 al satului
46

42
Idem, Cel mai vechi sigiliu sătesc din comitalul Arad, în "Adevărul" (Arad), anul XVI, nr. 4195,
din 24 aprilie 2004, p. IO.
43
Idem, Două sigilii ale satului Moroda, în "Adevărul" (Arad), anul XVI, nr. 4.204 din 6 mai 2004.
44
Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Aspecte cinegetice în heraldica şi sfragistica arădeană, în "Revista
Pădurilor", Anul (9), nr. 6, 2004, p.38, fig. 2 şi fig.3.
45
Peter Hiigel,Augustin Mureşan, Dan Demşea, Horia Lascu, Virgil Şerban, Felicia Oarcea, De-a
lungul frontierei. La aniversarea la 1Oani de colaborare între localităţile de frontieră ale judeţelor
Arad şi Bekes.Bekescsaba, 2005.
46
ibidem. p. 123.
47
Stoi Demeter, Berecz Gabor, Varak es eroditmenyek az aradi szfragisztikaban, în "Szovetnek ",
A radi kulturalis szemle, X, evfolyam, I. (50) szam, Arad, 2006, februar, p. 21.
48
Sztoi Demeter, Berecz Gabor, Vârak es eroditmenyek az aradi szfragisztikaban. Muszka, în
"Szovetnek ", Aradi kulturâlis szemle, X, evfolyam, 3. (52) szam, Arad, 2006. Junius, pp. 7-8.
49
ibidem, în "Szovetnek" (Arad), X, evfolyam 4(53), august 2006, p. 7.
50
Olivian Mureşan, Două sigilii ale Seleuşului, comitalul Arad, în "Hrisovul", XII (Serie nouă),
2006, pp. I 70-171.
51
Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XV/li -XIX. Edit.
Brumar, Timişoara, 2006.
52
Ibidem, pp.27-28.
53
Vezi Legea împăr/irii administrativ-teritoriale pe judeţe din I 968.
54
Maria Vertan, Sigilii săteşti din comitalul Caraş în ultimul sfert al secolului al XV/11-lea, în
"Hrisovul", XII (Serie nouă), 2006, pp. 189-191.
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Ilteu 55 • Este un însemn sigilar care în emblemă, are gravată o corabie cu un catarg
şi un corăbier, aluzie la transportul sării pe râul Mureş, Una din ocupaţiile
locuitorilor56 •
De asemenea, în acelaşi an, Augustin Mureşan prezintă sigiliul satului
Craiva şi semnificaţia lui57, iar în 2007 descrie tiparul sigilar al comunei Comloşul
Mic 58 . Sigiliul satului Craiva are în emblemă, elemente care simbolizează
ocupaţiile locuitorilor, iar tiparul sigilar al comunei Comloşul Mic, scena Învierii
lui Iisus Hristos. Acelaşi autor împreună cu Ioan V. Popovici, în acelaşi an,
prezintă, într-un articol, tiparul de sigiliu al satului Moneasa 59 şi analizează
60
amănunţit două tipare sigilare ale satelor Dulcele şi Moneasa.
Augustin Mureşan mai descrie, în 2007, tiparul sigilar din 1747 al satului
dispărut Somoş, comitalul Arad, care prin elementele din emblemă: trei plante de
grâu, cuţitul şi brăzdarul de plug semnifică ocupaţia principală a locuitorilor,
cultura cerealelor61 • În acelaşi an, Maria Vertan, într-un reuşit catalog, prezintă
605 tipare sigilare aflate în colecţia Muzeului Banatului, care include şi cele ale
unor sate şi comune care astăzi fac parte din judeţul Arad 62 . De asemenea, în 2007,
Stoi Dimitrie şi Berecz Gabor, continuă serialul de articole despre sigiliile săteşti
prezentând sigiliile satelor Pârneşti 63 şi Şoimoş 64 , iar în 2008, sigiliile satelor
67
69
Lupeşti 65 , Căpruţa 66 , Slatina de Mureş , Groşii Noi 68 , Bârzava , Dumbrăviţa 70 ,
71
72
Monoroştia şi Govojdia (azi Nicolae Bălcescu). În acelaşi an (2008), apare
catalogul Mariei Vertan, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Ediţia
Augustin Mureşan, Un tipar sigilar din 1853 al satului llteu, în "Adevărul" (Arad}, Anul XVIII,
nr. 4916, din 30 august 2006, p. 6.
56
Ibidem.
57
Idem, Sigiliul satului Craiva şi semnificaţia lui, în "Adevărul" (Arad), Anul XVIII, nr. 4938 din
25 septembrie 2006, p. 7.
58
Idem, Un tipar sigilar comunal bănăţean din a doua jumătate a secolului alXIX-lea, în "Studii de
ştiinţă şi cultură" , anul II, nr. 3 (I O), septembrie 2007, pp. 114-116.
59
Augustin Mureşan, Ioan V. Popovici, Tiparul de sigiliu al satului Moneasa, în "Adevărul "(Arad),
Anul XIX, nr. 5047, din 5 februarie 2007, p. 8.
60
Augustin Muresan, Ioan V. Popovici, Două tipare sigilare ale satelor Dulcele şi Moneasa, în
"Studii de ştiinţă şi cultură" Anul III, nr. I (8), martie 2007, pp. 94-97.
61
Augustin Mureşan, Tiparul sigilar din 1747 al satului dispărut Somoş, comitatul Arad, în "Studii
de istorie", II-III, 2006/2007, pp. 28-29.
62
Maria Vertan, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Catalog, Edit. Mirton,
Timişoara, 2007.
63
Vezi Stoi Demeter, Berecz Gabor, Vad es vadaszat az kornyeki pecseteken, Pemyest, în
"Szovetnek" (Arad), XI, evfolyam, 6. (61) szam, decembrie 2007, p. IO.
64
Vezi "Szovetnek", (Arad), XI, nr. I (56), februarie 2007.
65
Vezi "Szovetnek", (Arad). XII, evfolyam, 2. (63) szam, aprilie 2008, pp. 13-14.
66
Vezi "Szovetnek ",,(Arad}, XII, evfolyam, 3. (64.) szam, iunie 2008, pp.10-11.
67
Vezi "Szovetnek ", (Arad) . XII evfolyam, 5. (66) szam, octombrie 2008, pp.12- I 3.
68
Ibidem, p.13.
69
"Szovetnek" (Arad), XII), evfolyam, 4. (65) szam, august 2008, pp.22-23.
70
"Szovetnek ".(Arad), XII). evfolyam, 6. (67) szam, decembrie 2008, pp. 11-12.
71
Ibidem, p. 12.
72
Ibidem, pp. 12-13.
14
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a II-a adăugită, cuprinzând 655 tipare sigilare 73 . În anul următor (2009), Stoi
Dimitrie şi Berecz Gabor prezintă sigiliul satului Bonţeşti (1781 )7 4 şi al comunei
75
76
Sălăjeni ,iar Augustin Mureşan, tiparul de sigiliu din 1862 al comunei Nădab •
Un armorial general asupra sfragisticii rurale din Crişana, recent apărut aparţine
arhivistului Augustin Ţărău, care cuprinde şi vestigii sigilare ale unor localităţi din
actualul judeţ Arad. 77
Rămâne un deziderat, ca prin cercetările viitoare să se introducă în
circuitul ştiinţific de specialitate şi alte sigilii şi tipare sigilare săteşti şi comunale
din zona Aradului.

Maria Vertan, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Ed. a II-a, adăugită, Edit.
Marineasa 2008.
74
Berecz Găbor, Stoi Demeter, Vad es vadaszat az Arad videki pecseteken, în „Szovetnek"(Arad),
XIII, evfolyam, 1-2 (68-69) szăm, februarie-aprilie 2009, p. 20.
75
Vezi „Szovetnek,, (Arad), XIII, evfolyam, 5 (72) szăm, februarie-aprilie 2009, p. 15.
76
Augustin Mureşan, Un tipar sigilar din 1862 al comunei Nădab, comitatul Arad, în „Universul
cărţii", Edit. Gutenberg Univers Arad, anul I, nr. I, decembrie 2009, p. 26.
77
Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale din Crişana, în "Biharia", XXXIXXXIII, 2004-2006, pp. 127-236.
73
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Capitolul II
SIGILII SĂTEŞTI ŞI COMUNALE DIN COMIT ATUL
ARAD ŞI ÎMPREJURIMI (SECOLELE XVII-XVIII)
Sigiliile şi tiparele sigilare săteşti şi comunale din zona Aradului constituie
izvoare sfragistice care merită o atenţie deosebită. Prin imaginile gravate în
câmpul sigilar, ele reconstituie, în limbaj plastic, tabloul vieţii locuitorilor de aici
şi peisajul natural, în care ei au trăit'. Într-adevăr, privite cu atenţie reprezentările
din sigiliile săteşti din zona Aradului, reflectă aspecte ale proceselor sociale ce sau desfăşurat de-a lungul anilor, transmit informaţii asupra specificului fiecărei
localităţi2.
Datând din veacurile XVII-XIX, perioadă în care această categorie de
sigilii, apare şi se generalizează şi în Moldova şi Ţara Românească, vestigiile
sigilare cercetate au permis a se constata că, procesul apariţiei şi utilizării lor este
uniform pentru tot spaţiul locuit de urmaşii daco-romanilor3• În Moldova şi Ţara
Românească satele au beneficiat oficial de dreptul de sigiliu după introducerea
Regulamentelor Organice4 . Au existat însă comunităţi rurale, aşa numitele sate
libere,care au folosit sigiliu propriu încă din secolul al XVII-iea şi începutul
secolului al XIX-lea 5 .
Problematica sfragisticii săteşti şi comunale din Transilvania este mult mai
complexă, deoarece numărul sigiliilor păstrate este cu mult mai mare decât al celor
Maria Dogaru, Sigilii săteşti din.fostul comital Arad, în "Cercetări numismatice", IJI, 1980, p. 215.
Ibidem.
3
Ibidem.
4
În Moldova, sigiliile săteşti se introduc, în fapt, în iulie I 835, conform dispoziţiilor art. 6 şi 9 din
Pravila îndatoririlor vornicelului şi a "pacinicilor" săteşti, vezi Emil Vîrtosu, Sigilii împărţite şi
sigilii săteşti, în "Studii şi cercetări de numismatică", Voi. I, 1957, p. 361; idem, Despre dreptul de
sigiliu, în "Studii şi cercetări de numismatică", voi. III, 1960, pp. 333-346.
5
Unele sate, ca urmare a dezvoltării social-economice, au folosit sigiliu propriu înainte de perioada
regulamentară. Astfel este cazul satului Ocna Uud. Bacău), care avea sigiliu propriu încă din prima
jumătate a secolului al XVII-iea, vezi idem, Note şi discuţii sigilografice, în "Studii şi cercetări de
numismatică", Voi. III, 1960, p. 527, fig. 2 şi fig.3; satul Dragoslavele (Muscel) în anul 1767,
ibidem, p.528;satul Prăjeşti (Prahova), în anul 1824, vezi Maria Dogaru, Matrice sigilare aparţinând
instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti, în "File din trecutul istoric al jud. Prahova", Ploieşti, 1971, p. 59. Pentru alte amănunte
vezi Maria Dogaru,Sigiliile mărturii ale trecutului istoric,Album sigilografic, Edit.Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 165; idem,Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului,
Bucureşti, 1984, p. 15 şi p. 29 cu nota I O şi 11.
1

2

16
https://biblioteca-digitala.ro

Sigilii

săteşti

si comunale din comitatul Arad si împrejurimi (secolele XVII-XIX)

din Moldova şi Ţara Românească 6 . Creat din necesităţi juridico-administrative,
sigiliul reprezintă un izvor demn de luat în seamă 7 . Încă din Evul Mediu sigiliul
este întrebuinţat de organele administrative ale satului8. Pe lângă valoarea de
autentificare a actelor oficiale, sigiliul sătesc constituie un izvor pentru cunoaş
terea istoriei economice, artistice şi a evoluţiei tehnicii de lucru, reflectând deseori
elemente specifice fiecărui sat, legate de tradiţia lui (legendă, întemeiere, aşezare,
nume)9. Folosirea sigiliului s-a impus pentru autentificarea actelor ţărăneşti şi
pentru a se înlătura vechiul procedeu al martorilor care confirmau prin punere de
deget 10 • S-a subliniat de către unii cercetători, că aceste sigilii "sunt de fapt o
emanaţie de jos, de la comune, dictată de necesităţile cancelariei săteşti, aprobate
11
şi la un moment dat chiar recomandate de autorităţile cercuale" •
Creşterea autonomiei comunităţilor săteşti va avea drept consecinţă sporirea atribuţiilor juridico-administrative ale acestora în rezolvarea problemelor
ivite în viaţa satului transilvănean, ceea ce va reclama tot mai mult existenţa
sigiliului în autentificarea actelor oficiale emise de autoritatea comunală 12 •
13
Dacă în Bucovina sigiliul sătesc a apărut între anii 1777-1785 , în
comitatul Bihor între anii 1774-1775 14, în Banat înainte de 1848 15 , în Transilvania
el a apărut după 1848, când satul devine oficial unitate administrativă 16 •

Despre acest aspect, vezi Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteşti şi comunale de la sfârşitul secolului al
XIX-iea şi începutul secolului XX, în "Hrisovul", IX (Serie nouă), 2003, pp. 176-181.
7
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ... , p. 15.
8
Viski Kărolyi, Biropecset, Szeged, 1930.
9
Maria Magdalena Jude, Nicolae Cordoş, Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-iea, în
"Acta Musei Napocensis", XV, 1978, p. 467.
10
Vezi Aurel Răduţiu, Actele ţărăneşti în limba română din Transilvania până la /848 şi importanţa
lor documentară, în "Anuarul Institutului de Istorie din Cluj", XIX, 1976, pp. 81-101.
11
M. Andriţoiu, M. Cerghedean, Sigilii săteşti în comitalele Hunedoara şi Zărand, în "Revista
Arhivelor", anul XL VIII, voi. XXXIII, nr. I, I 97 I, p. 5.
12
Maria Magdalena Jude, Nicolae Cordoş, op. cit., p. 468. Actele sigilate poartă de obicei semnătura
notarului, principalul redactor al actelor, uneori pecetea lui întărită cu cea a judelui şi chiar a
preotului. În comitalul Aradului notarii sunt semnalaţi în prima jumătate a secolului al XVIII-iea,
vezi A. Caciora, Organizarea teritorial-administrativă şi instituţională a comitalelor Arad şi Zărand,
în "Culegere de referate" Sesiunea 1969, Bucureşti, 1971, p. 16.
13
Nicolai Grămadă, Vechile peceţi săteşti bucovinene /783-/900. Cu 17 tabele afară de text, în
"Codrii Cosminului", X, 1936-1939, Cernăuţi, I 940, p. 22 I.
14
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice. Zona Vaşcău, I, în
"Biharea", IX, 1981, pp. 195-209.
15
M.M. Jude, Sigilii săteşti bănăţene pe un document din I 826, în "Acta Musei Napoccnsis", XVIII,
I 98 I, pp. 509-513. Sigiliile comunităţilor rurale din Banatul istoric au apărut în deceniul 8 al
secolului al XVIII-iea ca o consecinţă a dezvoltării vieţii sociale şi deci a necesităţii ca ele,
comunităţile, să dispună de un mijloc propriu şi sigur de autentificare a actelor emise, tot mai
numeroase, care reglementau relaţiile atât în interiorul comunităţii cât şi cu alte institu!ii ale vremii,
vezi Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (.1·ecolele XVIII-X/X),
Catalog, Edit. Brumar, 2006, p. 29.
16
Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ... , p. 165; vezi şi M. M. Jude, Sigilii săteşti din comitalul Cluj
(.1·ec.X/X). în "Acta Musei Napocensis", XX, 1983, p. 843.
6
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Studierea sigiliilor satelor şi comunelor trebuie să cuprindă următoarele
aspecte: 1). forma şi dimensiunile; 2). tehnica şi materialele din care au fost
confecţionate; 3). reprezentările din emblemă; 4). legenda.
I. După formă acestea sunt sigilii rotunde, ovale şi octogonale. Cele mai
multe sunt rotunde şi ovale. Dimensiunile lor variază de la 16 la 35 mm. Unele
sigilii ale Curticiului au o formă octogonală.
2. În ceea ce priveşte tehnica de confecţionare a tiparelor sigilare săteşti şi
comunale, ele au fost gravate în incizie şi în excizie. Ca materiale pentru făurirea
lor s-au folosit: fier, oţel, alamă, bronz ş.a. Ele dovedesc preocuparea creatorilor
lor pentru a grava în metal, la proporţii corespunzătoare, compoziţiile variate
reflectând, în ansamblu, universul vieţii rurale. Aceşti meşteri, deşi nu au fost
artişti cu renume, stăpâneau bine meseria de gravor şi aveau talent, astfel încât
deseori în emblema sigiliilor, ei înfăţişau cu sensibilitate un adevărat tablou
rustic 17 • Desigur că, nefiind realizate în atelierele unor gravori artişti, ci de meşteri
locali se poate remarca o anumită naivitate în desen. Dar, faptul că, realizarea a
fost încredinţată unor oameni ai locului le ridică valoarea documentară fiindcă,
aceştia cunoşteau bine realităţile specifice fiecărei aşezări 18 •
Este interesant faptul că uneori se confecţiona o singură matrice sigilară
pentru două localităţi 19 • În acest sens, menţionăm sigiliul satelor Stoineşti şi
20
Mărăuş şi tiparul sigilar al satelor Cil-Bodeşti2'.
Sigiliile săteşti au fost confecţionate prin imprimarea matricei sigilare în
22
tuş (putând fi de diverse culori: maro, negru, albastru, verde etc.) sau fum . De
calitatea materialului folosit la sigilare depinde claritatea imaginii. Impresiunile
sfragistice săteşti arădene întâlnite pe documente sunt în cea mai mare parte clare,
permit identificarea imaginii şi fac lizibil textul (legenda n. n.) gravat alături de
aceasta 23 . Se cunosc şi unele exemplare neclare (parţial sau total), iar uneori,
datorită faptului că tuşul a fost mult diluat, sigiliul este şters, ca atare ridică
24
greutăţi în ceea ce priveşte cercetarea . Fumul - folosit, pentru că era ieftin şi la
îndemâna oricui - câteodată s-a întins făcând imposibilă descifrarea emblemei
sigilare şi dând un aspect neplăcut suportului actului2 5 •
Există şi sigilii aplicate în ceară roşie, fapt ce denotă că tiparul sigilar se
confecţiona uneori în dublu exemplar, unul lucrat în excizie pentru sigilarea prin
imprimare cu tuş sau fum, altul gravat în incizie pentru sigilarea cu ceară2 6 •
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 215.
Vezi Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate în
heraldica sigilară a secolelor XVIII-XIX, în "Studia Universitatis "Vasile Goldiş", Arad, 1995, p.78.
19
Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 106.
20
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnogrqfice (111), Zona Beliu, în
"Biharea", XV, 1895, p. 416.
21
Tiparul sigilar al satelor Cil-Bodeşti se păstrează la D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 81.
22
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 216.
23
Ibidem, p. 216.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
26
/bidem.
17
18
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Cel mai vechi sigiliu sătesc din fostul comitat Arad cunoscut până în
prezent provine de la localitatea Seleuş, care are scris în legendă anul con27
fecţionării tiparului sigilar (1671) .
3. Reprezentările din emblemă. În legătură cu reprezentările din emblema
sigiliilor săteşti şi comunale cercetătoarea Maria Dogaru, în 1980, face o clasificare
a acestora constatând că sigiliile studiate se încadrează în două categorii: sigilii
având în câmpul sigilar o emblemă şi sigilii cu câmpul sigilar lipsit de emblemă
(câmpul fiind ocupat de textul legendei etc.). Sigiliile şi tiparele sigilare având în
câmp, o emblemă sunt: a) sigilii având în emblemă elemente atestând.formele de
relief şi aştrii cereşti; b) reprezentări reflectând flora şi fauna locală; c) embleme
amintind ocupaţiile locuitorilor, evoluţia uneltelor de muncă; d) imagini ce se
cuprind în tipul arhitectural; e) sigilii având în câmpul sigilar elemente sugerând
tradiţiile etnografice; t) compoziţii având un caracter religios; g) reprezentări ce pot
fi interpretate ca "arme vorbitoare". h) embleme ce atestă atributul autorităţii
comunale de apărare a liniştii publice; i) sigilii având gravate imagini diverse 28 •
a). Sigilii având în emblemă elemente atestând formele de relief şi aştrii
cereşti. Între acestea se pot include vestigiile sfragistice având în câmpul sigilar,
dealuri sau vârfuri de munţi, aluzie la formele de relief (sigiliile localităţilor
29
Căpruţa, Obârşia, !oneşti, Moneasa
etc.). Unele tipare sigilare şi sigilii de sate
sau comune au reprezentat în câmpul lor sigilar, cursul unui pârâu sau râu care
trece pe teritoriul acestor localităţi. Acestea sunt înfăţişate prin fascii undate sau
printr-o bandă undată, cu peşti (tiparul sigilar al comunei Vărşand 30 ) etc. Alteori
apele sunt un element component al unei sugestive compoziţii redând un colţ din
natură 31 (tiparul sigilar din 1851 al localităţii Cociuba).
Aştrii cereşti, elemente simbolice, încă din vechime, semnificând lumina
şi fertilitatea (soarele), veşnicie şi nemurire (luna şi stelele), constituie elementul
central al unor embleme sigilare (localitatea Hodoş) sau numai completează com2
poziţia (sigiliul comunei Pescari)3 .
b). Sigilii reprezentând flora şi fauna specifică localităţii respective 33 •
Flora este înfăţişată prin diferiţi arbori, plante, cereale şi flori. Arborii reprezentaţi
uneori singuri (tiparul sigilar din 1838 al satului Aldeşti), iar alteori mai mulţi, dar
de aceeaşi specie 34 (sigiliul aşezării Dulcele din 1808 35 ) sau chiar însoţiţi de alte
17

0livian Mureşan, Cel mai vechi sigiliu sâte.1·c din comitalul Arad, în "Adevărul" (Arad), Anul XVI,

nr. 4195 din 24 aprilie 2004, p. I O; idem, Dc!llâ sigilii ale Seleuşului, comitalul Arad, în "Hrisovul",

XII (scrie nouă), 2006, pp. 170-17 I, fig. I.
Maria Dogaru, Sigilii sâteşli ... , p. 216.
29
Ibidem, p. 216; idem, Colec/iile de matrice sigilare ... , p. I OI şi p. I 03.
30
Idem, Sigilii .1·âteşti .. . , pp. 217-218; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p, IOI.
31
Idem, Sigilii .1·âteşli .. . , p. 218.
32
Ibidem; idem, Colec/iile de matrice sigilare ... , p. I 02.
33
Despre flora comitalului Arad, vezi Simonkay L., Arad varmegye es Arad vâro.1· _florâja (Flora
comitatis el urbi.,· Arad). Arad, 1893.
3
~ Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, op. cil., p. 79.
35
Ibidem, p. 79 şi p. 82, pi. 11, fig. 3; Augustin Mureşan, Ioan V. Popovici, Demei tipare sigilare ale
satelor Dulcele şi Moneasa, în "Studii de ştiinţă şi cultură", anul III, nr. I (8), martie 2007, pp. 94-97.
28
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simboluri (Băneşti, Mermeşti, Minişul de Sus, Rostoci, Sârbi, Zimbru 36 etc).Viţa
de vie este prezentă în tiparele şi sigiliile mai multor localităţi: Miniş, Măderat,
Mocrea, Cuvin, Păuliş, Covăsânţ 37 etc.
În câmpul sigiliului localităţii Bodrog (1805) şi al comunei Bodrogul Nou
s-au reprezentat pe lângă trei spice de grâu, un fier şi un brăzdar de plug, piese
importante de la unealta agricolă, utilizată de săteni cu ajutorul tracţiunii animale
la lucratul pământului 38 . Este aluzie la cultura cerealelor, străveche îndeletnicire a
locuitorilor de pe aceste meleaguri 39 .
Interesante şi variate reprezentări sunt şi în imaginile unor sigilii
referitoare la faună. Un loc aparte îl ocupă bovinele (sigiliile comunei Dieci
( 183 7), Seleuş ( 183 7)4° etc; animalele de tracţiune ( caii) sunt înfăţişate în sigiliile
satelor Monoroştia (1837)4', Sălăjeni 42 , Minişul de Sus (1801 }4 3 , Bonţeşti (tiparele
44
46
sigilare ale satului din 1781 şi 1834)4 5 , Seliştea ş. a. Creşterea porcilor preocupare constantă a gospodarilor de aici, se reflectă în sigiliile comunei Iercoşeni,
în emblema cărora întâlnim astfel de patruped47 . Creşterea animalelor mici,
caprelor şi oilor este de asemenea redată în emblemele unor sigilii săteşti şi comunale. În acest sens, interesantă este reprezentarea din sigiliul comunei Archiş 48 şi
tiparul sigilar al comunei Tisa. În vestigiile sfragistice ale localităţilor Donceni şi
49
Igneşti s-au gravat peşti, aluzie la bogăţia piscicolă .
Fauna cinegetică a pădurilor din judeţ este felurit înfăţişată în imaginile
unor sigilii săteşti şi comunale. Astfel, întâlnim cerbii (lopătari), reprezentaţi
singuri, (Laz50 , Minead51 ), sau căpriorul (Pleşcuţa)5 2 . În unele sigilii apare redat
36

Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 102.
Idem,Sigilii săteşti ... , p.218; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 102;Ana Felicia Diaconu,
Of- cit., p. J80.
3
Vezi Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. I02.
39
Idem, Sigilii săteşti ... , p. 218.
40
Idem, Sigilii săteşti ... , p. 218. Olivian Mureşan, art. cit, p. IO; idem, Două sigilii ale Seleuşului .. . ,
pp. 171-172.
41
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218. Ana Felicia Diaconu, op. cit., p. 180.
42
Marki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, Arad, 1895, p. 836; Maria
Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218.
43
Marki Săndor, op. cit., II, 1895, p. 836; Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218, fig. 5.
44
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , pp. 99-102;
Augustin Mureşan, Tiparul de sigiliu din 1781 al satului Bonţeşti, în "Adevărul" (Arad), anul IX,
nr. 2202 din 27 septembrie 1997, p. 8; idem, Două tipare sigilare ale satului Bon/eşti, comuna
Gurahonţ, judeţul Arad, în "Analele Banatului", VI, Serie nouă, Arheologie-Istorie, 1998, pp.
647-648.
45
Augustin Mureşan, Tiparul sigilar din 1834 al satului Bonţeşti, în "Adevărul" (Arad), anul X, nr.
2375 din 28 aprilie 1998, p. 8; idem, Două tipare sigilare ale satului Bonţeşti, p. 648.
46
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - Izvoare etnografice (111), Zona Beliu, p. 416;
Ana Felicia Diaconu, op. cit., p. 180.
47
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 102.
48
Gheorghe Mudura, op. cit., p.402.
49
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218.
50
Marki Săndor, op. cit., II, 1895, p. 833 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p.2 I 8;Comeliu
Maior, Dimitreie Stoi, op. cit., p. 78, pi. I, fig. 2; Ana Felicia Diaconu, op. cit., p. 180.
37
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câinele, ca însoţitor al omului (Iosaş}5 3 • În câteva embleme sigilare sunt gravate
păsări de curte sau cele zburătoare. Astfel, în sigiliul comunei Târnova din secolul
al XIX-iea (datat 1824), este prezentată o gâscă curăţându-şi penele, pe o terasă,
sugerând activitatea susţinută a locuitorilor de pe aceste meleaguri de a creşte
astfel de păsări în special pentru procurarea pufului folosit la confecţionarea
pernelor şi dunelor54 .
Zburătoarele completează uneori compoziţii însumând elemente variate,
introducerea lor având desigur scopul de a sugera atmosfera satului, de a
reconstitui natura specifică 55 . În alte cazuri păsările, zboară şi însoţesc capra care
sare peste un vârf de munte (sigiliul localităţii Căpruţa) sau se opresc din călătoria
lor pe acoperişul unor construcţii (sigiliul satului Barda56). Pasărea reprezentată în
chip de porumbel cu aripile deschise, deasupra bisericii este Sfântul Duh.
c ). Embleme amintind ocupaţiile locuitorilor, evoluţia uneltelor de muncă
utilizate în diferite activităţi economice. În emblema acestor sigilii sunt simboluri
ce reflectă cultura plantelor şi a viţei de vie, ocupaţii principale ale locuitorilor. În
câmpul sigiliului comunei Pescari (1861 )5 7 şi Ociu58 este înfăţişat un om arând
ogorul cu plugul tras de doi boi. Cultura viţei de vie este reprezentată prin
următoarele imagini: I). Un om cu sapa între doi butuci de vie (sigiliul satului
Mocrea59 ); 2) un butuc de viţă de vie lângă două vase (sigiliul satului Miniş din
1848 60); 3) un personaj feminin ce ţine în mână un vas (comuna Chier, 182761 ).
Prezentând matricele şi impresiunile sigilare care atestă practicarea viticulturii în
zona Aradului, aflate în fondurile şi colecţia Filialei Arhivelor Statului, judeţul
Arad, Ioan Popovici, face o clasificare a sigiliilor constatând că viţa de vie este
reprezentată în acestea în mai multe feluri: a). singură, în sigiliile localităţilor
Miniş (1756), Ineu (1757, 1875), Măderat (promontoriul, 1880); b). cu unelte
specifice activităţii viticole, cum ar fi sapa, localitatea Păuliş ( 1732 şi 1752);
promontoriul păulişian (l 797 şi 1864); Măderat (l 779); c). cu două unelte, una
proprie viticulturii, cum ar fi furca cu două coarne întoarse, folosită la săpatul viei
şi cealaltă specifică altei activităţi agricole, ca secera (Cuvin, 1773); d) cu plante,
Marki Săndor, op. cit., II, 1895, p.833 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 2 I 8; Corneliu
Maior, Dimitreie Stoi, op. cit., p.78, pi. I-a, fig. 4.
52
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218; Ioan Popovici, Sigiliul localităţii Pleşcuţa, în "Flacăra
Roşie "(Arad), din 28 mai 1984; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 102, fig. 3.
53
Mărki Săndor, op. cit, II, I 895, p. 748 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218.
54
Mărki Săndor, op. cit, II, 1895, p.752; Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , pp. 217-218, fig. 7/a-7/b;
Idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. I 02.
55
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218.
56
Ibidem, p. 220.
57
Marki Săndor, op. cit., II, 1895, p. 839 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 220, fig. 8 bis
(desen).
58
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 220, idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 103.
59
Mărki Săndor, op. cit, II, 1895, p. 844 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti.... , pp.219-220, fig.9;
Ana Felicia Diaconu, op. cit., p. 180.
60
Mărki Săndor, op. cit, II, 1895, p. 846 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , pp. 218-219, fig.
I O; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. I 03; Ana Felicia Diaconu, op. cit., p.180.
61
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... ,220.
21
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arbori etc., dovedind ponderea altor activităţi agricole, pe lângă viticultură, în
viaţa comunităţilor rurale. O întâlnim figurată lângă un pom fructifer, un măr
(Sebiş, 1853); cu o sapă, seceră şi spice de grâu (Păuliş 181 l); e). împreună cu un
personaj uman, exemplu: Mocrea, Miniş, sigiliul viilor din deal, din I 814, în care
se vede o persoană culegând struguri; f) viţa de vie (Galşa); g) alături de o
construcţie, de pildă, tiparul sigilar din 1871 al comunei Covăsânţ ce are în câmp
butucul de viţă de vie, lângă o biserică; h) cu elemente ale faunei locului sau un
animal heraldic. 62 .
Agricultura este reflectată şi prin gravarea în emblemă a unor spice sau a
unui snop (satul Dumbrăviţa, 183 763 ), a snopului alături de unelte specifice:
64
greblă, coasă şi plug (comuna Curtici, 1759 ); snop, alături de: coasă, greblă,
65
seceră şi plug ( comuna Curtici, 1863 ) etc.
Pomicultura apare reprezentată în emblemele unor sigilii săteşti şi
comunale, precum: sigiliul comunei Băneşti în care s-a gravat un om culegând
fructe dintr-un pom plin cu roade 66 , sigiliul comunei Mermeşti din I 852, având în
67
emblemă un pom fructifer ş.a.
În câmpul sigiliilor săteşti şi comunale sunt redate uneori simboluri specifice
diferitelor meserii. Astfel, cojocăritul dar şi vânătoarea (subl. n.) este redată în
emblema sigiliului comunei Cristeşti, înfăţişând un om ce ţine în mână pielea unui
animal 68 . În sigiliul localităţii Moneasa este inclus simbolul mineritului, două ciocane
încrucişate deasupra unui munte69 . Menţinera acestei reprezentări specifice epocii
feudale este o dovadă a exploatării îndelungate a zăcămintelor de aici7°. De remarcat şi
sigiliile a căror emblemă atestă ocupaţiile locuitorilor determinate de valorificarea
lemnului:tăierea copacilor sugerată prin reprezentarea unui copac, iar alături de acesta
73
a unui topor (satul Adea, 173071 , Berechiu, 183672 şi Arăneag din 1822 ), fabricarea
Ioan Popovici, Viticultura în zona Aradului oglindită în sigilii rurale, în "Flacăra roşie" (Arad),
din 15 mai 1982; idem, Viticultura din zona Aradului în lumina izvoarelor sigilare, lucrare mss.
63
Maria Dogaru, Sigilii săteşti..... p.220; Stoi Demeter şi Berecz Gâbor, Vad es vadaszat az Arad
videki pecseteken. Dombravicza (Dumbrăviţa) în "Sziivetnek" (Arad), 6(67), decembrie 2008, j:Jp.1112. Aceşti doi autori interpretează elementul central din emblema sigiliului ca fiind o legătură de
salcie.Noi ne raliem opiniei conform căruia este vorba de un snop de grâu, vezi Maria Dogaru, Sigilii
săteşti ... , p. 220.
64
Mârki Sândor, op. cit., II, 1895, p. 832; Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 219-220, fig. 11.
65
Maria Dogaru, Sigilii săteşti .... , p. 220. În 1861, curticenii cer prin solgăbirău de la comital
inscripţii româneşti pc pecetea comunei, vezi G. Manea, Aspecte din lupta comunelor din păr/ile
Aradului. din anul 1873, pentrufhlosirea limhii române în administra/ia comunală, în "Ziridava",
III-IV, 1974, p. 113.
66
Maria Dogaru, Sigilii săteşti, p. 220; idem, Colec/iile de matrice sigilare ... , p. I 03.
67
Idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 102.
68
Idem, Sigilii săteşti ... , p. 220.
69
Mârki Sândor, op. cit., p. 851 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 220; idem, Colec/iile de
matrice sigilare .... p. 101 şi p.103; Ana Felicia Diaconu, op. cit., p. 180; Augustin Mureşan, Ioan V.
Popovici, op. cit., pp. 94-97.
70
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 220; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. I OI şi p. I 03.
71
Mârki Sândor, op. cit.. II, 1859. p. 849; Maria Dogaru, Colec/iile de matrice sigilare ...• p. I 03.
72
Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, op. cit., p. 83, fig. I.
73
Mârki Sândor, op. cit.. p. 847 (desen); Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, op. cit., p. 79 şi p. 85, pi. V, fig. I.
62
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roţilor, meserie redată printr-o roată suprapusă de o secure (satul Mădrigeşti, 183 8

74

)

etc. Imaginea din câmpul sigiliului comunei Agriş (datat 20 noiembrie 1849), reprezintă un cuptor, iar alături o nicovală şi un topor, înfipt într-un butuc, ne arată că în
75
localitate exista un atelier de fierărie .
Morăritul este reprezentat în imaginile unor sigilii săteşti: Ciuci (azi
comuna Vârfurile)76, Cicir (1837) 77 ş.a. Vânătoarea şi pescuitul sunt bine reprezentate în emblemele unor sigilii, precum cel al comunei Leasa (1851 ), în care este
78
înfăţişat un bărbat scoţând plasa cu peşte din apă • În emblema tiparului sigilar al
comunei Lazuri ( 1851) s-a gravat o adevărată scenă de vânătoare în care un
personaj, trage cu arma într-un animal 79 .Unele sigilii redau meşteşuguri casnice.
Astfel, pe suprafaţa rondelei sigilare a tiparului sigilar al comunei Ocişor s-a
80
gravat un personaj feminin torcând .
d). Sigilii având în imagine reprezentări ce fac parte din tipul arhitectural.
Aici se cuprind sigiliile şi tiparele sigilare ce au în emblemă o construcţie masivă,
aluzie la cetăţile înălţate pentru apărare de-a lungul veacurilor pe teritoriul acestui
judeţ (Mâsca, Vărădia ş. a) 81 • Uneori în emblema sigiliilor s-a reprezentat deasupra
zidurilor cetăţii, ieşind dintre creneluri un butuc de viţă de vie (sigiliul din 185lal
comunei Mâsca)8 2 • Construcţia gravată în sigiliul localităţii Şoimoş reprezintă
cetatea ridicată odinioară de Ioan de Hunedoara în faţa ruinelor cetăţii Lipova83 .
Aici se includ şi sigiliile ce au în emblemă, edificii ecleziastice, înfăţişate prin
biserici terminate cu turle şi cruci (tiparul sigilar al comunei Covăsânţ 84 , Socodor85
etc.). Înfăţişarea unor astfel de lăcaşuri nu este determinată, numai de mentalitatea
vremii, ci şi de faptul că biserica era, în epoca respectivă, cel mai impunător
edificiu din sat, legat de istoria comunităţii 86 • Pentru a reconstitui imaginea
adevărată a locului, uneori lăcaşul respectiv înfăţişat în sigiliu este încadrat de
arbori sau lângă biserică este redată o troiţă (Socodor - 1863) ş. a.
e). Sigilii având în emblemă elemente sugerând tradiţiile etnografice.
Acestea se remarcă în sigiliile comunei Nădab, în care se întâlneşte un adevărat

74

Mărki Săndor, op. cit.,11, 1895, p. 427 şi p.859; Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 220;

idem.Colecţiile

de matrice sigilare ... p. I 03;Comeliu Maior, Dimitrie Stoi, op. cit., p. 79 şi p. 82, pi.
a II-a, fig. 2.
75
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 219; fig. 12; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. I 03.
76
Idem, Sigilii săteşti ... , p. 220; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 103.
77
Mărki Săndor, op. cit .. , p. 867 (desen).
78
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 222; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 103.
79
Idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 103.
80
Idem, Sigilii săteşti ... , p. 222; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p.103.
81
Idem, Sigilii săteşti ... , p. 222; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. I03.
82
Mărki Săndor, op. cit .. ,II, 1895, p. 165; Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... ,. p. 221 şip. 222, fig.15;
Sztoi Demeter, Bereez Găbor,Varak es erdoditmenyek Arad szfragisztikajaban, Muszka în
"Sziivetnek", X, evfolyam, 3.(52) szăm, Arad, iunie 2006, p. 7.
83
Mărki Săndor, op. cit.. , II, 1895, p. 155; Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 222.
84
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 222.
85
Ibidem, p. 222.
86
Ibidem.
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peisaj rustic caracterizat prin prezenţa fântânei şi a troiţei)8 7 • În sigiliul acestei
comune, troiţa plasată alături de trei copaci sugerează colţul de sat singuratic şi
88
totuşi însufleţit de sentimentul solidarităţii dintre generaţii . Prezenţa unor astfel
de reprezentări, precum şi folosirea limbii latine sau române la scrierea legendei
sunt dovezi grăitoare ale faptului că arădenii, deşi au fost la răscrucea drumurilor,
cu toate încercările de deznaţionalizare, şi-au păstrat originea şi obiceiurile
89
străbune •
f). Sigilii având în emblemă tipul religios. Pe lângă sigiliile şi tiparele
sigilare care cuprind în emblemă o biserică, la care ne-am referit mai sus, şi care se
includ şi în această categorie, remarcăm tiparul sigiliului comunei Ioneşti (1851) 90 ,
având în emblemă, o biserică, pe un deal; tiparul sigilar din 1851 al comunei
92
Măgulicea (o biserică şi un pom fructifer)9'; Iosaş (1838), o biserică ; Socodor
93
94
(1863), o biserică şi o troiţă ; Feniş (1838), o biserică ; Crocna (1839), o
95
96
biserică cu două turle ; Covăsânţ (1871 ), o biserică şi un butuc de viţă de vie ;
97
Hălmagiu (1804), două biserici etc. Unele sigilii au în câmpul lor sigilar
înfăţişate personaje aureolate, unele ţinând o carte (desigur biblia, sigiliul comunei
Revetiş 98 ), iar în altele personajul, purtând costum de arhiereu, este investit cu
cârja episcopală (comuna Pecica) 99 etc.
g). Sigilii cu reprezentări ce pot fi interpretate ca „ arme vorbitoare",
sugerând denumirea localităţii respective. Aici se pot include sigiliile unor sate,
precum ar fi: Căpruţa (1837)' 00 , Rogoz (de Beliu) 101 ,Vidra (1851) 102 etc. Poate fi,
de asemenea, asimilat în această categorie şi sigiliul comunei Pădureni, în care
întâlnim un copac, aluzie la pădure 103 şi denumirea localităţii.
h). Sigilii ce atestă prin emblemă atributul autorităţii comunale de
104
apărare a liniştii publice. Aici se încadrează sigiliul comunei Galşa , prin braţul
Idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 104; Augustin Mureşan, Un tipar sigilar din 1862 al
comunei Nădab, în "Universul cărţii", Edit. Gutenberg Univers Arad, anul I, nr. I, 2009, p. 26.
88
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p.222.
89
Ibidem.
90
Idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 101.
91
Ibidem, p. I 04.
92
Mârki Sândor, op. cit., 11, 1895, p. 748 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 218.
93
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 59.
94
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 66.
95
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 74.
96
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 278.
97
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 228
98
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 223.
99
/hidem.
100
/hidem.
101
Augustin Mureşan, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-iea ale satului Rogoz (de Beliu)
comitalul Bihor, lucrare mss.
102
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. I 9.
103
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 223. Această armă vorbitoare pentru comuna Pădureni
87

corespunde numai ţinând cont de denumirea din prezent a acestui cartier al oraşului
104
Idem, Sigilii săteşti ... , p. 223; idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. I 04.
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înarmat, gravat deasupra unui copac şi de imaginea din câmpul sigiliului comunei
105
Aciuţa din 1861, în care distingem un personaj ţinând în mâna stângă, o sabie •
În emblema sigiliului din 1874 al comunei Peregu Mare apare reprezentată o
balanţă cu talgerele în echilibru atestând în limbaj plastic, rolul administraţiei
comunale de a împărţi dreptatea între locuitori 1°6 .
i). Sigilii având În câmpul sigilar reprezentări diverse. În această
categorie s-a inclus sigiliile având în câmpul sigilar elemente stilizate (de
exemplu, sigiliul comunei Luguzău din 1787). În cazul acestui sigiliu comunal s-a
încercat a se afla semnificaţia celor două simboluri identice, stilizate, reprezentate
în câmpul sigilar, adevărate însemne cheie care transmit mesaje venind din
vechime şi care se lasă de multă vreme a fi descifrate, fiind vorba de două pietre
de moară 1° 7 •
În legătură cu emblema sigiliilor săteşti s-a exprimat părerea că aceasta
cunoaşte o permanentă evoluţie, de la o etapă la alta, mobila specifică este mai
bine conturată, se adaugă unele elemente menite să-i sporească importanţa 108 •
Astfel, la începutul secolului XX ( 191 O) multe localităţi şi-au confecţionat noi
matrice sigilare în care reprezentarea a fost alcătuită după cele mai stricte norme
heraldice, respectiv mobila a fost cuprinsă într-un scut, s-au evidenţiat corect
atributele fiecărei figuri, s-a indicat cromatica fiecărui element 109 • Întrucât aceste
izvoare sigilare din secolul al XX-iea nu intră din punct de vedere cronologic în
titlul lucrării noastre, nu ne vom referi la ele.
Prezentăm mai jos câteva date generale despre apariţia şi folosirea sigiliilor săteşti şi comunale, din zonele cercetate.
În Transilvania nu se cunoaşte, până în prezent, vreo dispoziţie care să
reglementeze introducerea sigiliilor la sate, dar aici ele sunt cu mult mai vechi,
numărul lor crescând debordant dµpă 1780, dar mai ales din 1785, datorită, probabil încercării împăratului Iosif al II-iea de a desfiinţa iobăgia 110 .
În comitatul Bihor, de exemplu, sigiliile unor localităţi rurale sunt aplicate
pe acte cu regularitate începând cu anul 1788 111 • Localităţile din zona Beliului în
tot cursul Evului Mediu au făcut parte din comitatul Bihor. Aşezările sale aparţineau de Domeniul Episcopiei Romano-catolice de Oradea 112 . Până la jumătatea
105

Idem, Sigilii săteşti ... , p. 221 şip. 223, fig. 17.
Ibidem, p. 223; Idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. I 04.
107
Vezi Olivian Mureşan, Semnificaţia unui sigiliu comunal din 1787, în "Adevărul "(Arad), anul
XVI, nr. 4189, din 17 aprilie 2004, p. 11.
108
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 223.
109
Ibidem. Despre steme şi sigilii ale unor localităţi transilvănene, vezi Tagany Kăroly,
Magyarorszag cimertara, Budapest, 1880 şi Telepuleseink cimeres pecsetjei a magyar orszagos
leveltarban. Szerkesztette colega Tarsolyi Istvan 2000.
110
Bujor Dulgău, Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX, Satu Mare, 1997, p. 23.
111
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice (III), Zona Beliu, pp. 219-227.
112
Din cadrul domeniului Beliu făceau parte târgul Beliu, cu 26 sate şi 16 predii, toate în apropierea
târgului, vezi Ileana Şuta, Organizarea domeniului Episcopiei catolice din Oradea în a doua
jumătate a secolului al XVIII-iea, în "Lucrări ştiinţifice", istorie, ştiinţe sociale, pedagogie, 1972, pp.
75-82.
106
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secolului al XVIII-iea, zona Beliului era inclusă la Domeniul Beiuşului al acestui
mare stăpân feudal, în aşa numitul şpanat Groşeni sau Beliu. În 1744 şpanatul
Beliului este transformat într-un domeniu aparte, având în frunte un provizor şi la
rândul său avea când două, când trei şpanate cu sediile la Beliu, Hăşmaş şi
Ucuriş

113

.

Dezvoltarea social-economică a aşezărilor a determinat introducerea şi
folosirea sigiliului, ca principal instrument de autentificare a actelor emise de
114
instituţiile locale în condiţii asemănătoare cu cele ale zonei Vaşcău •
La reconstituirea şi recuperarea informaţiilor privind izvoarele sfragistice
ale satelor respective s-au folosit actele urbariale, declaraţiile anuale ale juzilor
localităţilor dintre anii 1778-1787, acte pe care s-au aplicat sigilliile localităţilor 115 .
Acestor izvoare li se mai adaugă tiparele sigilare care au fost confecţionate în
deceniul opt al secolului al XVIII-iea, ca o necesitate obiectivă a autentificării
declaraţiilor de respectare a raporturilor urbariale dintre stăpânii feudali şi
ţărănimea bihoreană

116

•

Pe nici unul dintre sigiliile localităţilor din zonă nu apare anul confectiparelor sigilare, de aceea datarea lor, se poate face deocamdată, doar pe
baza actelor pe care le autentifică 117 . Sigiliile fără excepţie sunt rotunde, având
diametrul cuprins între 21 şi 35 mm, aplicate sau timbrate pe ceara roşie sau uneori
ţionării

neagră 118 •

Legenda este redactată cu litere majuscule în limba latină sub forma
de SIGIL POSSIONIS sau S. POS (SIGILLUM POSSESSIONIS).
Numele localităţilor sunt trecute cu ortografia şi denumirea maghiară 119 •
Declaraţiile urbariale ale juzilor şi juraţilor conţin informaţii cu privire la
existenţa şi folosirea sigiliilor. Astfel, în anul 1784 juzii satului Comăneşti
120
autentifică declaraţia cu sigiliul satului Agriş • Omiterea aplicării sigiliilor a
fost notată ulterior de către oficialii comitatului prin consemnarea formulei
"Possessionem hanc sigillo destitutem esse testamur", după cum este cazul satelor
Bodiu (1783), Cărand (1781), Ciunteşti (1781; 1783), Mărăuş şi Şiad (1778) 121 •
Lipsa totală a peceţilor este menţionată pentru satele: Ciunteşti ( 1770), Rogoz de
Beliu (1778) şi Şiad (1779) 122 • Uneori se aduce la cunoştinţă pierderea tiparelor
sigilare: Cărand (1784), Ciunteşti (1784), Coroi (1784) şi Rogoz de Beliu (1784) 123 •
cunoscută

113

Ana llea, Organizarea domeniului Beliu în secolul al XV/11-lea, în "Ziridava", XIII, 1981, pp.
149-153.
114
Vezi Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice I-li, zona Vaşcău
(l-2), în "Biharea", IX, 1981, pp. 195-204 şi pp.219-227.
115
Idem, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice (III), p. 400.
116
Ibidem, p. 400.
117
Ibidem.
118
Ibidem.
119
Ibidem.
120
D. J. B. A. N. ,fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar nr. 325, f. 5.
121
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice (III),, p. 400.
122
Ibidem, pp. 400-401.
123
Ibidem, p. 400.
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Satul Rogoz de Beliu îşi va făuri un nou tipar sigilar în anii 1786-1787 asemănător
cu cel vechi, dar puţin mai mic 124 .
Tiparele sigilare ale satelor Coroi şi Şiad au fost regăsite, în anii 1787 şi
1784, pe care le vor folosi în continuare pentru întărirea actelor 125 . Juzii din
Ciunteşti vor comanda o nouă matrice sigilară în 1786, cu o emblemă diferită, dar
la care vor renunţa întrucât se regăseşte vechiul sigiliu 126 (tipar sigilar n. n.).
Pierderile de tipare sigilare coincid cu răscoala lui Horea, satele din părţile
Beliului fiind într-o stare de puternică frământare, în munţii şi dealurile locale îşi
desfăşura activitatea ceata de haiduci condusă de Beciu Petru alias Caciora 127 . În
cazul în care reprezentanţii locuitorilor români ai zonei nu erau de acord cu
cuantumul unor obligaţii sau cu procedura stăpânului de pământ, juzii, refuzau
autentificarea conscrierii populaţiei cu pecetea satului. Aşa se întâmplă în anul
1839 cu judele din Tăgădău care datorită acestei atitudini este dus în faţa scaunului
domenial 128 . Acest fapt ne dezvăluie rolul juridic al sigiliului şi că în jurul
129
adoptării şi folosirii lui s-au produs importante frământări sociale .
În Banat, sigiliile autorităţilor locale nu puteau să apară decât după
30
înlăturarea administraţiei otomane în anii 1716-1 71 7' . Un factor important care a
contribuit la răspândirea folosirii sigiliilor comunale în Banat l-a constituit reglementarea urbalială din anul 1780, ca o consecinţă şi o extindere a reglementării
urbariale din Ungaria din 176 7 13 1.
În comitatele Arad şi Bihor, această reglementarte se făcuse în anii 1771 şi
132
1772 . După cum s-a subliniat mai sus, nu se cunoaşte nici în cazul Transilvaniei,
dar nici în cel al Banatului vreun act de dispoziţie care să reglementeze
introducerea sigiliilor în administraţia comunelor 133 . Cele mai vechi sigilii săteşti
din Banat cunoscute până în prezent au fost introduse în uz în perioada districtelor134. Satul Sânpetru German, spre exemplu, foloseşte în anul 1773, sigiliu
propriu, cu emblemă "vorbitoare" (Sfântul Petru) şi cu legenda în limba germană:
ST. PETER 135 .

124

Ibidem, p. 401.
Ibidem.
126
Ibidem.
127
Ibidem, vezi şi Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 183.
128
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice (li!), p. 401. În legătură
cu atribuţiile administrative, fiscale, economice, judecătoreşti şi gospodăreşti ale judelui, vezi David
Prodan, Judele satului iobăgesc în Transilvania în secolele XVll şi XVlll, în "Anuarul Institutului de
Istorie din Cluj", IV, 1961 pp. 217-235 şi Ana Ilea, Instituţii săteşti din comitalul Bihor în secolul al
XVlll-lea, în "Crisia", VI, 1976, pp. 61-73.
129
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice (li!)., p. 401.
130
Maria Vertan, op. cit, p. 10.
131
Ibidem.
132
Ibidem.
133
Ibidem.
134
Ibidem.
135
Ibidem, pp. 10-11.
125
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În cercul Sânnicolau Mic din districtul Lipova, satul Guttenbrunn
folosea în anul 1778 un sigiliu cu legenda scrisă în limba latină: SIGILLUM
GUDENBRUNENSIS 136 . S-a constatat că, în afară de satul Giarmata (plasa
Sânandrei, comitatul Timiş), alte 7 sate din aceeaşi plasă au folosit sigilii identice,
având în emblemă capul de înger, ceea ce înseamnă că matricele sigilare au fost
confecţionate în acelaşi atelier şi în acelaşi timp, în intervalul 1779-1786. Este
vorba de sigilii ale satelor Becicherecu Mic, Carani, Fântânele, Mănăştur,
Sânnicolau! Mic, Sânpetru German şi Variaş 137 .
În comitatul Caraş, după reorganizarea administrativă din anul 1779, satele
care aparţinuseră districtului Vârşeţ şi care aveau deja sigilii din perioada anterioară cele cu iniţialele W.D. în legendă - au continuat să le folosească pe acestea, timp de
câteva decenii 138 . În ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea o serie de sate din
comitatul Caraş îşi confecţionează sigilii proprii 139 • Astfel, în anul 1794 apar sigiliile
satelor Bacamezeu şi Virişmort şi ale târgurilor Birchiş şi Câpâlnaş, toate din plasa
Câpâlnaş, iar în anul următor - 1795 - apar sigiliile altor sate de pe Valea Mureşului:
Bata, Bulci şi Lalaşinţ din plasa Bulci şi Căprioara, Gladna, Pojoga, Sălciva,
Valeamare şi Ostrov din plasa Căpâlnaş 140 . Toate aceste sigilii au forma rotundă (30
mm), iar legenda lor este scrisă în limba germană şi cuprinde iniţialele: K.C.
(KARASCHER COMITAT), denumirea localităţii, anul emiterii sigiliului şi iniţialele
B.A. (probabil BERG OBER AMT) sau B.D. (BERGWERKS DIRECTION) 141 •
Satul Bulci, reşedinţa plăşii Bulci, a dispus şi el de sigiliu din anul 1795, aşa
cum am văzut mai sus, legenda sigiliului cuprinzând aceleaşi elemente de mai sus,
respectiv K. C., B. D. GEMEINDE BULCS 1795 142 • În schimb, imaginea este alta, ea
fiind alcătuită din trei clădiri identice ca dimensiuni şi aspect, între care sunt intercalaţi
143
doi brazi . Un alt sigiliu din 1795 este cel al satului Bata care are în câmpul sigilar
44
reprezentată o biserică cu trei turle flancată de doi copaci 1 • Tot în anul 1795 apare şi
145
sigiliul satului Dorgoş din comitatul Timiş, plasa Lipova . Unele sate din partea de
nord a comitatului Caraş (Bulza, Bromic, Groşi, Ohaba, Sârbova şi Ţela) au adoptat
sigilii având fiecare emblemă proprie, însă legenda este similară: K. C. B. U. A.
SIGILUM POSSESIONIS la care se adaugă, numele satului respectiv 146 •
136

Ibidem, p.11.

Sigiliile având ca emblemă capul de înger au fost folosite în tot cuprinsul comitatului Timiş, după
anul 1779 probabil de majoritatea satelor, însă cel puţin unele dintre aceste sate au avut anterior un
alt tip de sigiliu, cu emblemă diferită, v.:zi ibidem, pp. 13-29.
138
Ibidem, p. 14.
139
Maria Vertan, Sigilii săteşti din comitalul Caraş în ultimul sfert al secolului al XVJJJ-lea, în
,,Hrisovul", XII (serie nouă), 2006, pp. 181-195.
140
Idem, Sigilii de sate, comune şi târguri ... , p. 14.
141
Ibidem, pp. 14-15.
142
Idem, Sigilii săteşti din comitalul Caraş ... , p. 191.
143
Ibidem, p. I 9 I.
144
Idem, Sigilii de sate, comune şi târguri, p. 14, fig. 26; idem, Sigilii săteşti din comitalul Caraş ... ,
p. 191.
145
Idem, Sigilii de sate, comune şi târguri ... , p. 15.
137

146

Ibidem.
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După formă, dimensiuni şi redare a elementelor din conţinutul sigiliului nu
similitudini perfecte, apreciindu-se că tiparele sigilare nu au fost neapărat
comandate împreună şi deci este posibil ca aceste sigilii să fi intrat în uz în ani
diferiţi. Cel mai vechi sigiliu de acest fel, este al satului Ţela, identificat pe un act
din 1818 147 , urmat de sigiliul satului Bruznic, aplicat în ceară roşie pe un
document din 1820 148 etc.
Deşi meşterii gravori ai acestor matrice sigilare erau bine calificaţi,
realizând imagini de foarte bună calitate tehnică, uneori s-au strecurat şi greşeli în
scrierea legendelor, ca de exemplu în cazul sigiliilor satelor Pojoga, Sălciva şi
Ostrov, în care litera "S" este gravată pe dos 149 . Atelierul în care s-au realizat
matricele sigilare ale satelor de pe Valea Mureşului nu pare să fi fost din zonă
apropiată, căci meşterii gravori nu erau familiarizaţi cu numele satelor respective.
Aşa s-ar putea explica situaţia că numele satului Lalaşinţ (Lalaschinz) a fost gravat
eronat BALLASCHING 150 •
Însemnele cuprinse în sigiliile localităţilor rurale din Banat acoperă, ca
semnificaţie o arie tematică diversă şi interesantă: scene domestice, de vânătoare
sau de muncă, unelte, păsări şi animale domestice sau sălbatice, construcţii
diverse, ape, plante, sfinţi şi scene religioase, aştri etc. 151
În evoluţia lor, în răstimpul secolelor XVIII-XIX, sigiliile comunale
bănăţene se remarcă printr-o mare stabilitate a însemnelor, cu excepţia unor
momente în care se pare că autorităţile au intervenit împunând un model de
152
emblemă într-o anume unitate administrativă • În acest sens, momentul
reintegrării Banatului în 1778, Regatului Ungariei, a avut ca efect emiterea de
sigilii cu emblema constând în capul de înger, care le-au înlocuit pe cele vechi ale
unor comune, în care erau reprezentate embleme diferite de la un sat la altul 153 •
Astfel, primul sigiliu al satului Sânpetru German identificat pe un act din 1773, are
în emblemă înfăţişat pe Sfântul Petru, iar în următorul, aceasta este înlocuită de
capul de înger 154 . Cu timpul unele sate au renunţat complet, la emblema sigilară cu
capul de înger, revenind la emblema proprie, de dinainte. În acest sens, satul
Sânpetru German, în 1831, adoptă un nou tipar sigilar a cărui emblemă conţine 4
însemne, între care şi Sfântul Petru 155 • Acest simbol este preluat de fapt din primul
sigiliu. În perioada absolutistă, când majoritatea primăriilor comunale din cercul
există

Ibidem, p. 15 şi p. 9 I, fig. 64 I.
Ibidem, p. 15 , fig. 86 a.
149
Idem, Sigilii săteşti din comitalul Caraş ... , p. 194.
150
Ibidem.
151
Idem, Sigilii de sate, comune şi târguri ... , p. 25.
152
Ibidem, pp. 25-28.
153
Ibidem, p. 26.
154
Ibidem.
155
Acest tipar sigilar are câmpul sigilar partajat în patru: în primul cartier, un arbore pe o terasă; în al
doilea cartier, pe altă terasă, un snop de grâu; în al treilea cartier un personaj într-o barcă, vâslind cu
ambele mâini; în cartierul al patrulea înfăţişat, Sfiintul Petru, în picioare, ţine cu mâna dreaptă o
cheie, vezi idem, Sigilii de sate, comune şi târguri ... , p. 26, fig. 546 c. şi idem, Colecţia de matrice
sigilare a Muzeului Banatului, Edit. Mirton, Timişoara, 2007, p. 21, poz. 75.
147
148
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Timiş

emit sigilii fără emblemă, primăria comunei Sânpetru German emite un nou
sigiliu având în emblemă înfăţişat Sfântul Petru, deci se revine complet la
emblema iniţială, cea din perioada Banatului imperial 156 .
În anii 1794 şi 1795, l O sate bănăţene şi-au confecţionat tipare sigilare cu
emblema aproape identică: o barcă cu catarg prins în 3 odgoane, cu sau fără cabină
157
şi condusă de un vâslaş . La acestea se adaugă şi sigiliul satului Ţela în a cărui
158
emblemă se află 3 luntri (două corăbii n. n.). Ţinând cont de faptul că satele sunt
aşezate pe valea Mureşului, emblema acestor sigilii simbolizează ocupaţia locuitorilor. Probabil că, în cazul acestor localităţi (sate, comune şi târguri), nu este
vorba de o "comandă" a autorităţilor privitoare la stabilirea însemnelor sigilare, ci
de un demers comun al aşezărilor respective care erau strâns legate de practicarea
. . . Mureş 1s9 .
nav1gaţ1e1 pe
Legat de ocupaţia de corăbieri a locuitorilor din unele sate ale comitatului
învecinat, Hunedoara este faptul că aceştia au reuşit să-şi impună în emblema
sigiliului, corabia, aluzie la ocupaţia lor. În acest sens, un sigiliu având în
emblemă, o corabie cu un catarg, cu steag, cabină şi trei corăbieri din care unul
este la cârmă este cel al satului Cigmău 160, din acest comitat. După cum s-a
apreciat, navigaţia este reflectată în emblemele sigiliilor satelor de pe Valea
Mureşului, dată fiind importanţa deosebită a transportului sării pe Mureş, dinspre
· spre Ungana
· 161 .
Trans1·1 vama
Despre sigiliile unor localităţi arădene aflăm informaţii importante într-un
document care conţine un integrator tablou înaintat de autorităţile din Arad,
Comisiei Consultative Heraldice, ca răspuns la chestionarul trimis de către aceasta
privind sigiliile comunale în care se arată, că: "În acest tablou sunt introduse
imprimatele autentice ale sigilelor vechi simbolice a comunelor noastre, care sigile
îşi trag originea încă de la începutul secolului al XIX-iea şi care embleme au fost
stabilite din partea comunelor în virtutea dreptului autonom al acelora, fiind acest
drept întotdeauna respectat din partea judeţului... Emblemele de pe ştampilele
comunelor sunt în consonanţă şi simbolizează acele ramuri economice şi industriale etc. cu cari populaţia comunei respective s-au ocupat şi se ocupă cu predilecţie. De exemplu: agricultură: Micălaca, Moroda etc.; viticultură: Mocrea, Miniş,
Cuvin etc; prăsire de cai: Monoroştia, Seliştea, etc.; montanistică: Dezna,
Moneasa; producerea de var: Şoimuş-Buciava; mulţimea sălbăticiunilor o simbolizează ştampilele comunelor Govoştia, Laz, Lupeşti etc. În urma acelor amintite
Idem, Sigilii de sate, comune şi târguri ... , p. 26.
Este vorba despre următoarele localităţi: Bacamezeu, Birchiş, Căpâlnaş, Virişmort, Căprioara,
Lalaşinţ, Ostrov, Sălciva, Valea Mare, Pojoga, vezi Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi
târguri ... , pp. 27-28.
158
Ibidem, p. 27, fig. 641.
159
Vezi Ibidem.
160
M. Andriţoiu, M. Cerghedean, op. cit., p. 23.
161
Vezi ibidem; Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri ... , p.27. Despre transportul sării pe
Mureş, vezi Beniamin Bassa, Transportul sării pe Mureş în secolele XVIII-XIX, în "Sargeţia", VII,
1970, pp. 141-149.
156

157
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vă rugăm să binevoiţi

a aproba tabloul pentru ca astfel să ne fie asigurată
posibilitatea ca noile steme să fie stemele acolo amintite şi cari simbolizează
interesele comunelor. La câteva comune ce este necunoscută emblema folosită în
trecut pe ştampile, avem onoare a propune ca pentru aceste comune să se procure
162
ştampile cu emblema statului" . Din acest valoros document aflăm faptul că,
autorităţile locale cunoşteau emblemele sigiliilor aşezărilor rurale arădene şi
semnificaţiile lor, dar şi modul lor de stabilire din partea comunităţilor, "în virtutea
dreptului autonom" al acestora, "drept întotdeauna respectat din partea judeţului".
Multe comunităţi din zonele cercetate au adoptat în emblema sigiliului lor,
lăcaşuri şi scene religioase, imagini de sfinţi, îngeri sau obiecte cu semnificaţie
religioasă aşa cum reiese şi din sigiliile prezentate în lucrările apărute până în
prezent.
4. Legenda sigiliilor săteşti cuprinde, în general, asemenea sigiliilor de
instituţii, apelativul sigilar (SIGILUL, SIGILLUM, PECSETJE), termenul generic
amintind felul localităţii (sat, comună, helyseg, possessionis), denumirea acesteia
163
şi data confecţionării matricei sigilare exprimată în milesim . Textul cuprinzând
aceşti termeni este plasat de obicei la marginea spaţiului sigilar, uneori separat de
câmp printr-un cerc liniar 164 . La câteva vestigii sigilare legenda este plasată într-o
panglică aşezată în partea superioară a sigiliului. În aceste cazuri legenda cuprinde
doar numele localităţii (de exemplu sigiliul satului Gura Văii). În unele cazuri
cuvintele alcătuind legenda sunt scrise în întregime, alteori prescurtate prin
trunchiere. În general s-au prescurtat termenii generici comuna, posesiunea
(COM., POS.) şi apelativul sigilar (SIG.) 165 • Din lipsa de spaţiu în textul legendei
la mai multe sigilii apar prescurtări sau lipsesc litere din cuvinte, iar unele litere
sunt contopite. La majoritatea sigiliilor, grafia legendei este scrisă cu litere
majuscule, dar sunt cazuri când apare scrierea cursivă (sigiliul satului Bruznic din
1853, spre exemplu). Sunt cazuri de legende ale unor sigilii când pe lângă
denumirea localităţii, apare gravat şi numele plăşii de care aceasta aparţine sau al
comitatului.
Data inclusă în câmpul sigilar are o importanţă deosebită, pentru că ne
permite să cunoaştem epoca în care, din necesităţi economice, comunitatea
respectivă şi-a confecţionat matricea sigilară cu ajutorul căreia urma a se valida
actele de interes general 166 . Unele tipare sigilare având gravat acelaşi an al
confecţionării, putem afirma că ele au fost lucrate de acelaşi meşter-pecetar.
În privinţa limbii în care sunt scrise se constată că numeroase sigilii
apărute în secolul al XVIII-iea au legenda în limba latină şi ea se va menţine în
majoritatea cazurilor până în secolul următor 167 . Folosirea scrierii latine în această
D. A. N. I. C., fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f. 58, apud, Ana Felicia Diaconu,
op. cil., p. 180.
163
Maria Dogaru, Sigilii săteşti ... , p. 224.
164
Ibidem.
165
Ibidem.
166
Ibidem.
167
Ibidem.
162
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perioadă de dezvoltare a_ conştiinţei naţionale a fost un mijloc de luptă pentru
emanciparea românilor 168 •
Întâlnim unele sigilii având legenda în limba română, iar altele în limba
maghiară 169 , dar şi în limba germană. Într-un singur caz textul legendei gravat în
câmpul sigilar al unui tipar sigilar s-a scris în limba română şi maghiară 170 . Uneori
din cauza neatenţiei de către gravor, în legende apar omiteri sau chiar inversări de
litere. Astfel, în legenda unuia dintre sigiliile satului Ciunteşti, litera „N" din
cuvântul care denumeşte localitatea, a fost gravată invers 171 • La fel este cazul
literei „S" din legenda sigiliului comunei Ostrov (1795), aşa cum am menţionat şi
mai sus. În cea mai mare parte literele legendelor acestor sigilii şi tipare sigilare
sunt precis şi foarte clar trasate în cadrul exergăi. În unele cazuri din conţinutul
legendelor unor vestigii sigilare săteşti şi comunale aflăm diferitele denumiri
folosite de o localitate sau alta, în trecut.
Introducerea limbii române în numeroase sate făcând parte din comitate
diferite, şi a folosirii sigiliilor cu legenda în limba română se înscrie între formele
de exprimare a dorinţei românilor pentru unitate naţională. Printre localităţile care
au folosit astfel de sigilii menţionăm: Cristeşti, Macea, Sâmbăteni, Nădab,
172
Şimandul de Jos, Sintea, Socodor, Băneşti, Ocişor, Leasa, Groşi, Lazuri etc.
Izvoarele sigilare săteşti prin emblemele din câmpul sigilar, dovedesc că
sfragistica noastră şi-a păstrat caracterul original şi era strâns legată de realităţile
rurale româneşti 173 •

16
H Ibidem
169

Ibidem.
Idem, Colecţiile de matrice sigilare ... , p. 106. Tiparul sigilar din 1863 al comunei Mişca are
legenda scrisă în limba română şi maghiară.
171
Vezi Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţi/or bihorene - izvoare etnografice, iii. Zona Beliu,
170

P124Moo.ana· oogaru, s·1g1·1··li sa173

·
225 .
teşit ... , p.
Vezi Ionel Penea, Satul în izvoare sigilare, în "Acta Musei Porolissensis", XIX, 1995, p. 128.
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Capitolul III
DESCRIEREA SIGILIILOR
În rândurile de mai jos descriem sigilii şi tipare sigilare săteşti şi comunale, în
ordine alfabetică şi cronologică din comitatul Arad şi împrejurimi (secolele XVII-XIX).
Prezentarea acestor vestigii sigilare nu se va referi numai la aşezări rurale din teritoriul
comitatului Arad, ci vom include şi localităţi care astăzi fac parte din judeţ, dar altădată
aparţineau unor comitate limitrofe.
ACIUŢA

a) Sigiliu rotund (27 mm). În câmpul sigilar pe o terasă, un copac şi un bărbat care
cu mâna stângă sabia ridicată, iar cu dreapta o creangă a copacului. Legenda s-a scris
cu litere majuscule în limba română : SIGILU COMUNIT(ĂŢII): ACSOCZA 1851. Fig. I.
S e m n i fi c a ţ i a: pădurea şi atributul autorităţii de apărare.
ţine

Fig.1
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii

198~p. 221

ş ip.223 , fig .

săteşti

din fostul comital Arad, în

"Cercetări

numismatice", III,

17.

ADEA
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar pe o terasă, un copac şi o secure, înconjurate de
ramuri care se unesc în partea inferioară. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba
maghiară: *AGY A. F ALU . PECSIT * 1730 * (SIGILIUL SATULUi ADEA 1730). Fig. 2.
S e m n i fi c a ţ i a : munca la pădure.
două

Fig. 2
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Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 849
(desen); Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate în
heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX, în "Studia Universitatis " Vasile Goldiş ", Arad, 1995, p. 78,
PI. IV, fig. 2; idem, Aspecte cinegetice în heraldica şi sfragistica arădeană, în "Revista Pădurilor" ,
Anul 119, nr. 6, 2004, p. 38, fig. 2.

b). Tipar sigilar rotund (23 mm)

confecţionat

din

alamă ,

gravat în exc1z1e.

Înălţimea totală a piesei sigilare este de 53 mm. În emblemă : un copac şi un topor pe o
terasă . De o parte şi de alta două rămurele care se unesc în partea inferioară. Legenda s-a
scris cu litere majuscule în limba maghiară: ĂGY A KOZSEG PECSETJE 1863 (SIGILITJL
COMUNEI ADEA 1863). Începutul şi sîarşitul legendei sunt separate de o steluţă. Fig. 3.

S e m n i fi c a ţ i a: munca la pădure.

Fig. 3
D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 89.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tortenete, II, 1895, p. 849;
Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 103 .
AGRIŞUL

MARE

a) Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 45 mm. În imagine: o construcţie (fierărie) prevă
zută

cu un cuptor deasupra căruia ies flăcări, iar alături o nicovală şi un topor înfipt într-un
butuc. Legenda: AGRIS KOZSEG PECSETJE, 20/11. 849. (SIGILITJL COMUNEI
AGRIŞ, 20/11.849). Tiparul sigilar a fost confecţionat la 20 noiembrie 1849. Fig. 4.
S e m n i fi c a ţ i a: existenţa în localitate a unui atelier de fierărie.

Fig. 4
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D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 76.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii siiteşti din fostul comital Arad, pp. 219-220, fig.12 ; idem,
Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti , 1984, p. I 03.
AGRIŞUL

MIC

a. Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1778. În emblemă
ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, o roată de moară cu palete, încadrată în
partea superioară de două ramuri. Legenda: S: (IGILLUM) POS: (SESSIONIS) AGRIS
(SIGILIUL SATULUI AGRIŞUL MIC). Fig. 5.
S e m n i f i c a ţ i a: roata de moară face aluzie la practicarea morăritului. La sfârşitul
veacului al XVIII-iea în localitate existau patru mori pe apă .

Fig. 5
D. J. B. A. N .,fond Pref eciura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 217, f. I, act din 1778.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (JJI), Zona
Beliu, "Biharea" XV, 1985, p. 402, fig. l.

în

ALDEŞTI

De la această localitate prezentăm două tipare sigilare, unul din 1838 şi altul din 1855.
a. Primul tipar sigilar este rotund (28 mm) confecţionat din alamă şi gravat în
incizie. Mânerul este contopit cu rondela sigilară. Înălţimea totală (mânerul împreună cu
rondela sigilară) este de 60 mm. În câmpul sigilar un copac pe o terasă cu iarbă. Legenda:
ĂLGYEST HEL YSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI ALDEŞTI 1838). Fig. 6.
Semnificaţi a: bogăţia silvică .

Fig. 6

Fig. 7

Complexul Muzeal Arad, Colecţia de tipare sigilare (sigilii); M (uzeu) F. (Feudal), nr. inventar 39.
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b. Al doilea tipar sigilar este tot rotund dar puţin mai mare (30 mm). El este
confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm.
În imagine: un copac pt: o terasă cu iarbă. Legenda: ĂLGYESTY HEL YSEG PECSETJE.
1855. (SIGILIUL SATULUI ALDEŞTI 1855). Fig. 7.
S e m n i fi c a ţ i a: pădurea din localitate.
D. J. A. A. N., Colecţia de Sigilii, nr. 35.
ALMAŞ

a. Tipar sigilar rotund (35 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţimea
totală a piesei sigilare este de 53 mm. În imagine: doi bărbaţi , cel din stânga îmbrăcat în
costum specific locului tine cu ambele mâini o plasă cu peşte, iar cel din dreapta costumat ca
un voi~jor ţine cu mâna .dreaptă un baston. Legenda în limba maghiară. ALMAS HELYSEG
PECSETJE 1850 (SIGILIUL SATULUI ALMAŞ 1850). Fig. 8.
Semnificaţi a: pescuitul în zonă.

Fig. 9

Fig. 8
D. J. A. A. N. ,

Colecţia

de sigilii, nr. 5.

b ). Tipar sigilar rotund (32 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare (mânerul împreună cu rondela sigilară) este de 52 mm. În
imagine: doi bărbaţi, cel din stânga îmbrăcat în costum specific locului ţine cu ambele
mâini o plasă cu peşte, deasupra apei, iar cel din dreapta costumat ca un voiajor ţine cu
mâna dreaptă un baston. În exergă, între un cerc liniar interior şi două în exterior, unul
perlat şi altul liniar s-a scris legenda în limba română : * SIGILULU COMUNEI
ALMASIU 1868. Începutul şi sfârşitul legendei sunt indicate de o steluţă. Fig. 9.
S e m n i fi c a ţ i a: pescuitul, râurile bogate în peşte, produs oferit şi călătorilor.
D. J. A. A. N. ,

Colecţia

ALUNIŞ

de Sigilii, nr. 9.

(fost Traunau)

a) Sigiliu rotund (30 mm) imprimat în tuş pe un act din 1899. În câmpul sigilar un
copac. În partea de jos a trunchiului copacului două păsări afrontate. Legenda s-a scris cu
litere majuscule în limba maghiară : TEMES MEGYE LIPPAI JĂRAS TRAUNAU
KOZSEGE (COMITA TUL TIMIŞ, PLASA LIPOVA, COMUNA TRAUNAU). Fig. 1O.
S e m n i fi c a ţ i a: flora şi fauna.
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Fig. 10
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XVIIIXIX), catalog, Edit. Brumar, Timişoara, 2006, fig. 6. (Traunau).

APATEU
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar o plantă de tutun pe o terasă verde şi un şarpe.
În exergă, legenda cu litere majuscule în limba maghiară: APA TI PETSET 1786
(SIGILIUL APA TEULUI 1786). Fig. 11.
S e m n i fi c a ţ i a: cultura tutunului, tutunul este otrăvitor ca şi şarpele.

Fig. 11
Bibliografie:
839 (desen).

Mărki Săndor,

Aradvcirmegye es Arad szabad kiralyi vciros

tărtenete,

II, 1895, Arad, p.

ARĂNEAG

a. Sigiliu oval. În imagine: pe o terasă, un copac peste care este aşezată o secure
Sub terasă: 1822, anul confecţionării piesei sigilare.Pe margine, două
rămurele. Deasupra copacului: ARANY AG (ARĂNEAG). Fig. 12.
S e m n i fi c a ţ i a: munca la pădure , ocupaţia de bază a locuitorilor.
pe

orizontală.

Fig. 12
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tărtenete, II, 1895, p . 847
(desen). ; Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate în
heraldica sigilară din sec. XVJJI şi XIX, p. 79, pi. V, fig. l.
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ARCHIŞ

a. Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1778. În emblemă,
în dreapta un arbore, iar în stânga o ovină (sau un câine). Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba latină : S: (IGILLUM) POS: (SESSIONIS). ARKUS: (SIGILIUL
SATULUI ARCHIŞ). Fig. 13.
S e m n i fi ca ţi a: bogăţia silvică, creşterea animalelor şi prelucrarea lemnului.

Fig. 13
D. J. B. A . N .,fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 216, f. I , act din 1778.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile lo calităţilor bihorene- izvoare etnografice "(111), Zona
Beliu, pp. 402-403, Fig. 2.

AVRAM IANCU (fost Aciua)
a. Tipar sigilar rotund (32 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În câmpul sigilar, pe o terasă cu ierburi
înalte, o bovină , în profil. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română: SIGILU
COMUNIT. (ĂŢII) ACSUV A 1851. La marginea spaţiului sigilar, un cerc linear. Fig. 14.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea animalelor.

Fig. 14
D. J. A. A . N . , Colecţia de sigilii, nr. 14. Sigiliul se
colecţia Complexului Muzeal Arad.

păstrează

imprimat

şi

pe unele documente din

BACĂUL DE MIJLOC (fost Bacamezeu)
a. Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 1837. În câmpul
sigilar, pe apă, o corabie cu catarg susţinut de două odgoane şi condusă de un personaj care
38
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poartă pălărie cu boruri mari şi vâsleşte cu ambele. mâini. Deasupra ambarcaţiunii iniţialele
K C (KARASCHER COMIT AT). În exergă, între un cerc perlat interior şi altul spicat în
exterior s-a scris legenda cu -litere majuscule în limba germană: GEMEINDE BAKAMESIU. B: (BERG) OBER 1794 A.(MT). Fig. 15.
S e m n i fi c a ţ i a: transportul sării pe râul Mureş .

Fig. 15
D . .J. T. A. N.,fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar 7483/1865, f. 4v.
Bibliografie: Mari a Vertan, Sigilii de sate, comune ş i târguri din Banatul istoric (seco lele XVIIIXIX), Edit. Brumar, Timişoara, 2006, p. 28, fi g. 15 B acău l de Mijloc (Bacamezeu); idem, Sigilii
săteşti din comitalul Caraş în ultimul sfert al secolului al XVIII-iea, în „Hrisovul", XII (serie nouă) ,
2006, p. 190.

BAIA
a. Tipar sigilar rotund (28 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare (mânerul împreună cu rondela sigilară) este de 42 mm. În
câmpul sigilar pe o terasă, cinci copaci dintre care cel din mijloc mai înalt şi cu coroana
mai bogată . În exergă, între un cerc linear interior şi unul perlat în exterior s-a scris
legenda cu litere majuscule în limba maghiară:* BAJA. KOZSEG. PECSETJE 1880
(SIGILIUL COMUNEI BAIA 1880). Fig. 16.
Semnificaţi a: bogăţia în păduri.

Fig. 16
D. J. A A. N., Co lecţia de sigilii, nr. 21.
Bibliografie: Mărki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 848
(desen).

39
https://biblioteca-digitala.ro

Augustin

Mureşan,

Ioan Popovici

BARDA (localitate

dispărută)

a. Sigiliu rotund aplicat în ceară roşie pe un act. În câmpul sigi lar o biserică peste
care coboară Duhul Sfănt reprezentat sub formă de porumbel cu aripile deschise. În
exergă , între un cerc linear interior şi unul perlat exterior s-a scris în limba maghiară
legenda: FALUI. A. 1764 BARDA (SATUL BARDA ANUL 1764). Fig. 17.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa locuitorilor.

Fig. 17
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostu l comital Arad, în "Cercetări numismatice", III,
1980, p. 220; Ovidiu Someşan , De la Bucin la Buteni, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2005, p. 81.
Despre o biserică de lemn din Barda atestată în 1755, vezi Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie.
Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară C lujean ă, Cluj-Napoca, 2006, p·. 576.

BATA
a. Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un document din 1862. În
imagine: o biserică cu trei turle şi un copac. Sus, literele: B.D. (BERG WERKS DIRECTION)
şi KC (KARASCHER COMITAT). Legenda: GEMEINDE. BATTA 1795 (COMUNA
BATA 1795). Fig. 18.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa locuitorilor.

Fig. 18
D.J.T. A. N .,fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar 5930/ 1862, f. 48.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (seco lele XV/liXIX), Edit. Brumar, Timişoara, 2006, fig. 26 (Bata); idem, Sigilii săteşti din comitalul Caraş în
ultimul sfert al secolului al XVIII-iea, în „Hrisovul", XIT (serie nouă), 2006, p. 191.

BĂLCESCU
a. Sigiliu rotund (25 mm). În câmpul sigilar pe o terasă, un copac cu coroana
un cerb, cu piciorul drept din faţă ridicat. Legenda s-a scris cu litere

înaltă şi bogată şi
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majuscule în limba maghiară: GOVOSDIA KOZSEG PECSETJE 1888 (SIGILIUL
COMUNEI GOVOJDIA 1888). Fig. 19.
S e m n i fi c a ţ i a: Bogăţia în păduri de foioase şi vânat.

Fig. 19
D.A.N. I. C., fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f. 58.
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tărten ete, II, 1895, p.
833 (desen); Corneliu Maior, Dumitru Stoi, Pădurea în heraldica şi sfragistica arădeană, în
„Studia Universitatis " Vasile Goldiş ", Arad, seria Ştiinţele vieţii , nr. 12, 2002; pp . 189-19 I; Ana
Felicia Diaconu, Sigilii săteşti şi comunale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul
secolului XX, în "Hrisovul ", IX, Serie nouă , 2003, p. 180; Stoi Demeter, Berecz Gâbor, Vad es
vadaszat az Arad videki pecseteken, (Nicolae Bălcescu) Als6kovesd în "Szovetnek" (Arad), XII .
evfolyam, 6. (67), szâm, decembrie 2008, pp. 12-13 .

BĂNEŞTI
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În imagine: pe o terasă, un pom fructifer
(probabil cireş) din care un om redat în picioare,culege fructe. Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba română: SIG1LU COMUNIT:(ĂŢII) BĂNESD 1851. La marginea
spaţiului sigilar un cerc linear. Fig. 20.
S e m n i fi c a ţ i a: pomicultura, culesul fructelor

Fig. 20
D. J. A. A. N. , colecţia de sigilii, nr. 18.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, în "Cercetări numismatice", III,
1980, p. 220; idem, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 102.
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BĂTUŢA

a. Sigiliu rotund. În imagine: în mijloc o plantă cerealieră, flancată de o altă plantă şi
un brăzdar de plug, totul pe o terasă. Pe margini două rămurele legate în partea inferioară cu
o fundă. Legenda: BATTUCZA HELYSEG PECSETJE 1837 (SIGILIUL SATULUI
BĂTUŢA 1837). Fig. 21.
S e m n i fi c a ţ i a: lucratul pământului , cultura cerealelor.

Fig. 21
Bibliografie: Mărki
(desen).

Săndor,

Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos

tărtenete,

II, 1895, p. 839

BÂRSA
a. Tipar sigilar oval (32 mm x 23 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 55 mm. În emblemă: un personaj cu pălărie în
faţa roţii olaru lui. La spatele olarului, elemente neidentificate. Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba maghiară: BERZA KOZSEG PETSETJE 1859 (SIGILIUL COMUNEI
BÂRSA 1859). Fig. 22.
S e m n i fi c a ţ i a: olăritul.

Fig. 22
D. J. A. A. N ., co lecţia de sigilii, nr. 13.
Bibliografie: La sfârşitul secolului XIX la Bârsa exista un puternic centru de ol ărit, vezi Florescu
Bobu Florea, M6zes Tereza, Arta populară din regiunea Crişana. Centrul de ceramică, Bucureşti
1968, pp. 163-167.

BÂRZAVA
a. Tipar sigi/ar rotund (25 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 55 mm. În câmpul sigilar, un cerb sărind pe o terasă.
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Deasupra o coroană deschisă, flancată de două stele. De o parte şi de alta a cerbului, două
rămurele care se unesc în partea inferioară printr-o fundă. Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba maghiară : * BERZOVA. HELYSEG. PECSETJE. 1837 (SIGILIUL
SATULUI BÂRZAVA. 1837). Fig. 23.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia în vânat pe domeniile nobiliare din zonă.

Fig. 23
D. J. A. A. N. , Colecţia de sigilii, nr. 78.
Bibliografie: Marki Sândor, Aradwirmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, 1895, p. 436
(desen); Stoi Demeter, Berecz Gâbor, Vad es vadaszat az Arad videki pecseteken, Berzova Bârzava, în "Szovetnek" (Arad), XII. evfolyam, 4. (65), szâm, augusztus 2008, pp. 22-23.

BÂRZEŞTI
a. Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie. În câmpul sigilar, un snop de grâu
suprapus de o seceră, în poziţie oblică, încadrate deasupra şi dedesubt de câte o ramură
verde. În exergă s-a scris legenda cu litere majuscule în limba latină: S: (IGILLUM):
POS(SESSIONIS).: BARZESD: (SIGILIUL SATULUI BÂRZEŞTI) . Fig. 24.
S e m n i fi c a ţ i a: face aluzie la cultura ~erealelor şi la uneltele folosite de către locuitori.

Fig. 24
D. J. B. A. N., fond Prefecturajudeiului Bihor, inv. 41 , dosar 269, f. 1, act din 1778.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, p. 404.
BENEŞTI

a. Sigiliu rotund (30 mm), timbrat, pe un document din 1784. În emblemă, într-un
ancadrament de formă dreptunghiulară (ca un clopot), . un cerb ridicat pe picioarele
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inferioare reprezentat în profil spre stânga. În partea inferioară, în dreapta şi stânga câte
trei ramuri verzi. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba latină: S(IGILLUM):
POS(SESIONIS): BENYESD: (SIGILIUL SATULUI BENEŞTI) . Fig. 25 .
S e m n i fi c a ţ i a: evocă bogăţia cinegetică a localităţii, practicarea vânătorii de către
locuitori.

Fig. 25
D. J. B. A. N., Fond Pref ectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 256, f. 5, act din 1784.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, pp. 403-404.

BERECHIU
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar pe o terasă, un copac bătrân (stejar), cu o
ramură înfrunzită şi două tăiate. Dincolo de copac, o secure. În exergă, s-a scris legenda cu
litere majuscule în limba maghiară: * BARAKONY HEL YSEG PETSETYE 1836
(SIGILIUL SATULUI BERECHIU 1836). Fig. 26.
Semn i fi ca ţi a : exploatarea pădurilor mai ales cele de stejar.

Fig. 26
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos
(desen); Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de p e valea
heraldica s igilară din sec. XVIII şi XIX, p. 78, PI. III, Fig. 1.

tărtenete,

Crişului

II, 1895, p.847
Alb înfăţişate în

DOCHIA
a. Sigiliu rotund (35 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1783. În câmp,
ocupând în partea inferioară spaţiului destinat exergăi , pe o terasă, un brăzdar de plug.
Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba latină: S (IGILLUM): POS(SESSIONIS):
BOKYIA (SIGILIUL SATULUI BOCHIA). Fig. 27.
S e m ni fi c a ţ i a : Ocupaţia de bază agricultura, utilizarea plugului cu brăzdar de fier.
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Fig. 27
D. J. B. A. N. , Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 245, f. 4, act. din 1783.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, în "Biharea", XV, 1985, pp. 406-407.

BOCSIG
a. Sigiliu oval (30mm x 25 mm) aplicat în ceară roşie pe un act. În imagine: pe o
terasă, o plantă cu trei spice, în stânga un brăzdar, iar în dreapta, un cuţit de plug. Legenda:
BOKSZEG HELYSEG PECSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI BOCSIG, 1838).
Începutul şi sfărşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 28.
S e m n i fi c a ţ i a: lucratul pământului , cultura cerealelor.

Fig. 28
Complexul Muzeal Arad, Muzeul Revoluţiei,fond 1848, nr. inventar 51 I 5 (18).
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, 1895, p. 839
(desen).
DODEŞTI

a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare (rondela sigilară împreună cu mânerul tiparului) este de 60
mm.În câmpul sigilar un pom pe o terasă. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba
română : SIGILU COMUNIT: (ĂŢII) BODESD 1851. Fig. 29.
Semnificaţi a: pomicultura.
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Fig. 29
D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 46. Sigiliul se
colecţia Complexului Muzeal Arad.

păstrează

imprimat

şi

pe unele documente din

BODROGUL NOU
a. Tipar sigilar rotund (32 mm), confecţionat din metal şi gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a tiparului sigilai este de 95 mm. În câmpul sigilar pe o terasă, o plantă
cerealieră (probabil de grâu), flancată de un cutit şi un brăzdar de plug. Sub acestea (în
dreapta şi stânga), două rămurele care se unesc î~ partea inferioară. În exergă, între un cerc
liniar interior şi unul şnurat în exterior s-a scris cu litere majuscule legenda în limba
română : COMMUNEI BODROGHU NOU. Fig. 30.
S e m n i fi c a ţ i a: lucratul pământului, cultura cerealelor.

Fig. 30
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate; comune ş i târguri din Banatul istoric (secolele XVIIIXJX) , Edit. Brumar, Timi ş oara, 2006, fig . 66 (Bodrogu Nou-b); idem, Colecţia de matrice sigilare a
Muzeului Banatului, Editura Mirton, Timişoara, 2007, p. 72, fig. 125; ibidem, Ediţia a II-a adăugită ,
Editura Marineasa, Timişoara 2008, p. 88/ 126.

BODROGUL VECHI (azi

Hodoş-Bodrog)

a. Sigiliu oval (24 mm x 22 mm). În câmpul sigilar o plantă cerealieră cu trei
spice (grâu, orz, secară) , având în partea dreaptă, un brăzdar, iar în partea stângă , un fier de
plug. Legenda: BODROK. PECSET. 1805 (SIGILIUL BODROGULUI 1805). Fig. 31 .
S e m o i f i c a ţ i a: practicarea agriculturii, aluzie la cultura cerealelor, străveche
îndeletnicire a locuitorilor.
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Fig. 31
Bibliografie: Mărki

Săndor,

Aradwirmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895 p. 270

(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 218, fig. 4.
BONŢEŞTI

a.. Tipar sigilar

confecţionat

din

alamă,

având rondela

şi

mânerul contopite.

Înăltimea totală a piesei sigilare (rondela sigilară şi mânerul) este de 55 mm.Rondela

sigiiară are o formă ovală (28 mm x 22 mm), gravată în incizie. În câmpul sigilar s-a
reprezentat un cal, mai mult schematic, în profil spre dreapta, sărind pe o terasă. La
marginea spaţiului sigilar legenda scrisă în limba latină: SIGIL.(LUM) POS.(SESSIONIS)
BONCZESD 1781( SIGILTTJL SATULUI BONŢEŞTI 1781). Intre începutul şi sfârşitul
legendei s-a gravat un punct şi două linii aproape sinuoase având rol despărţitor, cât şi de-a
încadra mai bine cuvintele care alcătuiesc legenda. Textul legendei este separat de câmpul
sigilar printr-o linie. Fig. 32.
Mânerul tiparului sigilar are o formă de pătrat şi este prevăzut spre partea
superioară cu un orificiu pentru prindere cu şnur. În partea inferioară se află un ornament
în relief, ca un inel, iar sub el, de jur împrejur o mică porţiune zimţată. Pe reversul rondelei
sigilare s-au realizat prin incizie două cercuri liniare.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea animalelor, mai ales a cailor.

Fig. 33

Fig. 32

D. J. A. A. N., Colecţia sigilii , nr. 79.
Bibliografie: Desenul amprentei sigilare a acestui tipar sigilar este reprodus în lucrarea lui
Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895 , p. 836, cu unele

deosebiri : picioarele dinainte ale calului sunt redate într-o po ziţ ie invers ă faţă de cele ale
acestui animal reprezentat pe suprafaţa rondelei tiparului sigilar (iluzie optică), iar textul
legendei este scris într-o exergă formată din două linii continue ovale. Aceasta este o do va dă a
faptului că linia continuă exterioară a exergăi de pe acest tipar sigilar fiind slab incizată s-a
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şters datorită intensei utilizări a tiparului sigilar. Acest lucru este dovedit şi de a doua cifră a
anului 1781 , care în partea superioară este aproape ştearsă , vezi Maria Dogaru, Sigilii săteş ti
din fostul comital Arad, p. 218 ; idem, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p.
102; Augustin Mureşan , Tiparul de sigiliu al satului Bonţeş ti din 1781 , în "Ade vărul " (Arad),
Anul IX, nr. 2202 din 27 septembrie 1997, p. 8; Idem, Două tipare sigilare ale satului Bonţeş ti,
comuna Gurahonţ, judeţul Arad, în "Analele Banatului ", VI, (serie nouă) , Arheologie-istorie,
1998, p. 647 ; Berecz Găbor, Stoi Demeter, Vad es vadaszat az Arad videki p ecseteken, în
"Szovetnek" (Arad), XIII. evfolyam, 1-2. (68-69), szăm , februar-ăprilis , 2009, p . 20. Aceşti
doi autori nu identifică animalul din emblemă, vezi Ibidem, p . 20.

b). Tipar sigilar confecţionat în întregime din alamă. Înălţimea totală a piesei
sigilare este de 75 mm. Rondela sigilară are o formă ovală cu dimensiunile de 28 mm x
24 mm. În câmpul sigilar· s-a reprezentat un cal, în profil spre dreapta, în alergare, pe o
terasă , haşurată. Imaginea gravată pe suprafaţa rondelei sigilare este foarte apropiată de
cea a tiparului sigilar descris mai sus. Privind cu atenţie cele două piese sigilare
observăm o evidentă deosebire între ele, din punct de vedere artistic. Câmpul celui de-al ·
doilea tipar sigilar este realizat cu o deosebită grijă. Este mai bine conturat calu·l care
este înfăţişat în plină alergare. Capul cu urechile şi botul au fost redate în întregime, iar
coama şi coada calului au fost mai frumos reprezentate. Patrupedul, apare pe o terasă
mai largă care are sub ea un ornament vegetal, redat schematic cu rolul de-a evoca
păşunile bogate din hotarul satului. În exerga, formată din două cercuri liniare, s-a scris
cu litere majuscule în limba latină , legenda: SIGIL: (LUM) POS : (SESSIONIS)
BONCESTIENSIS 1834. (SIGILIUL SATULUI BONŢEŞTI 1834). Fig. 33 .
S e m n i fi c a ţ i a: preocuparea locuitorilor acestei aşezări pentru creşterea animalelor
domestice, în special a cabalinelor folosite pentru tracţiune.
D. J. A. A. N ., colecţia sigilii, nr. 22.
Bibliografie: Augustin Mureşan, Două tipare sigilare ale satului Bonţeşti comuna Gurahonţ, judeţul
Arad, în "Analele Banatului " VI, serie nouă, Arheologie-istorie, 1998, p. 648; idem, Tiparul de
sigiliu al satului Bonţeşti din 1834, în "Adevărul" (Arad), Anul X, nr. 2375, din 28 aprilie 1998, p. 8.

BOTFEI
a. Sigiliu rotund (30 mm), timbrat. În câmpul sigilar ocupând şi partea inferioară
pe o terasă un personaj purtând haină de ostaş şi coif, ţinând cu mâna dreaptă
un baston sau lance în poziţie verticală. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba latină:
S(IGILLUM): POS(SESSIONIS): BOTTFEI: (SIGILIUL SATULUI BOTFEI). Fig. 34.
S e m n i f i c a ţ i a: rolul de apărare a locuitorilor, impus şi de situarea aşezării înspre
graniţa comitatului.
destinată exergăi,

Fig. 34
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D. J. B. A. N., Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 241 , f. 8, act din 1787.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile lo calităţilor bihorene-izvoare etnografice (III) , Zona
Beliu, în "Biharea", XV, 1985, pp. 405-406.

BRAZII (fost Satu

Rău)

a. Sigiliu rotund, lucrat în incizie. În câmpul sigilar, un brăzdar şi un fier de plug, cu
lamele opuse. Circular două ramuri de laur care se unesc în partea inferioară. Legenda: * SZATURO
HELYSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL LOCALITĂŢII SATU RĂU 1838). Fig. 35.
S e m n i fi c a ţ i a: agricultura, lucratul pământului.

Fig. 35
Bibliografie: Mărki

Săndor,

Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos

tărtenete,

II, 1895, p. 427.

BRUSTURESCU
a. Matrice sigilară rotundă (40 mm), din metal, gravată în excizie. Înălţimea
totală a piesei sigilare este de 55 mm. În imagine: doi ţapi acolaţi, se bat. Legenda:
BRUSZTURESZK KOZSEG 1878 (COMUNA BRUSTURES<:; 1878). Fig. 36.
S e m n i fi ca ţi a: creşterea animalelor, în special a caprinelor.

Fig. 36
D.J .A. A. N. , colecţia de sigilii, nr. 283 .

BRUSTURI
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie.
Înălţimea totală a tiparului sigilar este de 60 mm. În imagine: un personaj feminin şezând
.pe o laviţă, ţine cu o mână o frunză mare de brusture. Legenda: SIGILU COMUNIT:
(ĂŢII) BRUSTURI 1851. Începutul şi stărşitul legendei sunt separate de o rozetă. Fig. 37.
S e m n i fi c a ţ i a: aluzie la denumirea localităţii .
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Fig. 37
D.J.A. A. N ., co lecţia de sigilii, nr. 56. Sigiliul se
colecţia Complexului Muzeal Arad.

p ăstrează

imprimat

şi

pe unele documente din

BRUZNIC
a. Sigiliu oval (25 mm x 23 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 1820. În câmpul
sigilar un edificiu, probabil, o biserică. Sus: iniţialele comitatului K C (KARASCHER COMJTAT). Jos, B.U.A. Legenda: SIGILLUM * POSSESSIONIS * BRUZNIK (SIGILIUL
SATULUI BRUZNIC). Fig. 38.

Fig. 38

Fig. 39

Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune
XJX), p. 15, fig.86 a.

şi

târguri, din Banatul istoric (seco lele XVJJI-

b. Sigiliu rotund (32 mm) imprimat pe un document. În câmpul sigilar (fără
s-a scris legenda: Sigiliu Communei Bruznik 1853. Fig. 39.

emblemă)

Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune
XIX), p. 15, fig. 87 b.

BUCEA VA-ŞOIMUŞ (fost

şi

târguri, din Banatul istoric (secolele (XVIII-

Şoimuş-Buceava)

a. Tipar sigilar rotund (20 mm),

confecţionat

din

alamă şi

gravat în incizie.

Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În câmpul sigilar pe o terasă, o construcţie

{cuptor de var), în funcţiune, deasupra arzând cu flăcări şi vapori. Sub terasă, un fierăstrău.
In exergă, între două cercuri, unul liniar în interior şi altul punctat (perlat) în exterior s-a
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scris legenda cu litere majuscule în limba maghiară: * SOL YMOS BUTSA VA
HEL YSEG. PETSET: 1838. (SIGILIUL SATULUI BUCEAVA-ŞOIMUŞ 1838). Fig. 40.
S e m n i fi c a ţ i a: ocupaţia de bază a locuitorilor, vărări tul (producerea de var).

Fig. 40
D. A. N. I. C., fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f. 58; D. J. A. A. N., colecţia de
(sigilii), nr. 47 .
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tărtenete, II, 1895, p. 852
( desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 222 ; Ana Felicia Diaconu, Sigilii
săteşti şi comunale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, în "Hrisovul", IX,
Serie nouă, 2003, p.180; Stoi Demeter, Berecz Gâbor, Vcirak es edJditmenyek az aradi szfragisztikciban,
în "Szovetnek ", X. Evfolyam, I (50) szâm, Arad, februar. 2006, p. 21. În legătură cu semnificaţia
emblemei sigiliului satului Buceava-Şoimuş s-au emis mai multe păreri: 1. Cercetătoarea Maria
Dogaru considera că , în câmpul sigilar construcţia ar fi o "cetate ", vezi Maria Dogaru, Colecţia de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. l 04. 2. Sigilografii arădeni, Stoi Demeter şi Berecz Gâbor,
"un turn de supraveghere şi semnalizare", vezi Stoi Demeter, Berecz Gâbor, Vcirak es erăditm enyek
az aradi szfragisztikciban, în "Szovetnek ", X. Evfolyam, I (50) szâm, Arad, p. 21. 3. Cercetătoarea
Ana Felicia Diaconu, referindu-se la un document reprezentativ (aflat la D. A. N. I. _C., fond C.C. H. ,
dosar 7, f. 58) care con~ne un integrator tablou înaintat de autorităţile din Arad, Comisiei Consultative
Heraldice, ca urmare a chestionarului trimis de aceasta, cu privire la sigiliile comunelor, reproduce:
"în acest tablou sunt introduse imprimatele autentice ale sigilelor vechi simbolice a comunelor
noastre, care sigile îşi trag originea. încă de la începutul secolului al XIX-iea şi care embleme au fost
stabilite din partea comunelor în virtutea dreptului autonom al acelora, fiind acest drept întotdeauna
respectat din partea judeţului ( . ..). Emblemele de pe ştampilele comunelor sunt în consonanţă şi
simbolizează acele ramuri economice şi industriale etc cu cari populaţia comunei respective s-au
ocupat şi se ocupă cu predilecţie. De exemplu: agricultură: Micălaca, Moroda etc; viticultură:
Mocrea, Miniş , Cuvin etc.; prăsire de cai: Monoroştia, Seliştea etc.; montanistică: Dezna, Moneasa;
producera de var: Şoimoş-Buciava, apud: Ana Felicia Diaconu, op. cit, p. 180. Din acest document
reiese că, la Şoimuş-Buceava se producea var. 4. După părerea noastră în emblema sigilară este
reprezentat un cuptor de var, în funcţiune.
BUDEŞTI

a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare (mânerul împreună cu rondela sigilară) este de 60 mm. În
imagine: pe o terasă , un mistreţ văzut din profil, frânge cu colţii trunchiul unui pom fructifer (probabil cireş sau vişin), încărcat cu frunze şi roade, care s-a înclinat către partea
dreaptă din spate a patrupedului. La marginea câmpului sigilar s-a scris legenda cu litere
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majuscule în limba română: SIGILU COMUNIT: (ĂŢII) BUDEST(I) 1851. Anul 1851 ne
indică data când a fost confecţionat tiparul sigilar. La marginea spaţiului sigilar, cerc linear.
Fig. 41.
S e m n i f i c a ţ i a: pomicultura ocupaţia de bază a locuitorilor; fauna din teritoriul
localităţii reprezentată prin porcul mistreţ, animal sălbatic care distrugea livezile cu pomi
fructiferi (meri, peri, vişini etc).

Fig. 41
D. J. A. A. N ., Colecţia de sigilii, nr. 26.
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 102; Ioan
Popovici, Sigiliul comunităţii din Budeşti, în "Flacăra Roşie" (Arad), din 26 octombrie 1985.

BUHANI
a. Tipar sigilar

rotund (35 mm),

confecţionat

din

alamă,

gravat în incizie.

Înălţimea totală a pieseri sigilare (rondela sigilară împreună cu mânerul) este de 60 mm. În

imagine: pe

terasă,

o

pădure , reprezentată

printr-un arbore semincer înalt

şi

o regenerare

naturală. Legenda s-a scris în limba maghiară cu litere majuscule: BOHĂNY HEL(Y)SEG

PETSETYE 1781 (SIGILIUL SATULU! BUHANI 1781 ). La marginea câmpului sigilar,
un cerc perlat. Fig. 42.
Semnificaţi a: bogăţia silvică .

Fig. 42
D. J. A. A. N .,

Colecţia

de sigilii, nr. inv. I.
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Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tărtenete, II, 1895, p. 848
(desen). Arhivista Magdalena Kovacs menţionează tiparul sigilar alături de ale altor localităţi , vezi
Magdalena Kovacs, Colecţia de sigilii a filialei Arhivelor Statului Jud. Arad, în "Ziridava", VI,
1976, p. 500; Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate
în heraldica s igilară din sec. XVIll ş i XIX, p. 78, PI. I-a, Fig. 3.

BULCI
a. Sigiliu rotund (30 mm). În emblemă trei clădiri identice ca aspect, între care
sunt intercalaţi doi brazi. Între arbori TC (TEMES COMITAT). De o parte şi de alta a
copaci lor B.D. (BERG WERKS DIRECTION). În exergă, între două cercuri, unul perlat în
interior şi altul spicat exterior s-a scris legenda în limba germană : GEMEINDE. BULCS
1795 (COMUNA BULCI 1795). Fig. 43.
S e m n i fi ca ţi a: construcţiile specifice zonei.

Fig. 43
O. J.T. A. N.,fond Pref ectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar 8323/1862, f. 2.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune ş i târguri din Banatul istoric (secolele XVIIIXIX), Edit. Brumar, Timi şoara, 2006, fig.91~ idem, Sigilii săteşti din comitalul Caraş în ultimul sfert
al secolului al XVIll-lea, în „Hrisovul" (XII), 2006, p. I 91.

CĂPRIOARA
a. Sigiliu rotund (30 mm) imprimat pe un act. În câmpul sigilar pe valuri, o luntre
cu catarg în dreapta şi luntraşul în stânga, vâslind. Sus, iniţialele: K C (KARASCHER
COMIT AT) şi lateral BD (BERG WERKS DIRECTION). În exergă, între un cerc perlat
interior şi unul spicat în exterior s-a scris legenda în limba germană: GEMEINDE.
.
KAPRIORA. 1795 (COMUNA CĂPRIOARA 1795). Fig. 44.
S e m n i fi c a ţ i a: transportul pe râul Mureş .

Fig. 44
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D.J. T. A. N. , fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar 3390/1862, f. 20v.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (seco lele XVIIIXIX), Edit. Brumar, Timişoara, 2006; fig. 110; idem, Sigilii săteşti din comitalul Caraş în ultimul
sfert al secolului al XVIII-iea, în „Hrisovul" XII (Serie nouă), p. 190.

CĂPRUŢA
a. Sigiliu rotund (26 mm) . În câmpul sigilar, o capră sărind peste un vîrf de munte
având în faţă un stol de păsări . Legenda: * KAPRUCZA: HELYSEG. PECSETJE. 1837
(SIGILIUL LOCALITĂŢII CĂPRUŢA 1837). Fig. 45 .
S e m n i fi c a ţ i a: animalul este o armă vorbitoare care sugerează denumirea localităţii

Fig. 45
Mărki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, li, 1895, p. 436
(desen) şi 838 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din/ostul comital Arad, pp. 216-217 şip. 223,
fig. I; Stoi Demeter, Berecz Gabor, Vad es vadaszat az Arad videki pecseteken, Kaproncza, în
"Szovetnek" (Arad), XII. evfolyam, 3. (64), szam, iunie 2008, pp. 10-1 l.

Bibliografie:

CĂRAND
a. Sigiliu rotund (28 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 1786. În emblemă,
ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, o clădire sau probabil un turn. În exerga de
formă neregulată legenda s-a scris cu litere majuscule în limba latină: S.(IGILLUM).
P.(OSSESSIONIS). KARAND (SIGILIUL SATULUI CĂRAND). Fig. 46.
S e m n i fi c a ţ i a: clădirea- turn semnifică probabil rolul de apărare în zonă, subliniat de
construcţia fortificată . După părerea noas tră turnul ar putea face aluzie la valul „Bâlhrad".

Fig. 46
D. J. 8. A. N ., Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 326, f. I, act din 1786.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, pp. 406-407. Despre valul „Bâlhrad", fortifica~e feudală românească, vezi Florian Dudaş ,
Zărandul chipuri şi fapte din trecut, Bucureşti , 1981 , pp. 27-28, cu bibliografie.
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CHELMAC
a. Tipar sigilar rotund (33 mm), confecţionat din metal şi gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 82 mm . .În emblemă: trei turnuri de cetate,
intercalate de patru arbori înalţi . Deasupra, nori şi anul 1835. În exergă, între un cerc perlat
interior şi altul spicat în exterior, legenda: TEM. Vd.YE KELMAK KOZSEGENEK.
PETSETIE (SIGILIUL COMUNEI CHELMAC, COMITATUL TIMIŞ). Fig. 47.
S e m n i fi c a ţ i a: cetatea Chelmac, pădurea din zonă.

Fig. 47
Muzeul Banatului, colecţia de matrice sigilare (sigilii), nr. inventar 20315.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (seco lele XVIIIXIX), Edit. Brumar, Timişoara, 2006, fig.127; idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului
Banatului, Edit. Mirton, Timişoara, 2007, p. 21 şip. 68, fig. 89.
CHIŞLACA

a. Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un document din 1778. În
emblemă ocupând şi partea inferioară destinată exergăi un iepure, pe o terasă denivelată. În
dreapta, o ramură verde. Legenda: S(IGILLUM: POS: (SESSIONIS): KISLAKA: (SIGILIUL
SATULUI CHIŞLACA). Fig. 48.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia silvo-cinegetică, practicarea vânătorii, relieful deluros.

Fig. 48
D. J. B. A. N., Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 328, f. 1 act din 1778.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, p. 407.

55
https://biblioteca-digitala.ro

Augustin

Mureşan,

Ioan Popovici

CICIR
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar, o roată de moară cu palete. Pe margini două
ramuri care se unesc în partea inferioară. În exergă, între două cercuri liniare s-a scris
legenda cu litere majuscule în limba maghiară: CSICSER HEL YSEG PECSETJE 183 7
(SIGILIUL SATULUI CICIR 1837). Fig. 49.
S e m n i f i c a ţ i a: roata de moară semnifică practicarea morăritului , în localitate
existând mori plutitoare.

Fig. 49
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros
(desen).

tărtenete,

II, 1895, p. 867

CIL
a. Tipar sigilar rotund (25 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţimea
totală a piesei sigilare este de 55 mm. În emblemă care este aproape ştearsă, s-a reprezentat,
probabil un arbore, pe o terasă. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară : F
(ELSO) CSILL BOGYESTY PECSETJE (SIGILIUL CILULUI DE SUS ŞI BODEŞTIULUI).
Acest tipar sigilar a fost utilizat pentru cele două sate (Cilul de Sus şi Bodeşti) . Fig. 50.

Fig. 50
D.J.A.A.N.,

colecţia

de sigilii, nr. 81.

CIUNTEŞTI

a). Sigiliu rotund (32 mm), aplicat în ceară roşie pe un document din 1778. În
emblemă ocupând şi partea inferioară destinată exergăi , în partea superioară un cerb alergând
spre dreapta, în partea inferioară haşuri . În exergă, legenda: S.(IGILLUM): POS.(SESSIONIS):
V.(ALLANY): CSONTAHĂZA: (SIGILIUL SATULUI CIUNTEŞTI). Fig. 51.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia cinegetică.
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Fig. 52

Fig. 51

D. J. B. A. N. , Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 289, f. 7, act din 1778.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile lo calităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, pp. 407-408 . Fig. 52.

b). Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un document din 1786. În
ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, un arbore cu crengile fără frunze.
Legenda s-a scris cu litere majuscule: S: (IGILLUM): P: (OSSESSIONIS): CSONTAHĂZA:
(SIGILIUL SATULUI CIUNTEŞTI). Fig. 52.
S e m n i fi c a ţ i a: pădurile întinse din zonă, exploatarea lemnului, pomicultura.
emblemă

D. J. B. A. N. , Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 289, f. 18, act din 1786. Tiparul sigilar
al aşezării se păstrează la D. J. B. A. N. , colecţia de sigilii, nr. 475 .
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, p. 408 ; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 122, nota 94.

c). Tipar sigilar rotund (30 mm), din alamă cu mâner din lemn . În emblemă,
ocupând şi partea inferioară a exergăi, în partea superioară un cerb în alergare spre
dreapta, iar în partea inferioară , haşuri. Legenda: S: (IGILLUM) POS: (SESSIONIS)
V. (ALLANY) CSONTAHÂZA. Fig. 53.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia cinegetică şi practicarea vânătorii.

Fig. ·53
D. J. B. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 475.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, p. 408, fig. 12 b; Maria Dogaru, Co lecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor statului, p. 121,
fig. 5; Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale din Crişana, în „Biharea", (XXXIXXXIII), 2004-2006, pp. 150.
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CLADOVA
a. Sigiliu oval. În câmpul sigilar în partea superioară trei copaci pe o terasă, iar în
partea inferioară alţi trei copaci, de asemenea pe o terasă. În exergă, formată din două
cercuri liniare ovoidale s-a scris legenda în limba maghiară : * KLADOV A KOZSEG
PECSETJE 1851 (SIGILIUL COMUNEI CLADO VA 1851 ). Începutul şi sfărşitul legendei sunt delimitate de o steluţă . Fig. 54.
S e m n i fi c a ţ i a: copacii de-a lungul râului.

Fig. 54
Bibliografie: Mărki
1895, p. 848 (desen).

Săndor,

Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, II,

COCIUBA
a. Tipar sigilar rotund (28 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a tiparului sigilar este de 60 mm. În emblemă : un curs de râu, iar dincolo de
acesta, arbori şi arbuşti şi trei păsări , una aşezată pe un pom şi două în zbor. Legenda s-a
scris în limba maghiară : KOCSOBA HELYSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI
COCIUBA 1838). Fig. 55 .
S e m n i fi c a ţ i a: apa din apropiere, pădurea şi fauna.

Fig. 55
D.J.A.A.N., Co lecţia de sigilii, nr. 57.
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I OI.
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COMĂNEŞTI
a. Sigiliu rotund (32 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1779. În câmpul
sigilar ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, doi butuci de viţă de vie, primul cu
doi, iar al doilea cu trei ciorchini de struguri. În partea inferioară haşuri . În exergă,
legenda în limba latină : S: (IGILLUM): POS: (SESSIONIS): KUMANYESD (SIGILIUL
SATULUI COMĂNEŞTI) . Fig. 56.
Semnificaţi a: cultura viţei de vie.
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Fig. 56
D. J. B. A. N., Fond Pref ectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 325, f. 2, act din 1779.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, în ,,Biharea ", XV, 1985, p. 409.
COMLOŞUL

MIC

a. Tipar sigilar confecţionat în întregime din metal având rondela sigilară şi
mânerul contopite. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 75 mm. Rondela sigilară
are o formă oval-verticală cu dimensiunile de 30 mm x 28 mm, gravată în incizie. În
câmpul sigilar scena Învierii: Iisus Hristos ridicându-se deasupra mormântului pecetluit. Iisus cu aureolă , în formă de stea alcătuită din fascicule de raze, de dimensiuni
mai mari şi mai mici, poartă în jurul mijlocului eşarfă , fluturând pe orizontală. · Cu
mâna dreaptă ţine hampa unui prapore, cu o cruce pe flamură , având în partea inferioară doi colţi , terminat fiecare cu câte un ciucure, iar cu mâna stângă la piept se
înalţă din mormântul deschis, al cărui lespede figurată cu o cruce latină a fost înlătu 
rată şi sprijinită oblic de un colţ al acestuia. Gestica sa, este înfăţişată în toată amploarea, trupul lui Iisus fiind surprins în mişcare , înălţându-se din mormânt, iar flamura
praporelui , fâlfâind . Legenda s-a scris circular cu litere majuscule în limba germană:
SIEGL DER GEMEINDE OSZTERN (SIGILIUL COMUNEI OSTERN). Începutul şi
sfârşitul legendei sunt separate de o cruce. Fig. 57.
S e m n i fi c a ţ i a: Reprezentarea gravată în câmpul sigilar este un mod de abordare
a tematicii religioase apusene. Emblema înfăţişând pe Iisus în momentul ridicării sale
deasupra mormântului transpune plastic un aspect al ideologiei creştine. Cercetarea şi
aflarea motivului pentru ·care această emblemă a fost aleasă şi reprezentată în câmpul
sigilar scoate în evidenţă faptul că posesorul ( comunitatea) şi realizatorul tiparului
sigilar (meşterul pecetar) au dorit ca simbolul adoptat să vorbească de la sine despre
denumirea localităţii. În acest fel , în extensie emblema însemnului sigilar poate fi o
"armă vorbitoare", respectiv prin reprezentarea scenei Învierii Domnului, care se
comemorează la Paşti, s-a scos în evidenţă denumirea localităţii , care în traducere din
limba germană, înseamnă Paşti .
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Fig. 57
colecţia de tipare sigilare (sigilii), M.F. , nr. inv. 2463.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (seco lele
XVIII-XIX), catalog, fi g. 154; Augustin Mureşa n ,Un tipar sigilar comunal bănăţean din a doua
jumătate a secolului al XIX- iea, în "Studii de ş tiinţă şi c ultură", Arad, an ul III, nr. 3( I O)
septembrie 2007, pp . 114-116. Un sigiliu al localităţii diferit de cel prezentat mai sus a fost
aplicat pe un act din 5 octombrie 1848, vezi Peter Pink, Die Heidegemeinde Ostern, Timişoara ,
1935 , p . 233.

C. M. A,

CONOP
a. Tipar sigili/ar rotund (30 mm). Înălţimea piesei sigilare este de 50 mm. În
câmpul sigilar s-a reprezentat probabil, un mormânt cu cruce şi un copac, iar în dreapta un
munte. Legenda în limba maghiară : KONOP. HELYSEG. PECSETJE. 1837. (SIGILIUL
SATULUI CONOP 1837). Fig. 58.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa, formele de relief şi flora .

Fig. 58
D. J. A. A. N. , colecţia de sigi lii , nr. 63.
Bibliografie: În lucrarea lui Marki Sandor, Aradvârmegye es Arad szabad kirâlyi vâros t6rtenete, n,
1895, p. 436 (sigiliu în desen) apare reda tă exerga, formată din dou ă cercuri lineare, cu legenda de
mai sus. Actualmente pe tiparul sigi lar cercurile lineare ale exergăi, nu se mai văd, deoarece ca
urmare a intensei utili zări , ele s-au şters.
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CORBEŞTI

a. Sigiliu rotund. În imagine pe o terasă, trei plante de grâu, fiecare cu câte un spic
flancate de câte un copac. În exerga formată din două cercuri lineare s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară, legenda: KORBEST. HELYSEG. PECSETJE 1837. (SIGILIUL
SATULUI CORBEŞTI 1837). Fig. 59.
S e m n i fi c a ţ i a: cultura cerealelor, bogăţia silvică.

Fig. 59
Bibliografie:
(desen).

Mărki Săndor,

Aradwirmegye es Arad szabad kiraly i varos

tărtenete,

IT, 1895, p. 849

COROI
a. Sigiliu rotund (32 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1779. În emblemă, ocupând
şi partea inferioară destinată exergăi, haşuri suprapuse de două păsărele afrontate având
între ele, deasupra o stea cu şase raze. În exergă s-a scris legenda: S:(IGILLUM):
POS :(SESSIONIS): KOROJ (SIGILIUL SATULUI COROI). Fig. 60.
S e m n i fi c a ţ i a: fauna sau motive decorative ale straielor populare.

Fig. 60
D. J. B. A. N., Fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 327, f . 1, act din 1779.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, în ,,Biharea", XV, 1985, p. 410.

COVĂSÂNŢ
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 55 mm. În câmpul sigilar, pe o terasă, o biserică cu
un turn şi un butuc de viţă de vie încolăcit pe un arac. Legenda s-a scris cu litere majuscule
în limba română: SIGILULU COMUNEI COV ASENTIU 1871 . Fig. 61.
S e m ni fi c a ţ i a : credinţa locuitorilor şi cultivarea viţei de vie.
61
https://biblioteca-digitala.ro

Augustin Mureşan, Ioan Popovici

Fig. 61
D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 278.
Bibliografie: Magdalena Kovacs, Colecţia de sigilii a filialei Arhive/o~ Statului, Jud. Arad, p. 502;
Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 222; idem, Colecţiile de matrice sigilare ale
Arhivelor Statului, p. 102.

CRAIVA
a. Sigiliu rotund (32 mm), timbrat ce autentifică un act din anul 1784. În câmpul
sigilar, ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, s-a reprezentat, un brăzdar de plug,
încadrat de câte o plantă, suprapus de trei spice, probabil de grâu. Interpretate aceste elemente din emblemă fac aluzie la una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, cultivarea
pământului . Ele fac trimitere la una din uneltele agricole folosite la acea dată , plugul. Spicele semnifică cultura cerealelor, în special, grâul, cultivat încă din vechi timpuri în această
aşezare. În exergă s-a scris legenda cu litere majuscule în limba latină: S:(IGILLUM):
POS:(SESSIONIS): KRAIOV A. (SIGILIUL SATULUI CRAN A). Fig. 62.
S e m n i f i c a ţ i a: compoziţia sugerează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor,
cultura cerealelor.

Fig. 62
D. J. B. A. N., fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 337, f. 5 act din 1784.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice III}. Zona
Beliu, p. 410; Augustin Mureşan , Sigiliul satului Craiva şi semnificaţia lui, în " Adevărul "(Arad),
Anul XVIII, nr. 4938, din 25 septembrie 2006, p. 7.

62
https://biblioteca-digitala.ro

Sigilii

săteşti şi

comunale din comitalul Arad

şi

împrejurimi (secolele XVII-XIX)

CRISTEŞTI

a. Tipar sigilar confecţionat din alamă, rotund (32 mm), gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În emblemă: pe o terasă, un bărbat reprezentat
în picioare ţine cu mâna dreaptă o blană de animal, probabil vulpe, iar cu stânga, indică
spre aceasta. Un mic fragment din rondela sigilară unde s-a scris denumirea localităţii este
rupt din vechime. Legenda: SIGILU COMUNIT. (ĂŢII) C(RI)STESD 1851. La marginea
spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. 63.
S e m n i fi c a ţ i a: prelucratul pieilor, vânătoarea.

Fig. 63
D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 17. Sigiliul se păstrează imprimat
colecţia Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 220.

şi

pe unele documente din

CROCNA
a. Tipar sigilar confecţionat din alamă, rotund (20 mm), gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare este de 45 mm. În câmpul sigilar, pe o terasă, o biserică, având
pridvorul deschis, privită din faţă, cu două turle, laterale. Legenda: KROKNA HELYSEG
PETSETJE. 1839 (SIGILIUL SATULUI CROCNA 1839). Începutul şi sfârşitul legendei
sunt delimitate de o ste luţă. Fig. 64.
S e m n i fi c a ţ i a: biserica se referă la credinţa locuitorilor.

Fig. 64
D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. inv. 74.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos
(desen).
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CURTICI
a. Sigiliu rotund (33 mm). În câmpul sigilar, pe o terasă, un snop de grâu, care
broşează peste cozile din lemn ale unei coase şi ale unei greble, încrucişate şi un plug. În
dreapta, în unghiul dintre lama coasei, coada greblei şi coamele plugului, o pasăre în zbor. La
marginea spaţiului sigilar legenda: KURTICS KOZSEG PECSETJE 1759 (SIGILTTJL COMUNEI CURTICI 1759). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 65.
S e m n i fi c a ţ i a : practicarea agriculturii, cultura cerealelor, mai ales grâul.

Fig. 65
C.M.A., fond 1848, nr. inventar 5021 .
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, 1895, p. 832
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, pp. 219-220, fig. 11.

b). Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă gravat în incizie. Înălţimea
totală a tiparului sigilar este de 55 mm. În câmpul sigilar, pe o terasă, un snop de grâu care
broşează peste cozile unei coase şi ale unei greble, şi peste un plug. În stânga în unghiul
dintre lama coasei ş i coarnele plugului, în locul păsării , o seceră cu vârful lamei înfipt în
snopul de grâu. Sub terasă: 1863, anul confecţionării tiparului sigilar. La marginea spaţiului
sigilar s-a scris legenda cu litere majuscule, în limba română: * SIGILULU COMUNEI
CURTICTIJLUI. Fig. 66.
S e m n i fi c a ţ i a: practicarea agriculturii, cultura cerealelor, mai ales grâul.

Fig. 66
D. J. A. A. N., Colecţia de tipare sigilare (Sigilii), nr. inventar 90; idem ,fond Prefectura judeţului
Arad, Acte administrative 3312/ 1863.
Bibliografie: Comuna Curtici impune în 1863 introducerea unui sigiliu cu text românesc :
COMUNITATEA CURTICIU 7 MAI 1863, vezi Aradul, permanenţă în istoria patriei, 1978, p. 297,
nota 29; Maria Dogaru, Sigilii săteşti din/ostul comital Arad, p. 220.
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CUVIN
a. Sigiliu rotund . În imagine: un butuc de viţă de vie cu trei struguri şi trei frunze,
pe un arac având alături un brăzdar de plug cu vârful în sus, totul pe o terasă .
Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară: KUVIN HEL YSEG PECSETJE *
1838 (SIGILIUL SATULUI CUVIN, 1838). Fig. 67.
S e m n i fi c a ţ i a : agricultura, în special cultura viţei de vie.
încolăcit

Fig. 67
D. A. N. I. C.,fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f. 59.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tortenete, li, 1895, p. 844
(sigiliul reprodus în desen); Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteş ti ş i comunale de la sfârş itul secolului
al XIX-iea ş i începutul secolului XX, în '1-lrisovul", IX, Serie nouă , 2003 , p. 180.

DIECI
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare este de 55 mm. În imagine: în scut rotund cu marginea
exterioară perlată este inclusă reprezentarea unei vite mari, pe o terasă . Cercul perlat este
circumscris în altul , de această dată, linear. În intervalul dintre cele două cercuri amintite
sunt figurate două ornamente vegetale, unite în partea inferioară, cu o fundă . În exergă,
între un cerc liniar interior şi unul perlat exterior se află legenda sigiliului scrisă cu litere
majuscule în limba română: SIGILULU COMUNEI DIECI 6. OCT. 1861. Fig. 68.
S e m n i fi c a ţ i a: bovina ne arată rolul predominant al creşterii vitelor în activitatea
economică a acestei comunităţi rurale la începutul deceniului al şaptelea al secolului XIX.

Fig. 68

Fig. 69

D . J. A. A. N ., co lecţia de sig ilii, nr. 97.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comitat Arad, p. 218; Ioan Popovici , Sigiliul
comunei Dieci, în "Flacăra Roş i e" (Arad), din 22 septembrie 1984.
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b. Tipar sigilar rotund (33 mm) confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În emblemă : o vită pe o terasă. Pe margini, în
cunună, două rămurele care se unesc în partea inferioară. Legenda: DIECS KOZSEG
PECSETJE 1874. (SIGILIUL COMUNEI DIECI 1874). Fig. 69.
D. J. A. A. N., co lecţia de sigilii, nr. 312.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradwirmegye es Arad szabad kiralyi varos
(desen).

tărten ete,

II, 1895, p. 834

DONCENI
a. Tipar sigilar rotund (27 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 57 mm. În câmpul sigilar, patru peşti , înfăţişaţi oblic;
primul şi al treilea cu capul sus, iar al doilea şi al patrulea cu capul în jos. De o parte şi de
alta, două rămurele care se unesc în partea inferioară. Legenda: DONTSENY HELYSEG
PETSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI DONCENI 1838). Fig. 70.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia în peşte.

Fig. 70
D .J.A. A. N ., colecţia de sigilii, nr. 31 .
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 218.
DORGOŞ

a. Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 1828. În emblemă:
trei porţi , în fundal o casă şi o biserică . Sus, iniţialele: TC (TEMES COMIT AT) iar de o
parte ş i de alta a acestora: BD. (BERG WERKS DIRECTION). Legenda: GEMEINDE
DORGOCH 1795 (COMUNA DORGOŞ 1795). Fig. 71.

Fig. 72

Fig. 71
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Bibliografie: Maria Yertan, Sigilii de sate, comune,
Edit. Brumar, Timi şoara , 2006, p. 28, fig. 209.

şi

târguri din Banatul istoric (secolele XVIII-XIX),

b. Tipar sigilar rotund (33 mm), confecţionat din metal, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare este de 82 mm. În emblemă, trei porţi , în planul doi, o biserică
şi o casă. Deasupra acestora s-a gravat anul 1835. În exergă, între două cercuri, unul perlat
în interior şi unul spicat în exterior s-a scris, legenda cu litere majuscule în limba
maghiară : TM. VGYE DORGOS KOZSEGENEK PETSETJE. (SIGILIUL COMUNAL
DORGOŞ , COMIT A TUL TIMIŞ). Fig. 72.
Muzeul Banatului, Timişoara, colecţia de matrice sigilare, nr. inventar 20297.
Bibliografie: Maria Yertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XVIII-XIX),
Edit. Brumar, Timi ş oara, 2006, p. 28, fig. 21 O (Dorgo ş - b ); idem, Co lecţia de matrice sigilare a
Muzeului Banatului, Edit. Mirton, Timi şoara , 2007, p. 20 ş ip. 66, fig. 71 ; ibidem, ed. a II-a adăugită ,
2008, p. 82, fig. 72.
DRAUŢ

a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar un copac, flancat în dreapta de un brăzdar, iar
în stânga de un cuţit de plug, totul pe o terasă . În exergă, între două cercuri, unul linear în
interior şi altul perlat în exterior s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară, legenda:
DRAUCZ KOZSEGE PETSETJE 1842. (SIGILIUL COMUNEI DRAUŢ 1842). Fig. 73.
S e m n i fi c a ţ i a: copacul reprezintă pădurea din localitate, iar cele două elemente ale
plugu lui fac aluzie la cultivarea pământului.

Fig. 73

es

Bibliografie: Măriei Sândor, Aradvarmegye Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 839 (desen);
Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate în heraldica sigilară
din sec. XVIII şi XIX, în Studia Universitatis" Vasile Goldiş ", Arad, 1995, p. 79, PI. V, Fig. 2. ·

DUD
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar pe o terasă, o casă cu două ferestre, poartă şi acoîn două ape, avînd de o parte şi de alta câte un arbore. Deasupra, doi nori. Legenda:
DUUD. KOZSEGE PETSETJE 1842 (SIGILIUL COMUNEI DUD 1842). Fig. 74.
Semnificaţi a: -moara din localitate sau un han.

periş

Fig. 74

67
https://biblioteca-digitala.ro

Augustin

Mureşan,

Bibliografie: Mă rki

Ioan Popovici
S ăndor,

Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos

tărtenete,

II , 1895, p. 747

(desen).

DULCELE
a . .Tipar sigilar confecţionat în întregime din alamă , având mânerul ş i rondela
sigilară contopite. Înălţimea totală a piesei sigilare este de
mm. Rondela s igilară are o
formă oval-verticală (23 mm x 20 mm), gravată în incizie. In câmpul sigilar pe o terasă 7
arbori, înalţi , probabil plopi, aliniaţi şi flancaţi de câte un arbust cu cinci ramuri 1• Legenda
în limba latina cu litere majuscule: * SIG: (ILLUM) POSS : (ESSIONIS) DULCSELE.
1808 (SIGILIUL SATULUI DULCELE 1808). Fig. 75 . Textul legendei cuprinde apelativul sigilar (SIGILLUM), statutul administrativ-juridic al aşezării definit prin termenul
generic (POSSESSIONIS-SA T), denumirea acestuia (DULCELE) şi anul confecţionării
tiparului sigilar ( 1808).
Mânerul tiparului sigilar are o formă pătrată şi este dotat spre partea superioa ră cu
un orificiu pentru prindere. Pe o latură a mânerului s-a scris: SCULPIT (GRAV AT), iar pe
alta F. W( ... )GIN, probabil numele şi prenumele, celui care a gravat tiparul sigilar.
S e m n i fi c a ţ i a: flora din zonă .

17

Fig. 75
D.J.A. A. N., colecţ ia de sigilii, nr. 80.
Bibliografie: M ă rki S ă ndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tărten ete, II, 1895, p. 849
(desen); Mari a Dogaru, Sigilii săteşti din f ostul comital Arad, pp. 217-218 (fig. 3); idem, Co lecţiile
de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I OI; Corneliu Maior, Dimitrie Stoi , Ecosistemele
pădure de pe valea Criş ului Alb îrifăţişate în heraldica s igilară din sec. XVJ/1 ş i XIX. p. 79, PI. TI,
Fig. 3; Augustin Mureşan , Ioan Popovici , Do uă tipare sigilare ale satelor Dulcele şi Moneasa, în
" Studii de ştiinţă ş i cultură" University Press (Arad), Anul III, nr. 1(8), martie 2007, pp. 94-97.

Desenul sigi liului satulu i Dulcele, reprodus în lucrarea lui M ărki Săndo r, nu re prez intă ş i cei doi a rbuş ti care
ce i 7 arbori (plopi), iar după cuvântul DULCSELE, care denumeşte localitatea nu apare incizat un
punct. Deasemenea, în loc de rozeta care d e limitează începutul ş i sfârş itul legendei apare o ste lu ţă , a se vedea:
Mă rki Sandor, op. cit., p. 849. Maria Dogaru in te rpre tează aceş ti copaci ca fiind "arbori singuri , multipli caţ i " ,
vezi: Maria Dogaru, Sigilii săteşli ... , p. 2 18, iar Corneliu Maior ş i Dimi trie Stoi, prec i zează că: ,,satul Dulcele cu
un teren forestier bogat p rez in tă o particul aritate: prezenţa pl a nta ţiil or de plop, iar dulceleni i erau re num i ţi în
co n fecţ i o n area din lemn de esen ţă moale a lingurilor de lemn, a albiil or ş i c iuberelor. Probabil că zona este
abund e ntă ş i în fl o ră me li fe ră fiindcă una din vechile denumiri a l oca l ităţii era Mezes, adi că cu miere", vezi:
Corne liu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosislemele pădure... , p. 79.
1

fl a nc h ează
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DUMBRĂVIŢA
a. Sigiliu rotund. În emblemă: pe o terasă, un snop de grâu având de o parte şi de
alta câte un copac. Deasupra snopului şi între cei doi copaci, trei păsări . Legenda: *
DOMBRAVICZA. HELYSEG. PECSETJE. 1837. (SIGILIUL SATULUI DUMBRĂVIŢA
1837). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 76.
S e m n i fi c a ţ i a: cultura cerealelor, pădurea şi pomicultura.

Fig. 76
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradwirmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 429
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 220; Stoi Demeter, Berecz Găbor,
Vad es vadaszat az Arad videki pecseteken, Dombravicza (Dumbrăviţa) , în "Szovetnek" (Arad), XII.
evfolyam, 6. (67), szăm, decembrie 2008, pp. 11-12. Autorii Stoi D., Berecz G. , interpretează elementul central din câmpul sigilar ca fiind „o legătură de salcie". Noi ne raliem opiniei conform căreia
ar fi vorba de „un snop de grâu", desenul aici fiind executat schematic.

FÂNTÂNELE (fost Engelsbrunn)
a. Tipar sigilar rotund (28 mm), confec~onat din metal, gravat în incizie. Înălţimea
totală a piesei sigilare este de 104 mm. În câmpul sigilar, într-o „cunună" (scut conven~onal)
ini~alele: TE. C. (TEMES COMITAT), iar deasupra scutului un înger. Capul acestuia este
flancat de câte o stea. De o parte şi de alta a cununii, ornamente vegetale. Dedesubt s-a scris cu
litere majuscule: ENGELSBRUN (N), denumirea în limba germană a localită~i în acea
perioadă. Fig. 77.
Muzeul Banatului Timişoara, Colecţia de matrice sigilare (sigilii), m. inventar 20372.

Fig. 77
Bibliografie: Maria Vertan , Sig ilii de sate, comune şi, târguri din Banatul istoric (seco lele
XVJJJ-XJX), Edit. Brumar, Timişoara , p. 13, fig . 236; idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului
Banatului, Edit. Mirton, Timişoara , 2007, p. 25 şi p.75, fig.146; ibidem, ediţia a IT-a, Edit.
Marineasa, Timişoara , 2008, p. 91 , fig. 147.
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FENIŞ

a. Tipar sigilar rotund (26 mm) confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înălţimea
totală a piesei sigilare este de 60 mm. În imagine: pe un deal, în stânga o biserică din zid, iar în
dreapta un copac şi un personaj cu pălărie, ţinând în mână un baston (sau o armă), însoţit de un
câine, dincolo de arbore. Legenda: * FENYES HELYSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL
SATULUI FENIŞ 1838). Începutul şi sfârşitul legendei sunt separate de o steluţă. Fig. 78.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa şi păzitul pădurii .

Fig. 78
D. J. A.A. N. , Colecţia de sigilii, nr. 66.
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 222.

tărtenete

,II, 1895, p. 747

FISCUT
a. Matrice sigilară

oval-verticală

(32 mm x 37 mm), din metal, gravată în incizie.

Înălţimea totală a piesei sigilare este de 95 mm. Pe o terasă două animale (probabil vite).
Deasupra acestora: 1833, anul confecţionării tiparului sigilar. Legenda: FOSKUT TE.
(EMES) V: (ĂRMEGYE) HELYSEG PETSETJE (SIGILIUL SATULUI FISCUT, COMI-

TATUL TIMIŞ). Fig. 79.
Muzeul Banatului, Timişoara ,

colecţia

de matrice sigilare, nr. inv. 20330.

Fig. 79
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XVIII-XIX),
Edit. Brumar, Timişoara, 2006, fig . 245 ; idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului,
Edit. Mirton, Timişoara, 2007, p. 70, fig . 104; ibidem, Ed. a II-a adăugită, Edit. Marineasa, Timişoara 2008, p. 86, fig. 105.
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GALŞA

a. Tipar sigilar rotund (28 mm), confecţionai din alamă şi gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În câmpul sigilar un copac pe o terasă
având deasupra un braţ îndoit din cot şi înzăuat, care ţine o sabie cu lama lată. Sub terasă ,
un fier de plug. Legenda: GALSA KOZSEG PECSETJE (SIGILIUL COMUNEI
GALŞA). Fig. 80.
S e m n i f i c a ţ i a: braţul înarmat, este atributul autorităţii administrative comunale de
apărare a liniştii publice; fierul de plug, practicarea agriculturii, iar copacul, pădurea.

Fig. 80
D.J. A. A. N., co lecţia de sigilii, nr. 91.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i va ros tărtenete, II, I 895, p. I 62
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 223 .; Idem, Colecţiile de matrice
sigilare ale Arhivelor Statului, p. I 04; Sztoi Demeter, Berecz Găbor, Varak es eroditmenyek Arad
szfragisztikajaban, în "Szovetnek" (Arad), X, 4 (53), august 2006, pp. 6-7.

GRĂNICERI (fost Otlaca)
a. Tipar sigilar oval (18 mm x 20 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înăltimea totală a tiparului sigilar (rondela împreună mânerul) este de 45 mm. Mânerul
pies~i este dotat cu un orificiu pentru prindere. În câmpul sigilar un brăzdar şi un fier de
plug cu vârfurile în jos. Legenda: OTTLAKA (azi Grăniceri). Fig. 81.
Semnificaţi a: ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, lucratul pământului .
Complexul Muzeal Arad, Colecţia de tipare sigilare {Sigilii), Muzeu Oraş, nr. inv. 6992.

Fig. 81

Fig. 82
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b. Tipar sigilar oval (39 mm 32 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie. În imagine: în scut oval (convenţional) , pe fond roşu , un brăzdar de plug cu lama
orientată spre dreapta. De o parte şi de alta a brăzdarului câte o plantă cu spic şi frunze,
dintre care cea din stânga având spicul aplecat spre dextra.De o parte şi de alta a scutului
menţionat, o ramură de măslin şi una de laur care se unesc în partea inferioară. În exergă,
între două cercuri, unul liniar interior şi altul perlat în exterior s-a scris legenda ·în limba
română : SIGILUL COMUNEI OTLACA 1862. Fig. 82.
S e m n i fi c a ţ i a: lucratul pământului, cultura cerealelor.
D.J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 183.
GROŞENI

a. Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1783. În câmpul sigilar
ocupând şi - partea inferioară destinată exergăi, un cerb alergând pe o terasă cu ierburi. În partea
dreaptă a animalului men~onat, o ramură. În exergă s-a scris legenda cu litere majuscule în limba
latină: S:(IGILLUM): POS:(SESSIONIS): GROS(S). (SIGILIUL SATULUI GROŞENI) . Fig. 83.
S e m n i ficaţi a: bogăţia cinegetică a teritoriului satului şi practicarea vânătorii .

;~}g(:' ·_·.~:\i, ,·- ţ
·\
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_:(

Fig. 83
D. J. B. A. N., fond Pref ectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 385, f. 4, act din 1783.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice fli} . Zona
Beliu, p. 411.
GROŞI

a. Tipar sigilar rotund (30 mm) confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În câmpul sigilar, pe o terasă, două vite trag un
atelaj (sanie). Legenda în limba română: SIGILU COMUNIT. (ĂŢII) GROŞI 1851. La
marginea spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. 84.
S e m n i fi c a ţ i a: lucratul pământului , agricultura.

Fig. 84
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D. J. A. A. N., Cofecţia de sigilii, nr. 53. Sigiliul se
colecţia Complexului Muzeal Arad.
GROŞII

şi

păstrează

împrejurimi (secolele XVII-XIX)
imprimat

şi

pe unele documente din

NOI

a. Sigiliu rotund. În emblemă : pe un vârf de deal, un ţap cabrat, flancat de doi copaci, dintre care pe coroana unuia se sprijină animalul menţionat cu picioarele anterioare.
În exergă între două cercuri lineare s-a scris legenda cu litere majuscule în limba maghiară:
* GROS .(S) HELYSEG. PECSETJE. 1837. (SIGILIUL SATULUI GROŞI 1837). Începutul şi sfârşitul legendei sunt delimitate de o steluţă. Fig. 85.
S e m n i fi c a ţ i a : se referă la forma de relief, fauna şi flora specifică.

Fig. 85
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tărtenete, II, 1895, p. 838
(desen); Stoi Demeter, Berecz Găbor, Vad es vadaszat az Arad videki pecseteken, în " Szovetnek"
(Arad), XII. evfolyam, 5. (66), szăm, octombrie 2008, p. 13.

GURA VĂII
a. Tipar sigilar rotund (30 mm),

confecţionat

din

alamă şi

gravat în incizie.

Înălţimea totală a piesei sigilare este de 70 mm. În imagine: un arbore (probabil salcie). La

baza tulpinei două frunze mari. Totul pe o terasă. Deasupra copacului s-a scris legenda pe
o panglică cu litere majuscule în limba română : GURA VOI. Fig. 86.
Semnificaţi a: flora, pădurea.

Fig. 86
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 99.
GURAHONŢ

a. Tipar sigilar rotund (28 mm) confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În imagine: în scut oval, convenţional, pe fond
de aur, o cruce mare ortodoxă, pe o terasă. De o parte şi de alta la baza braţului vertical al
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crucii, c;âte o crenguţă de stejar. Deasupra scutului soarele cu raze, iar de o parte şi de alta,
a scutului, câte o ramură de laur care se unesc în partea inferioară. În exergă, între două
cercuri, unul liniar în interior şi altul perlat în exterior s-a scris legenda cu litere majuscule
în limba maghiară:* GURAHONTZ HELYSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI
GURAHONŢ 1838). Fig. 87.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa.

Fig. 87
D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 58.
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, 1895, p. 427
(desen). Desenul nu redă scutul cu fond de aur şi nici crenguţele de stejar de la baza braţului mare al crucii.

GURBA
a. Tipar s!gilar din 1849. El are formă rotundă (31 mm), confecţionat din metal şi
gravat în incizie. !nălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. Rondela sigilară fără
emblemă, doar legenda pe patru rânduri: GURBA HELYSEG PETSETJE 1849 (SIGILIUL
LOCALITĂŢII GURBA 1849). Fig. 88.

Fig. 88
D. 1. A. A. N. ,

Colecţia

de sigilii, nr. 43.

HĂLMAGIU
a. Tipar sigilar oval-vertical (32mm x 28 mm), confecţionat din alamă , gravat în
excizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 47 mm În câmpul sigilar, pe o terasă,
două biserici, dintre care cea din stânga, mai înaltă. Lângă turla bisericii din stânga, soarele
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cu raze (figurat), iar lângă turla bisericii din dreapta, semiluna (de asemenea figurată). În
exergă, între două cercuri ovoidale s-a scris legenda cu litere majuscule în limba maghiară:
SIGIL: NAGY: HALMAGY. 1804. (SIGILIUL HĂLMAGIU MARE 1804). Fig. 89.
S e m n i fi c a ţ i a : simbolizează bisericile din localitate, credinţa locuitorilor.

Fig. 89
D. 1. A. A. N., Colecţia de sigilii, ni. 228.
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 99.

HĂLMĂGEL
a. Tipar sigilar rotund (31 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În câmpul sigilar un cerb alergând, spre un pom,
pe o terasă . Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română: SIGILU COMUNIT.
(ĂŢII) HĂLMĂGIEL 1851. La marginea spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. 90.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia cinegetică, pomicultura.

Fig. 90
D. J. A. A. N.,

Colecţia

de sigilii, nr. 50. Sigiliul se

păstrează

imprimat

şi

pe unele documente din

colecţia Complexuiui Muzeal Arad.

HĂŞMA$
a. Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1779. În câmpul
sigilar, ocupând şi partea inferioară a exergăi, un cuptor cu două coşuri înalte din care iese
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fumul. Deasupra, o cupă de sticlă cu picior înalt. În exergă, legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba latină: S(IGILLUM): POS(SESSIONIS): HAGYMĂS: (SIGILIUL
SATULUI HĂŞMAŞ). Fig. 91.
Semn i ficaţi a : manufactura (huta) de sticlă din localitate care mai târziu s-a mutat
laBeliu.

Fig. 91
D . J. B. A. N., fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 397, f. 1, act din 1779.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice III). Zona
Be/iu, pp. 411-412.
HODIŞ

a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar, pe o terasă, două plante de tutun, iar sus luna
în stânga şi o stea cu şase raze, în dreapta. Legenda: * RODOS HEL YSEG PECSETJE
1838 (SIGILIUL SATULUI HODOŞ 1838). Fig. 92.
S e m n i fi c a ţ i a: cultura plantelor tehnice, veşnicie şi nemurire.

Fig. 92
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tortenete, I (1892), p. 217;
II, 1895, p. 748 (desen). Cu denumirea de Hodoş au fost mai multe aşezări rurale, care pot fi uşor
confundate. Una dintre ele este identificată ca fiind Hodiş , vezi Al. Roz. Kovach G. "Dicţionarul
istoric al localităţilor din jud. Araci", 1997, pp. 23-24. Cercetătoarea M . Dogaru sublinia că "aştrii
cereşti ", elemente ce se însumează între simbolurile româneşti din cele mai vechi timpuri semnificând lumină şi fertilitate (soarele), veşnicie şi nemurire (luna şi stelele) constituie emblema unor sigilii
de localităţi (Hodiş şi Pescari), vezi Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 218.
HODOŞ

a. Tipar sigilar rotund (37 mm), confecţionat din metal şi gravat în mc1z1e.
Legenda: TEM. VGYE HODOSS KOZSEGENEK PETSETJE (COMIT ATUL TIMIŞ,
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SIGILIUL COMUNAL HODOŞ). În emblemă un bou, flancat de două garduri. Deasupra
1835, anul confecţionării tiparului sigilar. Fig. 93 .
S e m n i fi c a ţ i a : legenda întemeierii mănăstirii Hodoş-Bodrog, creşterea animalelor.
Muzeul Banatului Timişoara, colecţia de matrice sigilare (sigilii), nr. inv. 20331.

Fig. 93
Bibliografie: Maria Vertan, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Edit. Mirton, 2007,
p. 70, fig. I 05; ibidem, ediţia a II-a adăugită, Edit. Marineasa 2008, p. 86, fig. I 06.
HONŢIŞOR

a. Tipar sigilar rotund (28 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În emblemă : un fier de plug. Cuţitul este
înconjurat de jur împrejur de două ramuri care se încrucişează în partea inferioară formând
o cunună. Legenda s-a scris în limba maghiară cu litere majuscule: HONTZISSOR
HEL YSEG PETSETJE 1838. (SIGILIUL SATULUI HONŢIŞOR 1838). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă . Fig. 94.

Fig. 94
D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 3.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos t6rtenete, 11, 1895, p. 839
(desen).

IACOBINI (fost Zeldiş)
a.Tipar sigilar rotund (27 mm)

confecţionat

din

alamă şi

gravat în incizie.

Înălţimea totală a piesei sigilare este de 58 mm. În emblemă: pe o movilă un copac, cu
coroana bogată. Legenda: * ZOLDES HELYSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUi

IACOBINI 1838). Fig. 95.
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S e m n i fi c a ţ i a :

bogăţia

în păduri a satului.

Fig. 95
D.J.A.A.N ., colecţia de sigilii, nr. 32.
Bibliografie: Mărlci Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, li, 1895, p. 849;
Corneliu Maior, Dimitrie Stoi , Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb îrifăţişate în heraldica
sigilară din sec. XVIII şi XIX, p. 78, PI. II, Fig. l .

ILTEU
a. Sigiliu rotund. În imagine: pe valuri, o corabie dotată cu o cabină cu trei ferestre şi fanion, cu un personaj la cârmă. Legenda:* ILTYO. HELYSEG. PECSETJE. 1837
(SIGILIUL SATULUI ILTEU 1837). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă . Fig. 96.
S e m n i fi c a ţ i a: activitatea principală a locuitorilor, aceea de corăbieri, aluzie la transportul sării pe râul Mureş.

Fig. 96
Bibliografie: Mărlci

Săndor,

Aradvarmegye es szabad kiralyi varos

tărten ete,

II, 1895, p. 435 (desen).

b. Tipar sigilar confecţionat din bronz, având rondela sigilară cu diametrul de 30
mm, gravată în incizie. Înălţimea totală a tiparului sigilar este de 50 mm. În câmpul sigilar,
pe valuri, o corabie cu cabină, catarg înalt ancorat cu două funii , şi având arborat steagul
cu flamura albastră, fluturând, iar în vârf o acvilă. În ambarcaţiune, un personaj, desigur
corăbierul, redat schematic, care ţine cu o mână vâsla, ridicată în poziţie oblică. În exergă,
între două cercuri, unul liniar în interior şi altul perlat în exterior s-a scris legenda cu litere
majuscule în limba română: SIGILUL SATULUI JLTIEU. 1853. Anul 1853, gravat în
exergă ne indică data când această aşezare rurală şi-a confecţionat acest tipar sigilar şi l-a
înlocuit pe cel din 1837. Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă . Fig. 97.
S e m n i f i c a ţ i a: surprinde activitatea principală a locuitorilor, aceea de corăbieri ,
aluzie la transportul sării pe râul Mureş .
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Fig. 97
D. J. A. N. A., Colecţia de sigilii, nr. 52.
Bibliografie:Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 103 ; Augustin
Mureşan , Un tipar sigilar din 1853 al satului ]!teu, în " Adevărul "(Arad), anul XVTII, nr. 4916, din
30 august 2006, p. 6.
IONEŞTI

a. Tipar sigilar rotund (30 mm),confecţionat din alamă şi gravat în incizie.
Înălţimea totală este de 60 mm. În câmpul sigilar pe un deal, o biserică. Legenda: SIGILU
COMUNIT. (ĂŢII) IUONESD 1851. Fig. 98.
S e m n i fi c a ţ i a: existenţa edificiilor religioase şi credinţa locuitorilor.

Fig. 98
D. J. A. A. N. , Colecţia de sigilii, nr. 7. Sigiliul se păstrează imprimat şi pe unele documente din
colecţia Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Tiparul sigilar este menţionat în lucrarea Mariei Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare
ale Arhivelor Statului, p. I OI.
IOSAŞ

a. Tipar sigilar rotund (28 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În imagine: pe un deal, în stânga, o biserică
din zid, văzută din profil, iar în dreapta un personaj cu baston însoţit de un câine. Legenda:
* J6szAs HELYSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI IOSAŞ 1838). Fig. 99.
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S e m n i fi c a ţ i a:

credinţa

locuitorilor.

Fig. 99
D.J.A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 42.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 748
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 218.

b. Tipar sigilar rotund confecţionat din alamă, gravat în incizie. În imagine: în
scut rotund, o bÎserică, iar în faţă în stânga, trece un cerb. Legenda: ARAD M: BUTYINI
JARAS I6szAs HELY KOZSEG PETSETJE 1852. (COMITATUL ARAD, PLASA
BUTENI, SIGILIUL LOCAL AL COMUNEI IOSAŞ 1852). Fig. 100.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa locuitorilor, bogăţia cinegetică.

Fig. 100
D.J.A.A.N.,

Colecţia

de Sigilii, nr. 67.

IRATOŞU
confecţionat din alamă, gravat în incizie. Mânerul are o formă cilindrică. Înălţimea totală a piesei sigilare (rondela sigilară împreună cu
mânerul) este de 55 mm. În imagine: o frunză de tutun în care distingem nervurile. Sub
frunză : 1871 , anul confecţionării tiparului sigilar. La marginea spaţiului sigilar s-a scris legenda cu litere majuscule în limba maghiară: ALMĂSY-IRATOS KOZSEG PECSETJE
(SIGILIUL COMUNEI IRA TOŞ) . La marginea spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. 1OI .
S e m n i fi c a ţ i a: cultura tutunului.

a. Tipar sigilar rotund (32 mm),
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Fig. 101
D. J. A. A. N.,

Co lecţia

de sigilii, nr. inv. 36.

JULIŢA

a. Sigiliu rotund. În câmpul sigi lar, pe o terasă un bărbat, văzut din faţă ţinând în
mâna dreaptă o spadă iar în mâna stângă pana de scris(?). Legenda: GYULICZA. HELYSEG.
PECSETJE. 1837 (SIGILIUL SATULUI JULIŢA 1837). Începutul ş i sfârşitul legendei
sunt despărţite de o steluţă . Fig. 102.
S e m n i fi c a ţ i a: lupta de apărare.

Fig. 102
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tortenete, II , 1895, p. 436
(desen).
LABAŞINŢ

a. Tipar sigilar rotund (34 mm),din 'metal, gravat în i~cizie. Înălţimea totală a
piesei sigilare este de 85 mm. În câmpul sigilar, pe o terasă, un cerb, cu coamele mari.
Deasupra acestuia: 1835, anul confecţionării tiparului sigilar. Legenda cu litere majuscule
în limba maghiară: TEM. V.GYE LABASINTZ KoszEGENEK PETSET. (SIGILIUL
COMUNAL LABAŞINŢ, COMITATUL TIMIŞ). flG . 103.

Fig. 103
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Muzeul Banatului Timişoara , colecţia de matrice sigilare (sigilii), nr. inventar 20382.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XV/1!X/X), Edit. Brumar, Timişoara, 2006, fig. 357; idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului
Banatului, Edit. Mirton, 2007, p. 25, fig. 156; ibidem, Ed. a II-a adăugită , Edit. Marineasa, Timi ş oara,
2008, p. 92, fig. 157.
LALAŞINŢ

a. Sig iliu rotund (30 mm) imprimat pe un act din anul 1822. În câmpul sigilar, pe
o corabie, cu catarg susţinut de două odgoane, în dreapta, iar în stânga, corăbierul ,
purtând pălărie cu boruri şi vâslind. Deasupra ambarcaţiunii iniţialele cu majuscule: K C
(KARASCHER COMITAT), iar de o parte şi de alta: BD (BERG WERKS DIRECTION).
Legenda s-a scris cu litere majuscule în -limba germană : GEMEINDE. BALLASCHING
1795 . (COMUNA LALAŞINŢ 1795). În cuvântul care denumeşte localitatea, în loc de
litera majusculă L s-a gravat din greşeală B. Fig. 104.
apă,

Fig. 104
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XV/I/XIX), Edit. Brumar, Timişo a ra , 2006, p. 86, fig . 358; idem, Sigilii săteşti din comitalul Caraş in
ultimul sfert al secolului al XVIfl-lea, în "Hrisovul", XII (serie nouă) , 2006, p. 190.

LAZ
a. Matrice sigilară rotundă (28 mm), confecţionată din

alamă şi gravată

în incizie.

Înălţimea totală a piesei sigilare este de 55 mm. În câmpul sigilar un cerb sărind pe o
terasă . În exergă, în limba maghiară, legenda: LAĂZ HELYSEG PETSETJE 1838 * (SIGI-

LIUL SATULUI LAZ 1838). Fig. 105.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia cinegetică din

această

localitate.

Fig. 105
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D. J. A. A. ., Colecţia de Sigilii, nr. 75; D. A. N. I. C.,fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f 58.
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos t6rtenete, II , 1895 , p.
833 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p . 218; Corneliu Maior,
Dimitrie Stoi , Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişa te în heraldica sigilară din
sec. XVIII şi XIX, în " Studia Universitatis " Vasile Goldiş" , Arad, 1995, p. 78, PI. I, Fig. 2
(autorii ap reci ază că în satul Lazi, în anul 183 8, anul confecţionării sigi liului , existau p ăd uri
falnice de fag ş i de go run , cu habitat spec ific cervidelor) ; Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteşti şi
comunale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, în " Hrisovul", IX, Serie
nouă , 2003 , p. 180 .

LAZURI
a. Tipar sigilar rotund (30 mm),

confecţionat

din

alamă,

gravat în incizie.

Înălţimea totală a tiparului sigilar este de 50 mm. În emblemă: un vânător cu chipiu mare

pe cap, tolbă la brâu, ţine cu ambele mâini, puşca gata de tragere îndreptată spre un lup
ridicat în două labe care are capul întors, spre stânga, urechile ridicate, gura de schisă şi
priveşte spre vânător, ţinându-se cu labele din faţă , de un copac. Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba română: SIGILU COMUNIT: (ĂŢII) LAZURI 1851. La marginea
spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. I 06.
S e m n i fi c a ţ i a: vânatul animalelor sălbatice .

Fig. 106
D.J. A. A. ., colecţ ia de sigilii, nr. 49
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 222 ; idem,
matrice sigilare . .. , p. 103.

Colecţiile

de

LEASA
a. Matrice sigilară rotundă (30 mm), confecţionată din alamă, gravată în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm . În emblemă: pe malul unei ape, un pescar,
în picioare, purtând pălărie cu borurile ridicate, ţine cu ambele mâini plasa de pescuit, cu
trei peşti , unealtă din care se scurge apa, deasupra unui vas cu apă, cu doi peşti, înnotând
spre stânga. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română : SIGILU COMUNIT:
(ĂŢII) LEASA 1851. Fig. 107.
Semnificaţi a: pescuitul în zonă .
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Fig. 107
D.J. A. A. N ., co lecţia de sigilii, nr. 72.
Bibliografie: Maria Dogaru , Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 222 ; idem,
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I 03 .

Co lecţiile

de

LIVADA (fostă Govosdia)
a. Tipar sigilar rotund (25 mm), din alamă, gravat în incizie. În emblemă: o
bi se rică de zid, cu o turlă . De o parte şi de alta câte o ramură (în stânga bisericii ramura
este ştearsă). Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară : GOVOSDIA
HELYSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI GOVOSDIA 1838). Fig. 108.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa religioasă .

Fig. 108
D. J. A. A. N ., Co lecţ ia de sigilii, nr. 45.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tărten ete, li , 1895, p. 747
(desen). Autorii ş i beneficiarii pece ţii din 1838 a satului Govosdia considerau înc ă ese nţial ă pentru
localitate, fosta Mănăstire ortodoxă , prezentând-o fără echivoc publicului în toată presupusa ei
măreţie, vezi Ovidiu Someşan , De la Bucin la Buteni, p. 106.

LUGUZĂU
a. Sigiliu rotund . ln câmpul sigilar două simboluri identice,stilizate: fiecare simbol
fiind format din două mici cercuri concentrice. Privind cu atenţi e cele două simboluri,
adevărate însemne cheie ş i interpretându-le, ele transmit mesaje venind din vechime ş i care
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se lasă de multă vreme a fi descifrate. Credem că în câmpul sigilar ar fi vorba despre două
pietre de moară. Ele semnifică mişcarea circulară şi sunt o aluzie la activitatea pietrarilor
din localitate, ca şi existenţa morilor. Fig. 109.
În stadiul actual al cercetărilor nu excludem nici posibilitatea folosirii vechilor
roţi de moară la pivele de ulei. La marginea spaţiului sigilar s-a scris legenda cu litere
majuscule în limba română: COMUNE LUGAZO 1787. Legenda cuprinde denumirea
localităţii (LUGUZĂU), termenul generic amintind felul acestei localităţi la acea dată
(COMUNĂ) şi anul confecţionării . tiparului sigilar (I 787). Prezenţa unor astfel de simboluri „codificate" şi folosirea limbii române în scrierea legendei dovedesc faptul că locuitorii comunei şi-au păstrat originea şi ocupaţiile străvechi . Această comunitate rurală, din
fostul comitat al Aradului, spre sfârşitul secolului al XVlII-lea, fiind o instituţie juridicoadministrativă, avea dreptul de a emite acte oficiale în nwnele ei, iar prin utilizarea
sigiliului comunal se garanta autenticitatea lor.
Semnificaţi a: practicarea morăritului. Izvoarele docwnentare din secolul al XVIIl-lea,
menţionează două mori de apă în localitate.

Fig. 109
Bibliografie: Journal, 1041. Desenul acestui sigiliu este reprodus în lucrarea lui Marki Sandor,
Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos t6rtenete, II, 1895, p. 456. Autorul precizează că" mica
comună Luguzău şi-a făcut un tipar sigilar cu o scriere românească", ibidem. Maria Dogaru, Sigilii
săteşti din fostul comital Arad, p. 223; Olivian Mureşan, Semnificaţia unui sigiliu comunal din 1787,
în "Adevărul " (Arad), anul XVI, nr. 4189 din 17 aprilie 2004, p. 11 .
LUPEŞTI

a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar un patruped redat mai mult schematic (desigur
lup) mergând spre dreapta, pe o terasă. Deasupra, o coroană deschisă. În exergă, între două
cercuri liniare s-a scris legenda cu litere majuscule: *LUPEST. HEL YSEG. PECSETJE.
1837 (SIGILIUL SATULUI LUPEŞTI. 1837). Fig. 110.
S e m n i f i c a ţ i a: fauna să lbatică, în special lupul. Este o armă vorbitoare aluzie la
denumirea localităţii .

Fig. 110
D. A. N. I. C. , fond Comisia

Cons ultativă Heraldică,

dosar 7, f. 58.
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Bibliografie: Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tărtenete, B, 1895, p. 833
(reprodus în desen);Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteşti şi comunale de la sfârşitul secolului al
XIX-lea ş i începutul secolului XX, în "Hrisovul", IX (Serie nou ă ) , 2003 , p. 180; Stoi Demeter,
Berecz Gabor, Vad es vadaszat az Arad videki pecseteken, Lupefalva (Lupest), în "Szovetnek"
(Arad), XII. evfolyam, 2. (63), szam, aprilis 2008, pp. 13-14.

MACEA
a. Tipar sigilar confecţionat din alamă, oval-vertical cu dimensiunile 25 mm x 22
mm, gravat în incizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În emblemă: pe o
terasă cu vegetaţie, un arbore. Deasupra vegetaţiei distingem un cuţit încovoiat şi un
brăzdar de plug, toate fiind surmontate de cifrele anului: 1865. La marginea câmpului sigilar delimitat de un oval linear, se află legenda scrisă cu litere majuscule, în limba română:
SIGILULU COMUNEI MACEA. Fig. 111.
S e m ·n i fi c a ţ i a: elementele incluse se referă la activitatea predominant agricolă a
locuitorilor comunei; arborele sugerează speciile rare din parcul dendrologic al comunei.

Fig. 111
D. 1. A. A. N., Colecţia de Sigilii, nr. 20.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 225; Ioan Popovici, Sigiliul
comunei Macea, în „ Flacăra Roşi e" (Arad), din 29 ianuarie 1983 . Tiparul sigilar reprodus şi la Carol
Feher, Elena Feher, Florica R. Cândea, Macea, alean şi dor, Edit. Promun, 2007, p. 16.

MAILAT
a. Sigiliu oval aplicat pe un act din 1827. În imagine: pe o terasă un steag cu
literele IN. P. TE. Sub flamura acestuia două plante (probabil de tutun). Legenda cu litere
majuscule în limba latină : SIGILL. (UM) POSS. (ESS)IONlS. MAJLA TF AL V A (SIGILIUL
SATULUI MAILA T). Fig. 112.
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Bibliografie, Maria Vertan, Sigilii de sate, comune
XIX), Edit. Brumar, Timişoara, fig . 375 a.

şi

târguri din Banatul istoric (seco lele XVIJJ-

b. Sigiliu oval (33 mm x 30 mm), aplicat în ceară roşie pe un document din 1848. În
câmpul sigilar în scut de tip elveţian, pe o terasă un personaj ce ţine cu mâna stângă, o frunză
de tutun, iar cu dreapta o unealtă agricolă . Scutul este timbrat de o coroană cu perle. De o
parte şi de alta a coroanei menţionate: 18-31. Legenda: MAJLATHFALVA TE.V.
HELYSEG PECSETJE. (SIGILIUL SATULUI MAILAT, COMITATUL TIMIŞ). Fig. 113.
Bibliografie, Maria Vertan, Sigilii de sate, comune
XIX), Edit. Brumar, Timişoara, 2006, fig. 376 b.

şi

târguri din Banatul istoric (seco lele XVIII-

MĂDERAT
a. Sigiliu rotund. În imagine: pe patru dealuri, doi butuci de viţă de vie cu strnguri,
frunze şi cârcei se încolăcesc pe câte un arac. Legenda: MAGYARĂT HEGYKOZSEG.
1880 (COMUNA DE MUNTE MĂDERA T 1880). Fig. 114.
S e m n i fi c a ţ i a: formele de relief, cultivarea viţei de vie în localitate.

Fig. 114
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, 1895, p. 846
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din/ostul comital Arad, p. 218; Ioan Popovici, Viticultura din
zona Aradului oglindită în sigilii rurale, în Flacăra Roşie (Arad), din 15 mai 1982.

MĂDRIGEŞTI
a.Tipar sigilar rotund (28 mm), confec~onat din alamă, gravat în incizie. Înăl~ea totală
a piesei sigilare este de 50 mm. În emblemă: o roată de căruţă cu spiţe, suprapusă de o bardă. De o
parte şi de alta, două ramuri care se unesc în partea inferioară. În exergă, între două cercuri, unul
liniar în interior şi altul punctat în exterior s-a scris legenda în limba maghiară: * MADRIZEST
HELYSEG PETSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI MĂDRIGEŞTI 1838). Începutul şi sfârşitul
legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 115.
S e m n i fi c a ţ i a: rotăritul , una din ocupaţia locuitorilor.

Fig. 115
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D. J. A. A. N. , Colecţia de sigilii, nr. 2.
Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tărtenete, II, 1895, p. 427 şi
săteşti din fostul comital Arad, p. 220; idem, Co lecţiile de matrice
sigilare ale Arhivelor Statului, p. I 03 ; Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe
valea Crişu lui Alb înfăţişate în heraldica s igilară din sec. XVIII ş i XIX, p. 79, PI. II-a, Fig. 2.
Bibliografie: Măriei

Săndor,

p. 859; Maria Dogaru, Sigilii

MĂGULI CEA
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înălţimea
totală a piesei sigilare (mânerul împreună cu rondela sigilară) este de 57 mm. În imagine: o
biserică cu turlă şi cu o cruce şi un pom fructifer cu frunze şi fructe (cireşe), mai înalt decât
edificiul ecleziastic, totul pe o terasă. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română:
SIGILU COMUNIT:(ĂŢII) MĂGULITZA 1851 . Anul 1851 se referă la data confec~onării şi
punerii în folosire a tiparului sigilar. La marginea spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. 116.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa şi una din ocupaţiile locuitorilor: ·pomicultura.

Fig. 116
D. J. A. A. N. , Co lecţia de sigilii, nr. 24. Sigiliul se păsrează imprimat pe unele documente din
colecţia Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I04.

MĂNĂŞTUR
a. Tipar sigilar oval-vertical (27 mm x 29 mm), confec~onat din metal şi gravat în
incizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 133 mm. În emblemă: într-o cunună (scut
convenţional perlat) ini~alele cu majuscule TE.C. (TEMES COMITAT). Deasupra un înger cu
capul flancat de două stele. De o parte şi de alta a scutului, câte o crenguţă cu frunze. Dedesubt
s-a scris denumirea localită~i din acea perioadă: MONOSTOR (azi MĂNĂŞTUR). Fig. 117
S e m ni ficaţi a: credinţa locuitorilor.

Fig. 117
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Muzeul Banatului Timi şoara, co lecţ ia de matrice sigilare, nr. inventar 20359.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XVJJJXIX), Edit. Brumar, Timi ş oara, 2006, fi g. 387 a; idem, Co lecţia de matrice sigilare a Muzeului
Banatului, Edit. Mirton, Timi ş oara, 2007, p. 25 ş i p. 73 , fig. 133.

MĂRĂUŞ

a. Sigiliu rotund (30 mm), timbrat, pe un act din 1784. În emblemă, ocupând şi
partea inferioară destinată exergăi , o vârşă pentru pescuit suprapusă de o linie frântă. În
exergă , s-a scris legenda cu litere majuscule de mărimi inegale: S:(IGILLUM):
P:(OSSESSIONIS): MAROS (SIGILIUL SATULUI MĂRĂUŞ) . Fig. 118.
S e m n i fi c a ţ i a: practicarea pescuitului.

Fig. 118
D. J. B. A. N ., fond Pref ectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 436, f. 5, act din 1784.
Bibliografie:Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilo r bihorene - izvoare etnografice (!11).Zona
Beliu, p. 412, fig. 18.

MÂSCA
a. Sigiliu rotund (32 mm). În emblemă: pe o terasă din haşuri , o cetate cu patru
creneluri şi cu o poartă . Din crenelurile cetăţii iese un butuc de v iţă de vie cu trei struguri
şi trei frunze, încolăcit pe un arac. În exergă, legenda: MUSZKA 1851 (MÂSCA 1851 ).
Între denumirea localităţii şi anul 1851 s-au gravat simetric două ornamente în formă de
cârcel de viţă de vie. Fig. 119.
S e m n i fi c a ţ i a: construcţia aminte ş te cetatea de altădată a Mâscăi ; iar viţa de vie,
viticultura, una din ocupaţiile locuitorilor.

Fig. 119
89
https://biblioteca-digitala.ro

Augustin

Mureşan,

Ioan Popovici

Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, 1895, p.165
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din/ostul comital Arad, p. 222 şip. 221 , fig. 15 (desen); Sztoi
Demeter., Berecz Găbor , Varak es eroditmenyek Arad szfragisztikajaban , Muska, în "Szovetnek ",
X. Evfolyam, 3. (52) szăm, Arad, iunie 2006, p. 7. Sztoi Demeter şi Berecz Găbor consideră că cetatea din emblema sigi l ară se află pe o terasă neagră. Noi nu subscriem unei asemenea interpretări. După
părerea noastră este o terasă haşurată . Culoarea neagră se reprezintă convenţional prin linii verticale
suprapuse de linii orizontale şi nu de linii oblice de la dreapta la stânga suprapuse de aceleaşi fe l de linii,
dar de la stânga spre dreapta., vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, p. 173.
MERMEŞTI

a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţi
mea total~ a piesei sigilare: 58 mm. În imagine: un pom fructifer (probabil măr) , pe o
terasă. Legenda: SIGILU COMUNIT. (ĂŢII) MERMESD 1851. Fig. 120.
S e m n i fi c a ţ i a: pomicultura, una din ocupaţiile locuitorilor.

Fig. 120
D. J. A. A. N. , Colecţia de sigilii, nr. 8. Sigiliul este imprimat şi pe un document aflat în posesia
Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 218; idem, Colecţiile de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 102.

MICĂLACA
a. Sigiliu rotund, lucrat în incizie. În câmpul sigilar un cuţit şi un brăzdar de plug,
cu lamele opuse. În stânga o ramură de măslin iar în dreapta un spic care se unesc în partea
inferioară. În exerga formată din două cercuri lineare, legenda cu litere majuscule în limba
maghiară:* MIKALAKA HELYSEG PECSETJE. 1837 (SIGILIUL SATULUI MICĂLACA
1837). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 121.
Semnificaţi a: agricultura, lucratul pământului .

Fig. 121
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D. A. N. I .C., fond Comisia Consu ltati vă Heraldică, dosar 7, f. 58.
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tărtenete, II, 1895 , p. 839
(desen); Ana Felicia D_iaconu, Sigilii săteşti ş i comunale de la sfârşitul secolului al XIX- iea ş i
începutul secolului XX, în "Hrisovul", IX, (Serie nouă), 2003 , p. I 80.

x

b. Tipar sig ilar oval (30 mm 20 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie
Înălţimea totală a tiparului sigilar este de 55 mm. În câmpul sigilar într-un scut oval (sub
formă de inimă) , pe o terasă , un fier şi un brăzdar de plug. Deasupra scutului care este
înconjurat de două ramuri, soarele cu raze. În exerga formată din două cercuri ovoidale,
unul liniar în interior şi altul perlat în exterior s-a scris legenda cu litere majuscule în limba
româ nă: SIGILULU COMUNEI MICALACA 1864. Începutul şi sfârşitul legendei sunt
delimitate de un punct. Fig. 122.

Fig. 122
D.J.A.A.N.,

colecţia

de sigilii, nr. 10.

MILOVA
a. Sigiliu oval. În imagine: o cruce care iese dintre două movile. Legenda:
MILLOV A KOZSEG PECSETJE. 1837." (SIGILIUL COMUNEI MILOVA. 1837). Fig. 123.
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa locuitorilor.

*

Fig. 123
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros
436 (desen).
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MINEAD
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar un cerb cabrat. Legenda în limba maghiară:
*MINYAD KOZSEG * PECSETJE *(SIGILIUL COMUNEI MINEAD). Fig. 124.

Fig. 124
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, I 895, p. 833 ,
desen; Maria Dogaru, Sigilii săteş ti din fostul comital Arad, p. 218 ; Corneliu Maior, Dimitrie Stoi ,
Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate în heraldica s igilară din sec. XVI// ş i XIX,
p. 78, PI. l-a, fig.4 .
MINIŞ

a. Sigiliu rotund (30 mm). În câmpul sigilar pe o terasă, un butuc de viţă de vie cu
frunze şi doi ciorchini de struguri, încolăcit pe un arac avînd în dreapta acestuia o
sticlă şi în stânga, un vas cu toartă (damigeana). Legenda: * MENES. HELYSEG.
PECSETJE. 1848 (SIGILIUL SATULUI MINIŞ 1848). Începutul şi sfârşitul legendei sunt
marcate de o steluţă. Fig. 125.
S e m n i ficaţi a: cultura viţei de vie, valorificarea vinului .
două

Fig. 126

Fig. 125

D. A. N. I. C.,fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f . 58.
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tortenete, IJ , 1895, p. 846
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, pp. 218-219, fi g. 10 (desen); idem,
Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I 03 ; Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteşti şi
comunale de la sfârş itul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, în "Hrisovul ", IX, Serie
nou ă, 2003 , p. 180.

b. Menţionăm aici şi un tipar sigilar rotund (27 mm), confecţionat din alamă şi
gravat în incizie cu înălţimea totală de 60 mm. În câmpul sigilar pe o terasă, în dreapta, un
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personaj feminin culege struguri de pe un butuc înalt de viţă de vie, iar în stânga o sticlă
mare, cât personajul. Legenda s-a scris în limba maghiară: MENESI SZOLLO HEGY
1814: (DEALUL VIILOR MINIŞ 1814). Fig. 126.
Semnificaţi a: cultura viţei de vie.
D. J. A. A. N. ,

Colecţ ia

MINIŞUL

de sigilii, nr. 11 .

DE SUS

a. Sigiliu oval (24 x 21 mm) . În emblemă: pe o terasă, un cal alergând spre dextra,
şi un copac. Totul pe o terasă . Legenda: FELMENES HELYSEG PECSETJE 1801
(SIGILIUL SATULUI MINIŞUL DE SUS 1801). Fig. 127.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea cailor şi pădurea din localitate.

Fig. 127
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tărtenete, II, 1895, p. 836
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, pp. 217-218 (Fig. 6); Corneliu Maior,
Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate în heraldica sigilară din sec.
XVIII şi XIX, p. 79, PI. II, Fig. 4 .
MIŞCA

a. Tipar sigilar rotund (26 mm), confecţionat din metal şi gravat în excizie. Mâner
din lemn. Înălţimea totală: 58 mm. Câmpul sigilar este lipsit de emblemă, aceasta fiind
înlocuită de legendă care s-a scris direct în câmpul sigilar c.u litere majuscule în limba
română şi maghiară : SIGILLU COMUNEI MIŞCA, MISKE KOZSEG PECSETJE 1863.
Fig. 128. (Sigiliu imprimat în tuş).

Fig. 128
D. J. A. A . N. ,

Colecţia

de sigilii, nr. 236.

MOCREA
a. Sigiliu rotund (28 mm).În imagine: pe o terasă, un bărbat cu sapa între doi
butuci de viţă de vie, fiecare cu câte trei ciorchini de struguri. Legenda s-a scris cu litere
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majuscule în limba latină: SIGILLUM POSSESSIONIS APATELEK 1827 (SIGILIUL
SATULUI MOCREA 1827). Fig. 129.
S e m n i fi ca ţi a: cultura viţei de vie, ocupaţie principală a locuitorilor.

Fig. 129
D. A. N. I. C. ,fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f. 58 .
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895 , p. 844
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, pp. 2 I 9-220, fig. 9; Ana Felicia
Diaconu, Sigilii săteşti şi comunale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, în
,,Hrisovul", IX, (Serie nouă) 2003 , p. 180.

MONEASA
a. Tipar sigilar oval (25 mm x 22 mm), confecţionat din alamă şi gravat în
incizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În câmpul sigilar un vârf de munte
având deasupra două ciocane încrucişate. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba
latină: SIGIL.(LUM) POS:(SESSIONIS) MONY ASZA.1781 (SIGILIUL SATULUI
MONEASA 1781). Începutul şi sfărşitul legendei sunt delimitate de o cruce. Fig. 130.
S e m n i fi c a ţ i a: Muntele face aluzie la formele de relief, iar cele două ciocane sunt
simbolul mineritului. Menţinerea acestei reprezentări specifice epocii feudale este o
dovadă a exploatării îndelungate a zăcămintelor din localitate unde pe valea râului Moneasa exista "Jumelţul", cuptor de topit fierul.

Fig. 130
D. J. A. A. N., Colecţia de Sigilii, nr. 87; D. A. N. I. C.,fond Comisia Consultativă Heraldică , dosar
7, f. 58 .
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, IT, 1895, p. 851
(reproducere în desen) ; Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 220; idem, Colecţiile
de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 101 şi 103 ; Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteşti şi
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sfârşitul secolului al XIX -iea şi începutul secolului XX, în ,,Hrisovul", IX, (Serie
2003 , p. 180; Augustin Muresan, Ioan Popovici, Două tipare sigilare ale satelor Dulcele ş i
Mon easa, în „Studii de ştiinţă şi cultură „Vasile Goldi ş" University Press, Arad, Anul III, nr. I (8),
martie 2007, pp. 94-97; idem, Tiparul de sigiliu al satului Moneasa, în „Adevărul " (Arad), anul XIX,
nr. 5047, din 5 februarie 2007, p. 8.

comunale de la
nouă) ,

MONOROŞTIA

a. Sigiliu rotund (22 mm). În câmpul sigilar, un copac flancat de doi cai, totul pe o
terasă. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară : *MONOROSTIA.

HELYESG. PECSET. 1837 (SIGILIUL SATULUI MONOROŞTIA 1837). Începutul şi
sfârşitul legendei sunt delimitate de o steluţă. Fig. 131.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea cailor de tracţiune, prăsire de cai, pădurea satului.

Fig. 131
D. A. N . I. C. ,fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f. 58 .
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, 1895, p 836; Maria
Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, pp. 217-218 (Fig. 5); Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteşti şi
comunale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, în "Hrisovul," IX, Serie nouă,
2003, p. 180; Stoi Demeter, Berecz Găbor, Vad es vadaszat az Arad videki pecseteken, (Monoroştia), în
"Szovetnek" (Arad), XII. evfolyam, 6. (67), szăm, decembrie 2008, p. 12. Stoi Demeter şi Berecz Găbor
identifică cele două animale din emblemă, ca fiind „cerbi". Nu subscriem unei asemenea interpretări.

MORODA
a. Sigiliu rotund (25 mm) aplicat în ceară roşie pe un document din 1783,
februarie 2. În câmpul sigilar s-a schiţat cursul unei ape redată prin linii undate iar dincolo
de ea, un brăzdar de plug, având în dreapta acestuia trei spice de grâu. În exergă, între două
cercuri liniare s-a scris legenda cu litere majuscule: MORODA. ZAT PESCHITZ
(SIGILIUL SATULUI MORODA). Neilustrat.
S e m n i fi c a ţ i a: agricultura, cultura cerealelor.
D.1.A .. A .N. , Moroda Urbarium, Fasc. II, test. Urb. 1771-1775/85, f. 36.
Bibliografie: Ioan Motorca, Cercetări şi date monografice privitoare la comuna Se/euş cu satele
aparţinătoare: Seleuş, Cighirel, Moroda, fermata, f. a. , p. 14 şi 195; Olivian Mure şan , Două sigilii
ale satului Moroda , în " Adev ărul " (Arad), Anul XVI, nr. 4204, din 6 mai 2004.

b. Al doilea sigiliu are o formă ovală (35 mm x 30 mm) aplicat în ceară roşie pe un
document din 20 martie 1785. În emblemă, trei spice de grâu flancate la dreapta de un cuţit,
iar la stânga de un brăzdar de plug, ambele cu vârfurile în sus, pe o terasă. Pe margini câte o
crenguţă cu frunze, abia vizibilă. În exergă, s-a scris legenda cu litere majuscule: MORODA.
ZAT PESCHITZ 1784 (SIGILIUL SATULUI MORODA 1784). Anul 1784 se referă la data
confecţionării tiparului sigilar. Începutul şi sfiirşitul legendei sunt marcate de o steluţă.
Legenda ambelor sigilii cuprinde apelativul sigilar (PESCHITZ), termenul generic precizând
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felul localităţii (SAT), denumirea acesteia în limba română (MORODA). În legenda acestor
două sigilii se poate observa influenţa în scriere a 1imbii germane, care ne dă informaţii
generale asupra autorităţilor sau pecetarului care le-a întocmit. Fig. 132.
Prin elementele reprezentate în câmpul sigilar cele două sigilii se încadrează în categoria sigiliilor săteşti având în emblemă ocupaţiile locuitorilor şi evoluţia uneltelor de muncă .
S e m n i f i c a ţ i a: Lucratul pământului; agricultura, cultura cerealelor. Reprezentarea
acestor unelte în câmpul sigilar al unor sigilii săteşti în secolele XVIII-XIX va deveni o
preferinţă sau modă . Cele trei spice, semnifică cultura cerealelor de către locuitori, în
special grâul. Fasciile undate face aluzie la râul Cigher, ce trece pe teritoriul satului.

Fig. 132
D.J.A„A.N.,fond Prefectura judeţului Arad, conscripţii urbariale, nr. 113/1771 - 1785, f. 36 (Moroda
Urbarium, Fasc. II, test. Urb. 1771- I 775/85, f. 36).
Bibliografie: Sigiliul a fost reprodus (în desen), cu unele greşeli , în lucrarea lui Mărki Săndor,
Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p . 839; Sigiliul. este sumar prezentat
în lucrarea lui Ioan Motorca, Cercetări şi date monografice privitoare la comuna Seleuş cu satele
aparţinătoare : Seleuş, Cighirel, Moroda, fermata, f. a. , p. 14 ş i I 95; Ana Felicia Diaconu , Sigilii
săteşti ş i comunale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, în ,,Hrisovul", TX,
Serie nouă , 2003, p. l 80;0livian Mureşan, Două sigilii ale satului Moroda, în "A devărul "( Arad),
Anul XVI, nr. 4204 din 6 mai 2004.
MUSTEŞTI

a. Matrice sigilară ovală (25 mm x 20 mm) confecţionată din alamă şi gravată în
incizie. Datează din 1795. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 40 mm. În emblemă: un
car în care se află un persnaj , ce ţine cu o mână întinsă biciul şi îndeamnă vitele să tragă
atelajul. Legenda cu litere majuscule de diferite dimensiuni în limba maghiară: MUSZTEST:
HEL(Y)SEG: PECSETYE: O 1795: (SIGILIUL SATULUI MUSTEŞTI 1795). Fig. 133.

Fig. 133
D. J. A. A. N. , Colecţia de sigilii, nr. 69.
Bibliografie: Maria Dogaru, Co lecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p . 99.
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NĂDAB
a. Tipar sigilar oval (26 mm x 24 mm)

confecţionat

din

alamă şi

gravat în incizie.

Înălţimea totală a piesei sigilare este de 52 mm. În imagine: o tăntână cu cumpănă, având
găleata deasupra ghizdurilor. În dreapta tăntânii , stâlpul ce susţine cumpăna, între doi plopi,

iar în stânga acesteia, o troiţă de lemn, tot între doi arbori de aceeaş i specie, totul pe o terasă .
Sub terasă : 1862, anul confecţionării tiparului sigilar. Legenda s-a scris cu litere majuscule în
limba română : SIGILLU COMMUNEI NĂDAB. Emblema este un adevărat tablou. Fig. 134.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea animalelor, troiţele elemente etnografice poporului român,
deseori pe care se scria un text sau se grava o imagine amintind un anume eveniment,
unele dintre ele închinate eroilor care s-au jertfut în lupta pentru apărarea gliei strămoşeşti .
În acest sigiliu troiţa plasată alături de copaci sugerează colţul de sat singuratic ş i totuşi
însufleţit de sentimentul solidarităţii dintre generaţ ii .

Fig. 134

Fig. 135

D. J. A. A. N ., Colecţia de sigilii, nr. 282.
Bibliografie: Mari a Dogaru, Sigilii săteş ti din /ostul comital Arad, p. 222, fi g. 16; Idem, Co lecţia de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 99 ş i p. I 04; Augustin Mure şan , Un tipar sigilar din 1862
al comunei Nădab, comitalul Arad, în „Uni versul Cărţii ", Editura Gutenberg Univers Arad, Anul I,
Nr. I , 2009, p. 26.

b. Tipar sigilar oval (30 mm x 25 mm) confecţionat din alamă ş i gravat în excizie.
În emblemă: aceeaşi reprezentare. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română:
SIGILLU COMMUNET: (ĂŢII) NADAB. 1863. Fig. 135.
D. J. A. A. N .,

Colecţia,

de sigilii, nr. inv. 7. 1.

Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din/ostul comital Arad, p. 222; idem,
sigilare ale Arhivelor Statului, p. 104.

Colecţia

de matrice

alamă şi gravată

în incizie.

NĂDĂLBEŞTl
a. Matrice s igilară rotundă (28 mm), confecţionată din

Înă lţimea totală a piesei sigilare este de 30 mm. În imagine: un cal redat schematic,

alergând spre stânga. Deasupra, soarele cu raze. Legenda s-a scris cu litere majuscule în
limba maghiară : NADALBEST HEL YSEG PETSETJE 1811 (SIGILIUL SA TULUi
NĂDĂLBEŞTI 1811). Fig. 136.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea animalelor, în special a cabalinelor.
97
https://biblioteca-digitala.ro

Augustin

Mureşan,

Ioan Popovici

Fig. 136
D. J. A. A. N., Colecţia de Sigilii, nr. 73 .
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţia de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 99.

NĂDLAC
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar, pe o terasă, în dreapta, un turn cu acoperiş
conic, două ferestre şi o poartă, iar în stânga, un snop de grâu. În exerga formată din două
cercuri lineare s-a scris legenda cu litere majuscule, în limba latină: SIGILLUM COMUNITATIS NAGYLAK 1752 (SIGILIUL COMUNITĂŢII NĂDLAC 1752). Fig. 137.
S e m n i fi c a ţ i a: turnul din localitate; cultura cerealelor.

Fig. 137
Bibliografie: Petru
1936, p. 366.

Ţiucra

Pribeagul, Pietre

rămase. Contribuţie

la monografia

judeţului

Arad,

NERMIŞ

a. Sigiliu rotund (30 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1778. În câmpul
sigi lar, ocupând şi partea inferioară destinată exergăi , două coase încrucişate , cu cozile în
jos, suprapuse de trei spice de grâu. În exergă, legenda, S: (IGILLUM): POS: (SESSIONIS):
NYEREGY: (SIGILIUL SATULUI NERMIŞ). Neilustrat.
S e m n i f i c a ţ i a: sugerează ocupaţia de bază a locuitorilor, cultura cerealelor şi
uneltele folosite .
D. J. B. A. N.,fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 441 , f. 1, act din 1778.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice (111). Zona
Beliu, pp. 412-413.
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NEUDORF
a. Sig iliu rotund aplicat în ceară roşie pe un document din 1805. În emblemă: un
pom fructifer (măr) pe care se sprijină cu picioarele din faţă , un căprior. Legenda în limba
germană: NEUDORF IN( .. .) BANAT (NEUDORF ... BANAT). Fig. 138.

Fig. 138
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune
XIX), Edit. Brumar, Timişoara , 2006,fig. 411.

şi

târguri din Banatul istoric (secolele XVII/-

OBÂRŞIA
a. Sigiliu oval (24 x 21 mm). În imagine: trei vârfuri de munţi , dintre care cel din
mijloc mai înalt. Deasupra,o sapă. Legenda: * OBERSIA. HELYSEG .PETSETTYE. 1831
(SIGILIUL SATULUI OBÂRŞIA 1831). Fig. 139.
S e m n i fi c a ţ i a: formele de relief; lucratul pămâ ntului .

Fig. 139
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, IT, 1895, p. 434
(desen); Maria Dogaru, Sigilii şăteşti din fostul comital Arad, p. 216 şi p. 217, fig. 2.
OCIŞOR

a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În câmpul sigilar pe o terasă un arbore, iar
lângă acesta un personaj feminin şezând pe un butuc, cu mâna stângă spre caierul furcii , iar
cu mâna dreaptă , învârte fusul , torcând.. Legenda s-a scris în limba rom ână cu litere
-majuscule: SIGILU COMUNIT: (ĂŢII) OTSISOR 1851. Începutul şi sfârşitul legendei
sunt marcate de o rozetă. Fig. 140.
S e m n i fi c a ţ i a: torsul.
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Fig. 140
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. inv. 12.
Bibliografie : Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p.222; idem,
matrice sigilare ale Arhivelor Statului ... , p. I 03 .

Colecţiile

de

OCIU
a. Tipar sigilar din alamă, rotund (30 mm), gravat în incizie. Înălţimea totală a
piesei sigilare este de 60 mm. În imagine: un bărbat cu pălărie, ţine cu mâna stângă un corn
al plugului, iar cu mâna dreaptă, biciul, îndemnând la nevoie cele două vite care trag
plugul, la arat ogorul. Legenda s-a scris cu litere mari în limba română : SIGILU
COMUNIT: (ĂŢII) OTS 1851. Fig. 141.
S e m n i fi c a ţ i a: agricultura, lucratul pământului .

Fig. 141
D.J.A.A.N., colecţia de sigilii, nr. 15 . Sigiliul se păstrează imprimat ş i pe unele documente din
Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteş ti din fostul comital Arad, p .220.
colecţia

ODVOŞ

a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a tiparului sigilar este de 50 mm. În imagine: doi grifoni care stau cu picioarele pe ornamente şi susţin literele majuscule: TV. (TEMES V ARMEGYE) şi o cruce surmontată de o stea. În exergă, între un cerc perlat în interior şi unul liniar în exterior s-a
scris legenda cu litere majuscule în limba română: COMUNA ODVOSIU 1851. Fig. 142.
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credinţa

locuitorilor.

Fig. 142
D.J.A.A.N. , colecţia de sigilii, nr. 41. Sigiliul se
colecţia Complexului Muzeal Arad.

conservă

imprimat în

tuş

pe unele documente din

OLARI
a. Sigiliu. În imagine: în partea superioară un braţ ce ţine trei spice de grâu, orz şi
ovăz. Anul 17. 88 UJFV ARSAND. (1788 este anul confecţionării tiparului sigilar, iar
UJFVARSAND - denumirea în limba maghiară a localităţii OLARIU NOU). În partea
inferioară sub denumirea localităţii , un brăzdar având sub el un fier de plug, ambele redate pe
orizontală şi în poziţie inversă şi lamele opuse. Cele două piese de plug sunt înconjurate de
două rămurele care se unesc în partea de jos. Fig. 143.
S e m n i fi c a ţ i a: agricultura, lucratul pământului; cultura cerealelor păioase.

Fig. 143
Bibliografie:

Mărki

Fig. 144

Fig. 145

Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 756 (desen).

b. Tipar sigilar din alamă, oval (29 mm x 27 mm), gravat în incizie. Înăltimea

totală a piesei este de 50 mm. În imagine: pe o terasă cu vegetaţie, cinci arbori (plopi), şi un

iepure sau pui de căprioară, alergând spre dreapta. Deasupra, o pasăre de pradă în zbor,
animalul. Sub terasă anul: 1824, data confecţionării tiparului sigilar. Legenda: O:
FAZAKAS V ARSAND PETSETYE (SIGILIUL OLARIULUI VECHI). Fig. 144.
S e m n i fi c a ţ i a: câmpia cu fauna şi flora localităţii.
fugărind

D. J.A.A. N. , colecţia de sigilii, nr. 4.
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 99.
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c. Sigiliu. În emblemă: patru plopi şi un căprior alergând spre stânga, pe o terasă,
cu ierburi. Deasupra acestora o pasăre de pradă, în zbor alergând animalul. Sub terasă:
1878. Legenda: O FAZEKAS VARSĂND KOZSEG PECSETJE (SIGILIUL COMUNEI
OLARIULUI VECHI). Fig. 145.
S e m n i fi c a ţ i a: zona de câmpie cu fauna şi flora localităţii .
Bibliografie: Mărki S ăndor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircily i vciros tărtenete, II, 1895, p. 756
(desen) ; Corneliu Maior, Dimitrie Stai, Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate în
heraldica s igilară din sec. XVJII ş i XIX, în „Studia Universitatis Vasile Goldi ş", Arad, 1995, p. 79 ş i
84, PI. IV-a. fig. 4.

OSTROV
a. Sigiliu rotund (30 mm) imprimat pe un act. În emblemă : o luntre cu catarg în
stânga şi luntraş în dreapta. Deasupra ambarcaţiunii iniţialele majuscule: KC (KARASCHER
COMITAT), iar în dreapta catargului litera majusculă B, iar în spatele personajului, litera
majusculă: D. = (BERG WERKS DIRECTION) Legenda cu litere majuscule în limba germană: GEMEINDE OSTROV 1795 (COMUNA OSTROV 1795). Litera majusculă „S"
din cuvântul care denumeşte localitatea este inversată. Fig. 146.

Fig. 146
D.J.T .A .N .,fond Prefectura Severin, Tribunalul comitatens, dosar 3300/ 1867, f. 4.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune ş i târguri din Banatul istoric (seco lele XVl!lXJX), Edit. Brumar, Timi ş oara , 2006, fig. 440; idem, Sigilii săteşti din comitalul Caraş în ultimul
sf ert al secolului al XVJll-lea, în „Hrisovul" XII, (Serie nouă) , 2006, p. 190.

PĂDURENI*
a. Sigiliu oval. În câmpul sigilar, despicat, în partea stângă pe o terasă, un pom, iar
în partea dreaptă, un brăzdar de plug. Legenda: ERDOHEGYl PECSET. 1844. (SIGILIUL
PĂDURENIULUI 1844). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 147.
S e m n i fi c a ţ i a: armă vorbitoare, aluzie la pădure, agricultura.

Fig. 147
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Bibliografie: Mârki Sândor, Aradwirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tărtenete, II, 1895, p. 328
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 223 ; Corneliu Maior, Dimitrie Stoi,
Ecosistemele pădure de pe Valea Crişului Alb înfăţişate în heraldica sigilară din secolele XVIII şi
XIX, p. 79, pi. IV, fig. 3; idem, Aspecte cinegetice în heraldica şi sfragistica arădeană, în "Revista
Pădurilor", Anul 119, nr. 6, 2004, p. 38, fig. 3.
* azi inclus în oraşul Chiş ineu Criş.

PĂULIŞ
a. Sigiliu rotund (30 mm), realizat în incizie. În imagine: un butuc de viţă de vie cu
o frunză şi doi ciorchini de strugure, încolăcit pe un arac şi o sapă. La marginea spaţiului
sigilar legenda în limba latină : SIGILLUM. COM. (UNITATIS) PĂULIŞ. 1732. Fig. 148.
Semnificaţi a: cultura viţei de vie.

Fig. 148
D. J. A. A. N., Colecţia de tipare sigilare (Sigilii), nr. inv. 44.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 218; idem, Sigiliile mărturii ale
trecutului istoric, p. 166, fig. 152; Ioan Popovici, Viticultura din zona Aradului oglindită în sigilii
rurale, în "Flacăra Roş ie" (Arad), din 15 mai 1982.

PĂULIŞUL NOU
a. Tipar sigilar rotund (33 mm) confecţionat din alamă şi gravat în incizie.
Înălţimea totală este de 70 mm. În imagine: în câmpul sigilar în scut luând forma unei
inimi, o cruce pe o terasă, iar deasupra acesteia, o frunză . Deasupra scutului soarele cu raze
iar de o parte şi de alta câte o rămurică, iar dedesubt, o ghirlandă din fundă. În exergă, între
trei cercuri, unul liniar în interior şi două în exterior, unul liniar şi altul perlat s-a scris
legenda: UJ PAULIS HELYSEG PECSETJE. 1837. (SIGILIUL SATULUI PĂULIŞUL
NOU 1837). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 149.

Fig. 149

Fig. 150
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Colecţia

de sigilii, nr. 44.

b. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar un scut luând forma unei inimi în care s-a
reprezentat o cruce pe o terasă, iar deasupra crucii, o frunză . Deasupra scutului soarele, iar
pe margini, două rămurele care se unesc în partea inferioară, printr-o fundă. În exergă,
între un cerc linear interior şi două cercuri lineare exterioare s-a scris legenda:
ARADMEGYE UJ. PAULIS KOZSEG (COMITATUL ARAD, COMUNA PĂULIŞUL
NOU). Fig. 150.
Bibliografie: Marki Sandor, Aradwirmegye es Arad szabad kiralyi varos
(desen).

tărtenete,

II, 1895, p. 732

PĂULIŞUL VECID
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar, pe o terasă, un butuc de viţă de vie încolăcit pe
un arac. În dreapta acestuia patru spice de grâu şi o sapă, iar în stânga o coasă şi o seceră.
Deasupra lamei coasei, o pasăre spre stânga, cu zborul deschis. Legenda: ARADMEGYE. O.
PAULIS KâZSEG (COMITATUL ARAD, COMUNA PĂULIŞUL VECHI). Fig. 151.
S e m n i f i c a ţ i a: se referă la principalele activităţi practicate de locuitori, cultura
cerealelor şi a viţe i de vie, cât şi la principalele unelte de lucru.

Fig. 151
D.J.A.A.N., colecţia de sigilii, nr. 23.
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, IT, 1895, p. 845
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 218 ; Ioan Popovici , Viticultura din
zona Aradului oglindită în sigilii rurale, în "Flacăra Roş ie " (Arad), din 15 mai 1982; Maria Dogaru,
Co lecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 102, nota 132 şi 152. Emblema apare ş i pe
tiparul sigilar din 1864 al opidului Păuli ş u Vechi cu deosebirea că în locul spicelor este reprezentat
snopul de grâu, vei Maria Dogaru, Sigilii orăşeneş ti din epoca modernă ş i contemporană, Bucureşti,
1978, p. 158, fi~202.

PÂRNEŞTI
a. Sigiliu rotund. În imagine: pe două coaste de deal, ce se unesc spre bază, doi
arbori aşezaţi simetric, între trunchiurile cărora în profil o secure (bardă) cu tăişul orientat
spre dreapta. Deasupra, printre coroanele copacilor, o pasăre de pradă cu zborul în jos.
Legenda: PERNYEST. HELYSEG. PECSETJE. 1837 (SIGILIUL SATULUI PÂRNEŞTI
1837). Începutul şi sfărşitul legendei sunt marcate de o steluţă . Fig. 152.
S e m n i fi c a ţ i a: formele de relief; zonă forestieră în care predomină foioasele.
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Fig. 152
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradwirmegye es Arad szabad kiraly i varos tărtenete, II, 1895, p. 847
(desen); Corneliu Maior, Dumitru Stoi, Pădurea în heraldica şi sfragistica arădeană, în Studia
Universitatis „ Vasile Goldiş ", Arad, Seria Ştiinţele vieţii, nr. 12, 2002, pp. 189-191 ; Stoi Demeter,
Berecz Gâbor, Vad es vadaszat az Arad kărnyeki pecseteken, Pemyest, în "Szovetnek" (Arad), XI.
Evfolyam, 6. (61), szâm, decembrie 2007, p. 10.

PECICA
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigi lar Sfăntul Nicolae, în picioare, înfăţişat ca ierarh,
cu mâna stăngă tine cârja episcopală, iar cu dreapta binecuvântează. Pe cap are mitră în
interiorul nimbuiui. Legenda cu litere majuscule în limba maghiară: * R. PECSKA
KOZSEG PECSETJE 1846 (SIGILIUL COMUNEI PECICA ROMÂNĂ 1846). Fig. 153.

Fig. 153
D. 1. A. A. N. , Colecţia de sigilii, nr. 137.
Bibliografie: Mârki Sâodor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tărtenete, II, 1895, p. 314;
Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 223 ; Kovâch Geza, Fejezetek Pecska
. nagykăzseg tărtenetebăl, (Deva), 1995, p. 148 ş i coperta 4, fig. 2.

PEREGU-MARE
a. Tipar sigilar rotund (35 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl 
ţimea totală este de 50 mm. În emblemă : o balanţă cu două talgere în echilibru. De o parte
şi de alta: 18-53, anul confecţionării tiparului sigilar. În exerga formată din două cercuri
liniare s-a scris legenda în limba germană: GEM. (EINDE) SIEG(E)L D. (EUTSCHER)
COLONY D. (EUTSCH) PEREG (SIGILIUL COMUNEI PEREGU GERMAN, COLONIE
GERMANĂ) . Fig. 154.
S e m n i f i c a ţ i a: atestă în limbaj plastic, rolul administraţiei comunale de a împărţi
dreptatea între locuitori.
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Fig. 154
D. J. A. A. N.,

Colecţia

Fig. 155

de sigilii, nr. 85 .

b. Tipar sigilar rotund_ (40 mm), din metal, lucrat în incizie. Înălţimea totală a
piesei sigilare este de 50 mm . In câmpul sigilar, un cântar de tip balanţă cu talgerele în
echilibru. De o parte şi de alta, a cârligului cântarului, cifrele: 18-74, anul, confecţionării
tiparului sigilar. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară: NEMET-PEREG
KOZSEG . PECSETJE. (SIGILIUL COMUNEI PEREGUL GERMAN). Fig. 155.
D . J. A. A. N.,

Colecţia

de sigilii, nr. 384.

Bibliografie: Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos
Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 223 .

tărtenete ,

II, 1895, p. 873;

PESCARI
a. Tipar sigilar oval (35 mm x 30 mm), confecţionat din alamă şi gravat în
incizie. În câmpul sigilar, un adevărat tablou: un bărbat cu pălărie, cămaşă lungă şi încins
cu brâu, ţine cu mâinile coarnele plugului tras de doi boi, arând ogorul. Sus, în stânga,
soarele cu raze, iar în dreapta, deasupra personajului menţionat luna (ambele figurate) ,
interpuse de trei stele. Dedesubt: doi peşti. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba
maghiară: HOLDMEZES KOZSEG PECSETJE. 1861. (SIGILIUL COMUNEI PESCARI
1861 ). Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă . Fig. 156.
S e m n i fi c a ţ i a: aştrii, elemente ce se însumează între simbolurile românilor încă din
cele mai vechi timpuri, semnificând lumină şi fertilitate (soarele), veşnicie şi nemurire
(luna şi stelele); aluzie la munca ţăranului pe care o începe de dimineaţă de la răsăritul
soarelui până seara la apariţia lunii.

Fig. 156
106
https://biblioteca-digitala.ro

Sigilii

s ăteşti

si comunale din comitatul Arad

şi

împrejurimi {secolele XVII-XIX)

D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 55 .
Bibliografie: Sigiliul reprodus în lucrarea lui Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i
varos tortenete, II, 1895, p. 832 , nu redă şi cei doi peşti din partea inferioară a imaginii , vezi ibidem,
p. 832 (desen); Maria Dogaru, Sigilii săteş ti din fostul comital Arad, p. 218 şi 220, fig. 8 bis (desen);
idem, Co lecţiile de matrice sigilare· ale Arhivelor Statului, p. I 02.

PILU
a. Sigiliu oval. În câmpul s(gilar, un cuţit de plug, flancat în dreapta şi în stânga de
câte trei spice. Dedesubt, un brăzdar de plug, aşezat orizontal. Legenda: NAGY PEL
PETSETYE 1820 (SIGILIUL PILULUI MARE 1820). Fig. 157.
S e m n i fi c a ţ i a: lucratul pământului , cultura cerealelor.

Fig. 157
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvannegye

es Arad szabad kira/yi varos tortenete, Il, 1895, p. 839 (desen).

PLEŞCUŢA

a. Tipar sigilar rotund (30 mm) confecţionat din alamă , · gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În câmpul sigilar pe o terasă (sau la
marginea unei ape), distingem un căprior (ţap) cu corpul orientat spre dreapta şi având
capul întors spre stânga acestuia. Animalul menţionat este încadrat de trei butuci de viţă de
vie cu frunze şi ciorchini, fiecare încolăcit pe un arac şi aşezaţi astfel: unul dincolo de
animal, iar lateral, câte unul. La marginea câmpului sigilar se află legenda scrisă cu litere
majuscule în limba română de la dreapta spre stânga, începând de sus: SIGILU COMUNIT:
(ĂŢII) : PLESKUCZA 1851. La marginea spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. 158.
S e m n i fi c a ţ i a: analizând reprezentarea din emblemă, cons iderăm că aceasta reflectă
faptul că viticultura constituia principala ocupaţie a locuitorilor din Pleşcuţa, la data
confecţionării tiparului de sigiliu (1851 ). Căpriorul reprezintă fauna din preajma localităţii
iar apa, evocă, p ârăul ce trece prin sat.

Fig. 158
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D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 27. Sigiliul este imprimat pe un document din colecţia
Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 21 8; idem, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, 1984, p. 102, fig. 3; Ioan Popovici, Sigiliul localităţii Pleşcuţa,
în "Flacăra Roşie" (Arad), din 28 ianuarie 1984.

POIANA
a. Tipar sigilar rotund (32 mm) ,confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În câmpul sigilar pe o terasă, o capră mănâncă
frunze dintr-un copac Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română : SIGILU
COMUNIT. (ĂŢII) POIANA 1851. La marginea spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. 159.
S e m n i fi c a ţ i a:. creşterea animalelor mici, bogăţia silvică .

Fig. 159
D. J. A. A. N . , Colecţia de sigilii nr. 29. Sigiliul se păstrează imprimat şi pe unele documente din
colecţia Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie : Maria Dogaru, Co lecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 102, nota 138.

POIENARI
a. Tipar sigilar rotund (30 mm). Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În
câmpul sigilar pe o terasă, un bărbat cu pălărie, cosind. Personajul menţionat poartă pălărie
cu boruri mari şi ridicate, cămaşă lungă şi cu mâinile ţine coasa. Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba română: SIGILU COMUNIT. (ĂŢII) POIENAR (I) 1851 . Fig. 160.
S e m n i fi c a ţ i a: una din ocupaţiile locuitorilor, creşterea animalelor.

Fig. 160
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D. J. A. A. N. , Colecţia de sigilii, nr. 62.
Bibliografie: Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile
Bucureşti , 2003, p. 32.

naţionale

ale României, Edit. Sylvi,

RĂNUŞA (fostă Ravna)
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În emblemă : în partea stângă, un copac cu
două ramuri cu frunze şi două ramuri tăiate, iar în partea dreaptă o stâncă. Dedesubt, un
ornament. Legenda: RAYNA KOZSEG (COMUNA RĂNUŞA). Fig. 161.
S e m n i fi c a ţ i a: atestă flora, pădurea şi formele de relief aflate pe teritoriul localităţii ,
altfel spus emblema ne sugerează că localitatea se învecinează cu pădurea , aceasta fiind
atât de întinsă încât urca în altitudine până lângă stâncile pleşuve .

Fig. 161
D. J. A. A. N ., Colecţia de sigilii, nr. 309.
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos t6rtenete, II, 1895, p. 848
(desen); Maria Dogaru, Co lecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 99; Corneliu Maior,
Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe valea Crişului Alb înfăţişate .în heraldica sigilară din sec.
XVIII ş i XIX, în " Studia Universitatis "Vasile Goldiş ", Arad, 1995, p. 78, ş i 81 , PI. l, Fig. I.
REVETIŞ

a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înălţi
mea total~ a piesei sigilare este de 50 mm. În emblemă: două personaje susţin o carte ·
(Biblia). In exergă, între trei cercuri, unul liniar în interior şi două în exterior, perlat şi
liniar s-a scris legenda cu litere majuscule în limba română : SIGILULU COMUNEI
REVETISI 6.OCT.1861. Începutul şi sfârşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 162.

Fig. 162

Fig. 163
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D.J.A.A.N., colecţia de sigilii, nr. 287 .
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din/ostul comital Arad, p. 223.

b. Sigiliu rotund. În imagine: pe o terasă, două personaje purtând haină cu brâu şi
mantie, susţin o carte deschisă (Biblia). Legenda: REVETIS KOSZEG PECSETJE 1876
(SIGILIUL COMUNEI REVETIŞ 1876). Fig. 163.
Semn i ficaţi a: credinţa locuitorilor.
Bibliografie: Mârk.i Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tortenete, II, 1895 , p. 739
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteş ti din/ostul comital Arad, p . 223 .

ROGOZ DE BELIU
a. Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un act din 1781. În câmp,
ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, pe o terasă cu ierburi, două plante, de rogoz.
În exergă, legenda: S: (IGILLUM): POS: (SESSIONIS): ROGOZ (SIGILIUL SA TULUi
ROGOZ (DE BELIU). Fig. 164.
S e m n i fi c a ţ i a: sugerează denumirea localităţii

Fig. 164

Fig. 165

D. J. B. A. N ., Fond Pref ectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 473/ a, f. 3, act din 178 1.
Bibliografie: Cercetătorul Gheorghe Mudura, în studiul Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare
etnografice (III), Zona Beliu, în Biharea, XV, 1985, pp. 414-415, interpretează cele două plante ca
fiind " probabil de porumb". După p ărerea lui Augustin Mureşan cele două plante din e mbl e m ă sunt
,,plante de rogoz", armă vorbitoare, care face aluzie la denumirea localităţii , vezi Augustin Mureşan ,
R ectificări la sigiliile din secolul al XVIII-iea ale satului Rogoz, comitalul Bihor, lucr. mss.

b. Sigiliu rotund (28 mm), timbrat aplicat pe un document din 1787. În imagine:
ocupând şi spaţiul inferior destinat exergăi, pe o terasă două plante, de rogoz. Legenda:
S:(IGILLUM). P: (OSSESSIONIS). ROGOZ (SIGILIUL SATULUI ROGOZ) . Fig. 165.
Semn i fi ca ţi a: plante de rogoz „arme vorbitoare", care denumesc acest sat.
D. J. B. A. N ., fond Pref ectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 473 a, f. 7, act din anul 1787.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, pp. 414-415. Autorul interpretează cele două plante, ca fiind "două spice de grâu" . După
părerea lui Augustin Mureşan , ele sunt „două plante de rogoz" , vezi Augustin Mureşan , R ectificări la
sigiliile din secolul al XVIII-iea ale satului Rogoz (de Beliu), comitalul Bihor, lucrare mss.

c. Tipar sigilar rotund (22 mm), din metal, gravat în incizie. Mâner cilindric cu
orificiu pentru prindere. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În emblemă : o
clădire, pe două dealuri . Legenda: BEEL ROGOZ KOZSEGE 1861 (COMUNA ROGOZ
DE BELIU, 1861). Neilustrat.
S e m n i fi c a ţ i a: moara din localitate.
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Bibliografie: Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale din
XXXI-XXXIII, 2004-2006, p. 196.
D. J. B. A. N. , colecţia de sigilii, nr. inventar 450.

Crişana,

în „Biharea",

ROSTOCI
a. Tipar sigilar rotund (31 mm), confecţionat din alarriă, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare (mânerul împreună cu rondela sigilară) este de 60 mm. În
emblemă : pe o terasă , un arbore şi trei spice, unul în pal şi două încrucişate. Legenda s-a
scris în limba română cu litere majuscule: SIGILU COMUNIT: (ĂŢII) ROSTOCS 1851 .
La marginea spaţiu lui sigi lar, cerc linear. Fig. 166.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia silvică şi cultura cerealelor.

Fig. 166
D.J.A.A.N., colecţia de tipare sigilare (sigilii), nr. inventar 25 .
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 102.
ROŞIA

a. Tipar sigilar rotund (33 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţi
mea totală a piesei sigilare este de 45 mm. În câmpul sigilar, un blazon. În exergă, între
două cercuri, unul liniar în interior şi altul perlat în exterior s-a scris legenda cu litere
majuscule în limba română: SIGILULU COMUNEI ROSIA 6.OCT.1861 . Fig. 167.
S e m n i fi c a ţ i a: existenţa unor domenii nobiliare în zonă .

Fig. 167
D.J.A.A.N.,

colecţia

de sigilii, nr. 95.

ROŞIA NOUĂ
a. Sigiliu rotund. În imagine: un brăzdar de plug, flancat de doi arbori, totul pe o
terasă.Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară: ROSIA. HELYSEG.
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PECSETJE 1837 (SIGILIUL SATULUI ROŞIA 1837). Începutul şi sfârşitul legendei sunt
separate de o steluţă . Fig. 168.
S e m n i ficaţi a: pădurea din zonă şi lucratul pământului.

Fig. 168
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 839.

SATU MARE
a. Tipar sigilar rotund (25 mm), confec~onat din alamă şi gravat în incizie. Mânerul
lipseşte. În emblemă: un personaj ~e cu mâinile coarnele plugului tras de un cal şi ară pământul.
La spatele personajului, un snop de grâu. Sus, delimitat de o linie; TEMESI MEGYE (COMITATUL TIMIŞ) . Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba maghiară: NAGYFALU
HELYSEG PECSETJE 1844 (SIGILIUL LOCALITĂŢII SATU MARE 1844). Fig. 169.
S e m n i fi c a ţ i a: lucratul pământului, cultura cerealelor.

Fig. 169
Muzeul Banatului Timi şoara , colecţia de matrice sigilare (sigilii), nr. inventar 5736.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XV/11XJX), Edit. Brumar, Timişoara, 2006,fig. 529; idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului
Banatului, Edit. Mirador, 2007, p. 15 şip . 59, fig. 2.

SĂLĂJENI
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar un cal alergând pe o terasă. Legenda:
SZELEZSENY * KOZSEG * (COMUNA SĂLĂJENI). Fig. 170
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea animalelor, în special al cailor pentru tracţiune.

Fig. 170
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Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvârmegye es Arad szabad kirâly i vâros tortenete, II, 1895, p. 836
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din f ostul comital Arad, p. 218; Stoi Demeter, Berecz Gâbor,
Vad es vadâszat: Szelecseny (Sălăjeni), în "Szovetnek" (Arad), XHI. evfolyam, 5. (72), szâm, 2009.
october, p. 15; Stoi Demeter şi Berecz Gâbor, identifică animalul ca fiind un „fel de cerb".

SĂMBĂTENI
a. Tipar sigilar rotund (30 mm),

confecţionat din alamă ş i gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În imagine: un brăzdar de plug, iar
deasupra acestuia, pogoară Duhul Sfânt, în chip de porumbel cu aripile desfăcute
înconjurat de raze. Dedesubt, două rămurele de stejar, cu frunze şi ghinde, care se unesc în
partea inferioară , cu o fundă . Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română :
SIGILUL COMUNEI SÂMBĂTENIU 1862. Fig. 171 .
Semn i fi ca ţi a: agricultura, credinţa locuitorilor, pădurea.

Fig. 171
D.J.A.A.N., colecţia de sigilii, nr. 279.
Bibliografie: Magdalena Kovacs, Colecţ ia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului Jud. Arad, în
"Ziridava", VI, 1976, p. 502. Autoarea interpretează bră zdarul de plug din câmpul sigilar ca fiind o
sapă.

SÂNNICOLAUL MIC
Sigiliu oval (32 mm x 32 mm) imprimat pe un act din 1846. În câmpul sigilar,
într-o cunună (scut convenţional) iniţila~le: TE. C. (TEMES COMITAT), iar deasupra un
înger, cu aripile desfăcute . De o parte a cununii, o ramură, iar de alta o crenpiţă. Sub
scutul menţionat s-a scris cu litere majuscule: K(IS): S(ZENT): MIKLOS (SANNICOLAUL MIC), denumirea în limba maghiară a localităţii în acea perioadă. Fig. 172
S e m n i fi c a ţ i a: credinţa locuitorilor.
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Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune
XIX), Edit. Brumar, Timişoara , 2006,fig. 543.

şi

târguri din Banatul istoric (secolele XVII/-

SÂNPETRU GERMAN
a. Sigiliu rotund, aplicat în ceară roşie pe un act din 1773. În imagine s-a înfăţişat
Sfântul Petru, ce ţine cu o mână cheile. 9e jur împrejur, două rămurele . În partea superioară pe o panglică s-a scris S. PETER (SANPETRU), denumirea localităţii . Fig. 173.
S e m n i ficaţi a: "armă vorbitoare", aluzie la denumirea localităţii .

Fig. 173

Fig. 174

Bibliografie: : Maria Vertan, Sigilii de sate, comune ş i târguri din Banatul istoric (seco lele XV/11XIX), p. 10, fig. 544.

b. Sigiliu rotund (31 mm x 31 mm), aplicat în ceară roşie pe un act. În emblemă:
în scut (convenţional) format dintr-o cunună, literele majuscule care denumesc comitatul:
TE.C. (TEMES COMIT AT). Deasupra scutului, un înger cu aripile desfăcute cu capul
flancat de două stele. De o parte şi de alta a cununii, câte o ră murică : Sub scut: SZT.
PETER (SFÂNTUL PETRU). La marginea spaţiului sigilar, cerc şnurat. Fig 174.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune
XIX), fig. 545 b.

şi

târguri din Banatul istoric (secolele XV/11-

c. Tipar sigilar oval-vertical (32 mm x 37 mm), din metal gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 107 mm. În câmpul sigilar, împărţit în patru, în

primul cartier, un arbore pe o terasă; în al doilea cartier pe o altă terasă, un snop de grâu, în
pal; în al treilea cartier, un personaj într-o barcă vâslind cu ambele mâini ; în cartierul al
patrulea, pe o terasă, înfăţişat Sfântul Petru, în picioare, ţine cu mâna dreaptă o cheie mare
cu floarea orientată spre dextra. În cartierul unu şi doi s-a gravat anul 18-31 , anul
confectionării tiparului sigilar. Legenda cu litere majuscule în limba maghiară: NEMET
SZENT PETER TE:(MES) V: (ĂRMEGYE) HELYSEG PECSETIE (SÂNPETRU GERMAN , COMITATUL TIMIŞ , SIGILIUL SATULUI). Fig. 175.
S e m n i f i c a ţ i a: credinţa , ,,arme vorbitoare", aluzie la denumirea satului ; cultura
cerealelor ş i transportul pe apă.
Muzeul Banatului Timişoara, co lecţia de matrice sigilare (sigilii), nr. inventar 2030 I.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (seco lele XVII/XIX) Catalog, Edit. Brumar, Timişoara , 2006, p. 28, fi g. 546 (Sânpetru German-c); idem, Co lecţia de
matrice sigilare a Muzeului Banatului, Edit. Mirton, Timişoara, p. 21 , poz. 75 ş i p. 67, fig. 75.
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d. Tipar sigilar rotund (23 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 46 mm. În câmpul sigilar este înfăţişat Sfântul Petru,
în picioare, tinând cu mâna dreaptă o cheie mare. Legenda s-a scris cu litere majuscule
în limba ge;mană: ST. PETER: GEMEINDE D. (COMUNA SÂNPETRU GERMAN).
Fig. 176.

Fig. 176

Fig. 175

Muzeul Banatului Timişoara, colecţia de matrice sigilare (sigilii), nr. inventar 20718.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric, p 28, fig . 547;
idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Edit. Mirton, Timişoara , p. 47, fig. 485.

SÂRBI
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 65 mm. În imagine: un copac cu coroana bogată
(supraetajată) . Legenda: SIGIL(UL) COMUNIT. (ĂŢII) SZÎRB(I). Fig. 177.
S e m n i fi c a ţ i a:

pădurea

din localitate.

Fig. 177
D.J.A.A.N. , Colecţia de sigilii, nr. 98. Sigiliul este imprimat pe un document din colecţia Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I 02.

SECACI (de Beliu)
a. Sigiliu rotund (30 mm), timbrat. În emblemă ocupând şi partera inferioară a
exergăi, pe o terasă un personaj cu haină de ostaş şi coif, purtând în mâna stângă un
buzdugan. În exergă legenda: S(IGILLUM): POS(SESSIONIS): SZAKACS (SIGILIUL
SATULUI SECACI). Neilustrat.
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i a:

sugerează poziţia

de

graniţă

a

aşezării şi

rolul de

apărare

al locui-

D. J. B. A. N. , Fond Pref ectura judeţului Bihor, inv. 41 , dosar 473 , f. 8.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile lo calităţilor bihorene - izvoare etnografice (111). Zona
Beliu, pp. 415-416.
SELEUŞ

Din trecutul aşezării prezentăm două vestigii sigilare: un tipar sigilar din 1671 şi
unul din 1815.
a. Tiparul sigilar din 1671 al Seleuşului este astăzi considerat pierdut.Folosirea
lui la validarea unor acte oficiale emise de către această comunitate sătească reiese şi din
reproducerea grafică (în desen) a sigiliului în lucrarea istoricului Mariei Sândor,
Aradvcirmegye es Arad ... , II, 1895, p. 168. Presupunem că tiparul sigilar din 1671 al
Seleuşului nu îi era cunoscut lui Marki Sândor şi din acest motiv după cum se poate vedea
sigiliul n-a fost desenat direct de pe rondela sigilară ci de pe sigiliul (amprenta sigilară)
aplicat în ceară roşie pe un document. El are o formă rotundă. În câmpul sigilar, pe o
terasă, o cruce latină având de o parte şi de alta câte trei plante cerealiere, probabil de grâu.
Crucea menţionată ale cărei braţe intră în exergă este flancată spre mijlocul braţului
vertical, în dreapta acestuia, de un brăzdar, iar în stânga, de un fier de plug, ambele plasate
cu vârfurile în sus. În exergă, între un cerc liniar în interior şi unul perlat în exterior s-a
scris cu litere majuscule în limba latină, legenda: SZOLLOS ANNO DOMI: (NI) 1671
(SELEUŞ ANUL DOMNULUI 1671). Seleuş se referă la denumirea localităţii, în limba
maghiară, iar formula în limba latină: ANNO DOMI (NI) 1671, indică data confecţionării
tiparului sigilar. De observat că , ultima cifră a anului 1671, apare gravată invers, datorită
neatenţiei gravorului. După amprenta sigilară se poate deduce faptul că, tiparul sigilar din
1671 a fost realizat în incizie, fiind folosit la sigilarea în ceară. El este cel mai vechi sigiliu
sătesc cunoscut până în prezent din comitatul Arad. Fig. 178.
Nu ştim până când a fost în uz acest însemn sigilar, ci doar faptul că, în 1815
satul şi-a confecţionat un alt tipar sigilar, a cărei emblemă a fost schimbată radical. În
câmpul sigilar al noului tipar sigilar s-a introdus ca simbol, o bovină .
S e m n i fi c a ţ i a: Crucea semnul identităţii creştine evocă credinţa locuitorilor. Cuţitul
şi brăzdarul de plug sugerează uneltele agricole de acest fel utilizate la acea dată , dar şi
evoluţia lor, iar plantele, cultura cerealelor. Interesant de remarcat este faptul că, în
secolele XVIII-XIX introducerea fierului şi brăzdarului de plug în câmpul sigilar al unor
sigilii săteşti şi comunale va deveni aproape o preferinţă sau modă.

Fig. 178
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Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, II, 1895, p.168
(sigiliu reprodus în desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 224, nota I O; Ioan
Motorca, Cercetări şi date monografice privitoare la comuna Seleuş cu satele aparţinătoare: Seleuş,
Cighirel, Moroda, fermata. Arad, f. a. , p. 14; Olivian Mureşan , Cel mai vechi sigiliu sătesc din
comitalul Arad, în „ Adevărul " (Arad), Anul XVI, nr. 4195 din 24 aprilie 2004, p. 10; idem, Două
sigilii ale Seleuşului, comitalul Arad, în "Hrisovul", XII (serie nouă) , 2006, pp. 170-171.

b) Tipar sigilar rotund (33 mm), confecţionat din alamă, lucrat în incizie. Mânerul
are o formă octogonală, cu patru laturi mai mari şi patru mai mici, dotat în partea
superioară cu un orificiu. Piesa sigilară are o înălţime totală de 50 mm. În câmpul sigilar
într-un scut convenţional , o vită comută (taur), în profil spre dextra, pe o terasă. Scutul
menţionat este înconjurat de o parte şi de alta de câte un coşuleţ alungit, din fiecare ieşind
câte un vrej . Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba latină: SIGILLUM
POSSESSIONIS. SZOLLOS 1815 (SIGILIUL SATULUI SELEUŞ 1815). Introducerea
noului simbol în emblema acestui tipar sigilar este strâns legată de creşterea animalelor,
mai ales a vitelor. Fig. 179.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea animalelor, flora.

Fig. 179
D. J. A. A. N. , Colecţiile de sigilii, nr. 54.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comita/ Arad, p. 218 şi p. 224, nota I O; idem,
Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 99 şi 102; Ioan Motorca, Cercetări şi date
monografice privitoare la comuna Seleuş cu satele aparţinătoare: Seleuş, Cighirel, Moroda,
fermata. Arad, f. a., p. 14; Olivian Mureşan , Două sigilii ale Seleuşului, comitalul Arad, în
" Hrisovul", XII (serie nouă) , 2006, pp. 171-172.
SELEUŞ-CIGHIREL

a. Sigiliu rotund (25 mm). În câmpul sigilar o bovină, trecând spre dreapta.
Legenda: SZOLLO: (S) CSYGER EGYES . (IT) PETS.(ETJE) 1837 SIGILIU SELEUŞULUI UNIT CU CIGHIREL 1837). Fig. 180.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea animalelor mai ales a bovinelor.

Fig. 180
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Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărten ete, II, 1895, p. 834
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteş ti din fostul comital Arad, p. 218; idem, Co lecţ iile de matrice
sigilare ale Arhivelor Statului, p. 102; Ioan Motorca, Cercetări şi date monografice privitoare la
comuna Seleuş cu satele aparţinătoare: Seleuş, Cighirel, Moroda, fermata, Arad, f. a. , p. 14.
SELIŞTE

a. Tipar sigilar rotund (26 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţimea
totală : 29 mm. În câmpul sigilar un cerb alergând, spre dreapta, suprapus de un copac, totul
pe o terasă . Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română : SIGILUL SATULUI
SZELISTYEI (SELIŞTE) 1851. La marginea spaţiului sigilar, cerc perlat. Fig. 181.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia silvică, vânatul din zonă.

Fig. 181
D. J. A. A. N.,

Co lecţiile

SELIŞTEA

de sigilii, nr. 37.

(fost Sâc)

a. Sigiliu rotund (31 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1783. În câmpul
sigilar, ocupând şi partea inferioară destinată exergăi , un cal alergând spre stânga.
Dedesubt, o plantă. În exergă s-a scris legenda cu litere majuscule în limba latină:
S:(IGILLUM): P:(OSSESSIONIS): SZEK: (SIGILIUL SATULUI SELIŞTEA) . Fig. 182.
S e m n i fi c a ţ i a: creşterea animalelor ca ocupaţie importantă a locuitorilor.

Fig. 182
D. A. N . I. C.,fond Comisia Consultativă Heraldică, dosar 7, f. 58; D. J. B. A. N., Fond Prefectura
Bihor, inv. 41 , dosar 528 k, f. 3, act din 1783.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (fli), Zona
Beliu, p. 416; Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteş ti ş i comunale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi
începutul secolului XX, în " Hrisovul", IX (Serie nouă) , 2003 , p. 180.

judeţului
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SINTEAMARE
a. Sigiliu rotund (30 mm) aplicat în ceară roşie pe un document din iulie 1849. În
câmpul sigilar într-un scut (luând forma unei inimi), pe o terasă un arbore (plop), un spic şi
un brăzdar de plug. Deasupra soarele. Sub scut, o steluţă. De o parte şi de alta a scutului, în
dreapta, o ramură de laur şi în stânga, una de măslin, care se unesc în partea inferioară. În
exergă , între un cerc liniar interior şi altul perlat în exterior s-a scris legenda: * SZINTYE
HELYSEG PECSETJE 1838 (SIGILIUL SATULUI SINTEA MARE, 1838). Fig. 183.
S e m n i fi c a ţ i a : pădurea din localitate şi cultivarea cerealelor.

Fig. 183
C.M A., Fond 1848, cutia nr. 18, nr. inv. 5104.
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos t6rtenete, II, 1895, p. 839
(desenul din lucrarea lui Mărki S. este incomplet, deoarece lipseşte soarele din partea superioară).

SINTEAMICĂ
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 55 mm. În emblemă: scut rotund pe fond roşu, în
dreapta, un brăzdar, în mijloc, o plantă de grâu cu spic şi frunze iar în stânga, un fier de
plug. Deasupra soarele, iar de o parte şi de alta a scutului două rămurele care se unesc în
partea inferioară. În exergă, legenda cu litere majuscule în limba română : SIGILUL COMUNEI SINITE 1865. Începutul şi sfârşitul legendei sunt separate de o steluţă. Fig. 184.
S e m n i ficaţi a: lucratul pământului, cultura cerealelor.

Fig. 184
D. J. A. A. N., colecţia de sigilii, nr. 294.
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SLATINA (DE

CRIŞ)

a. Tipar sigilar oval (25 mm x 15 mm) confecţionat din alamă şi gravat în
incizie. În câmpul sigilar cinci arbori dintre care cel din mijloc mai înalt. Între ei câte un
_arbust. Legenda: P. SLATINA. Fig. 185
S e m n i fi c a ţ i a: pădurea din localitate.

Fig. 185
D. J. A. A. N ., Colecţia de sigilii, nr. I 00.
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţ iile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I 02 .

SLATINA (DE

MUREŞ)

a. Sigiliu rotund. În imagine: pe o un deal un copac cu coroana bogată flancat de
două capre care se sprijină cu picioarele anterioare (ridicate) pe trunchiul acestuia. Legenda în limba maghiară: *SZLATINA. HELYSEG. PECSETJE. 1837 (SIGILIUL SATULUI SLATINA I 837). Începutul şi sfărşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 186.
Semn i fi ca ţi a: creşterea animalelor, pădurile din teritoriul localităţii .

Fig. 186
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 838
(desen); Stoi Demeter, Berecz Gâbor, Vad es vadaszat az Arad videki pecseteken, Marosszlatina
(Slatina de Mureş) în " Szovetnek" (Arad), XII. evfolyam, 5. (66), szâm, octombrie 2008, p.12. Stoi
Demeter şi Berecz Gâbor, interpretează cele două animale ca fiind „doi cerbi".

SOCODOR
a. Sigiliu rotund. În imagine: o biserică. În exergă, între un cerc liniar în interior şi
unul perlat în exterior s-a scris legenda: SZEKVDVARI PETSETTYE 1706. (SIGILIUL
SOCODORULUI 1706). Fig. 187.
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Fig. 188

Fig. 187

Fig. 189

Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 224.

b. Tipar sigilar rotund (30 mm), din metal, gravat în excizie. Înălţimea totală a
piesei sigilare este de 55 mm. În imagine: pe o terasă, o biserică văzută din profil, având ·o
turlă înaltă dotată cu un ceas care indică şi ora. Lângă edificiu, o troiţă. Sub terasă şi
edificiu s-a gravat anul : 1863. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română:
SIGILUL COMUNEI SOCODORU. Fig. 188.
D. J. A. A . N., Colecţia de sigilii, nr. 59.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p.222.

c. Tipar sigilar rotund (32 mm), confecţionat din alamă şi gravat în excizie.
Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română pe patru rânduri, direct în câmpul
sigilar: SIGILULU COMUNEI SOCODORU 1870. La marginea spaţiului sigilar, cerc
perlat. Fig 189.
D. J. A. A. N .,

Co lecţia

de matrice sigilare (Sigilii), nr. 39.

STEJAR (fost Soroşag)
a. Sigiliu rotund. În imagine: în scut, un copac (stejar), cu tulpina tăiată şi două
ramuri mici. De o parte şi de alta, câte o ramură. În exergă, între două cercuri liniare s-a scris
legenda cu litere majuscule: * SZOROSAG HELYSEG PECSETJE 1850 (SIGILIUL
SATULUI STEJAR 1850). Începutul şi sfărşitul legendei sunt marcate de o steluţă. Fig. 190.
S e m n i fi c a ţ i a: copacul este armă vorbitoare şi sugerează denumirea localităţii .

Fig. 190
Bibliografie:
(desen).

Mărki Săndor,

Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 847
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STOINEŞTI

a. Sigiliul satelor Stoineşti şi Mărăuş , rotund, aplicat în ceară roşie. În câmpul
sigilar ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, doi peşti suprapuşi, în partea
inferioară o terasă . În exergă s-a scris legenda în limba l atină: S(IGILLUM).
P(OSSESSIONIS) N(AGY)ET. K(ISS): MAROS (SIGILTTJL SATELOR STOINEŞTI ŞI
MĂRĂUŞ). (Neilustrat). Folosirea sigiliului pentru două sate se explică probabil prin
existenţa unei conduceri comune (jude prim).
S e m n i fi ca ţi a: practicarea pescuitului de către locuitori.
D. 1. B. A: N., co lecţia de sigilii, (foto nr. 12).
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene-izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, p. 416.
ŞIAD

a. Sigiliu rotund (34 mm), aplicat în ceară roşie pe un act din 1781 . (Neilustrat). În
emblema, care este neclară datorită deteriorării sigiliului, ocupând şi partea inferioară
destinată exe~găi, pe haşuri sunt reprezentate plante cu terminaţia în formă de cap (vârf) de
săgeată (?). In exergă legenda în limba latină : S(IGILLUM): POS(SESSIONIS): SIAD
(SIGILIUL SATULUI ŞIAD).
S e m n i fi c a ţ i a: cultura plantelor.
D. J. B. A: N., fond Prefectura judeţuluiBihor, inv. 41 , dosar 526, f. 3, act din 1781.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, pp. 416-417.
ŞICULA

a. Sigiliu rotund. În imagine: două elemente, caractenst1ce, nedeterminate.
Dedesubt, un ornament. Legenda: SIKULA KOZSEG. (COMUNA ŞICULA) . Fig. 191

Fig. 191
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, II, 1895, p. 834
(desen).

ŞIŞTAROVĂŢ
a. Tipar sigilar rotund (36 mm), confecţionat din metal, gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 86 mm. În câmpul sigilar un snop de grâu, pe o
terasă. Deasupra 1835, anul confecţionării tiparului sigilar. Legenda: TEM. VGYE
SISTAROVETZ KOZSEGENEK PETSET: (COMITATUL TIMIŞ, SIGILIUL COMUNAL ŞIŞTAROVĂŢ). Fig. 192.
S e m n i fi c a ţ i a: cultura cerealelor.
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Fig. 192
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi de târguri din Banatul istoric (Secolele XVlllXIX), Edit. Brumar, Timişoara, 2006, fig. 597; idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului
Banatului, Edit. Mirton, Timişoara , 2007, p. 2 I, fig. 94
ŞOIMOŞ

a. Sigiliu rotund. În emblemă: în partea dreaptă, pe un deal, un zid de cetate cu un
turn dotat cu trei creneluri şi o fereastră. În partea stângă, pe panta unui deal cinci copaci,
dintre care unul mai înalt a cărui ramuri acoperă în întregime pe ceilalţi patru. În partea de
jos o apă curgătoare şi o terasă haşurată . Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba
maghiară : SOLYMOS KAMA(RA)I HELYSEG PECSETTYE **(SIGILIUL SATULUI
CAMERAL ŞOIMOŞ). Fig. 193 .
S e m n i fi c a ţ i a: cetatea ridicată odinioară de Ioan de Hunedoara, luptele de apărare.
Apa curgătoare este râul Mureş ce trece prin apropierea acestei cetăţi.

Fig. 193
Bibliografie: Mârki Sândor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tărtenete, II , 1895, p. 155
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 222; Stoi D., Berecz G., în
,,Szovetnek", XI, nr. I (56), februarie 2007.
ŞOMOŞ ·(

localitate

dispărută)*

a. Tipar sigilar oval-vertical cu dimensiunile de 25 mm x 27 mm, confectionat din

alamă şi gravat !11 incizie. Mânerul şi rondela sunt contopite. Înălţimea totală a pies~i sigilare
este de 45 mm. In câmpul sigilar pe o terasă, cu vegetaţie rară, în mijloc, probabil o plantă de
grâu, flancată îri dreapta de către un cuţit, iar în stânga, de un brăzdar de plug, având fiecare
de o parte şi de alta, tot -câte o astfel de plantă cerealieră. În partea superioară a imaginii pe o
panglică cu capetele răsucite în sus s-a scris numele localităţii cu litere majuscule: SZOMOS,
iar de o parte şi de alta: 17-47, anul confecţionării tiparului sigilar. Mânerul tiparului are o
formă clindrică, având în partea superioară un orificiu pentru prindere cu şnur. Fig. 194.
S e m n i fi c a ţ i a: ocupaţia principală a locuitorilor, cultura cerealelor.
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Fig. 194
Complexul Muzeal Arad, Fond Muzeu Feudal, nr. inventar 50. Tiparul sigilar a fost donat muzeului
în anul 1961 de către preotul comunei Nădab .
Bibliografie: Această localitate atestată documentar pentru prima dată la 1396 s-a desfiinţat în anul
1824 şi strămutată la Nădab cu care s-a contopit în jurul anului 1825, vezi: Fabian Găbor, Aradmegye
leirasa, II 1835, mss, p. 133; Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tărtenete, I,
1892, p. 247; Gh. Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p.
35. Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania , voi. I, Edit. Academiei
Române, Bucureşti , 1967, p. 377; Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 221;
Alexandru Roz, Kovăch Geza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, Arad, 1997, p.
172; Kovăch Geza, Eltiint telepiilesek Arad megyeben, Arad, 2005, p. 196. Augustin Mureşan,
Tiparul sigilar din 1747 al satului dispărut Somoş, comitalul Arad, în "Studii de Istorie", II-III,
Arad, 2006-2007, pp. 28-29.
TAUŢ

a. Sigiliu. În câmpul sigilar, o casă (se vede numai acoperişul), un arbore cu
crengile bătute de vânt şi o cruce. Legenda: * ARAD VĂRMEGYE TAUCZ KOZSEGE
1838 (COMITATUL ARAD, COMUNA TAUŢ 1838). Începutul şi sfârşitul legendei sunt
marcate de o steluţă. Fig. 195.
S e m n i fi c a ţ i a: utilizarea lemnului existent din belşug la construcţia caselor. Crucea
este simbolul credinţei statornice a locuitorilor.

Fig. 195
Bibliografie: Mărki Săndor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos
(desen); Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădure de pe valea
heraldica s igilară din sec. XVIII şi XIX, p. 79, PI. II, Fig. 5.
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TĂGĂDĂU
a. Sigiliu rotund (30 mm),timbrat. În emblemă, ocupând şi partea inferioară destinată
exergăi, pe o terasă, o bovină orientată spre dreapta. Legenda în limba latină : S:(IGILLUM):
POS: (SESSIONIS): TAGADO ( SIGILITJL SATULUI TĂGĂDĂU). Fig. 196.
S e m n i f i c a ţ i a: dovedeşte faptul că principala ocupaţie a locuitorilor era creşterea
animalelor, îndeosebi a bovinelor.

Fig. 196
D. J. B. A. N. , FondPrefecturajudeţuluiBiho r, inv. 41 , dosar 546, f. 17, act din 1786.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, p. 417.

TĂLAGIU
a. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În imagine: pe un deal, un pom fructifer.
Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română: SIGILU COMUNIT: (ĂŢII)
TALA TS 1851.La marginea spaţiului sigilar, cerc linear. Fig. 197.
S e m n i fi c a ţ i a: formele de relief, pomicultura.

Fig. 197
D.J.A.A.N. , colecţia de sigilii, nr. 68.

TÂRNĂVIŢA
a. Tipar sigilar rotund (30 mm),

confecţionat

din

alamă,

gravat în incizie.

Înălţimea totală a piesei sigilare este de 50 mm. În imagine: pe o terasă un arbore cu ciot,
două ramuri, pe una stă o pasăre , iar deasupra celeilalte ramuri, un nor. Legenda s-a scris
cu litere majuscule în limba română: SIGILU COMUNIT: T ÂRNAVITZA 1851 . Fig. 198.
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S e m n i fi c a ţ i a:

pădurea

din zona

localităţii.

Fig. 198
D. J. A. A . N., Co lecţia de sigilii, nr. 77. Sigiliul se
colecţi a Complexului Muzeal Arad.

păstrează

imprimat

şi

pe unele documente din

TÂRNOVA
a. Sigiliu oval (23 mm x 26 mm). În imagine: pe o terasă, o gâscă cu capul întors
spre stânga îşi spală penele cu ciocul. Deasupra păsării , o coroană deschisă . Dedesubtul
păsării şi a terasei, două rămurele care se unesc. Legenda: TERNOV A 1824 (TÂRNOV A
1824). Fig. 199.
S e m n i f i c a ţ i a: creşterea păsărilor de curte mai ales a gâştelor pentru puf şi pene,
pentru perne şi dune.

Fig. 199
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvcirmegye es Arad szabad kircilyi vciros tărtenete, n, 1895, p. 752
(desen); Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 217, fig. 7a; idem, Colecţiile de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I 02.

TISA
a. Tipar sigilar rotund, confecţionat din al amă cu diametrul rondelei de 30 mm,
gravat în incizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În imagine: pe o terasă, o
capră mâncând rămurelele unor arbuşti (probabil de tisă) . Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba română : SIGILU COMUNIT: (ĂŢII) TISZA 1851 . Fig. 200.
S e m n i fi c a ţ i a: flora, creşterea animalelor, armă vorbitoare.
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Fig. 200
D. J. A. A. N., Co lecţia de Sigilii, nr. 83. Sigiliul se păstrează imprimat pe unele documente din
colecţia Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşt din fostul comital Arad.., p. 218; idem, Co lecţ iile de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. I 02, cu nota 140.

TOC
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar s-a reprezentat o biserică văzută din faţă,
flancată în dreapta de doi copaci, iar în stânga de un copac. Legenda: * TOK. KOZSEG.
PECSETJE.1837 (SIGILIUL COMUNEI TOC 1837). Fig. 201.
S e m n i fi ca ţi a: credinţa locuitorilor.

Fig. 202

Fig. 201
Bibliografie: Mărki
(desen).

Săndor,

Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos

tărten ete,

II, 1895, p. 751

b. Tipar sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înăl
ţimea totală a piesei sigilare este de 45 mm. În emblemă: o construcţie, dotată cu poartă şi
două ferestre, având în partea superioară un turn pătrat şi acoperiş ascuţit cu un fanion. În
dreapta edificiului, trei arbori dintre care cel din mijloc mai înalt, iar în stânga un alt copac
puţin mai înalt şi cu coroana mai bogată . În exergă, între două cercuri, unul liniar în
interior şi altul perlat în exterior s-a scris legenda cu litere majuscule în limba română :
SIGILUL SATULUI TOCU.1853 . Începutul şi sfârşitul legendei sunt delimitate de o
steluţă. Fig. 202.
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S e m n i f i c a ţ i a: aminteşte probabil edificiul primăriei din localitate;
drapelului atestă faptul că avem de a face cu sediul unei instituţii oficiale.

prezenţa

D.J.A.A.N ., co lecţia de sigilii, nr. 64. Sigiliu aplicat în ceară roşie pe un act aflat în co lecţi a C.M.A.,
fond 1848 nr. 5 I 03 .
Bibliografie: În lucrarea Mariei Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului,
Bucureşti , 1984, p. 104, apare o confuzie, fiind descris tiparul satului Toc, ca aparţinând comunei
Tăuţ (Tauţ, n.n., dar care nu are nici el această emblemă), vezi Ibidem.

ŢĂRMURE
a. Tipar sigilar rotund (32 mm),confecţionat din alamă şi gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 40 mm. În emblemă : o clădire etajată, cu poartă de
intrare şi nouă ferestre. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba română: SIGILULU
COMUNITATCI ŢIERMURA. Fig. 203.

Fig. 203
D.J.A.A.N., co lecţia de sigilii, nr. 280. Sigiliul se
colec~a Complexu lui Muzeal Arad.

păstrează

imprimat

şi

pe unele documente din

ŢELA

a. Sigiliu oval (27 mm x 23 mm), aplicat în ceară roşie . În imagine: două corăbii
cu catarge, fiecare cu un corăbier. Sus, KC (KARASCHER COMIT AT), iar jos BUA.
Legenda în limba latină: SIGILLUM POSSES(S)IONIS ZELA (SIGILIUL SA TULUi
ŢELA) . Fig. 204.
I
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Fig. 204
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune ş i de târguri din Banatul istoric (Secolele XVIIIXJX), Edit. Brumar, Timişoara , 2006, pp. 27-28, fig. 641.
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ŢOHEŞTI
~

a. Tipar sigilar rotund (30 mm) confecţionat din alamă, gravat în incizie.
a piesei sigilare este de 60 mm. 1n câmpul sigilar un bărbat în straie
populare ţine în gură o pipă şi cu mâinile o sapă, prăşind porumbul. Legenda cu litere
majuscule în limba română: SIGJLU COMUNIT: (ĂŢII) CZOHEST 1851. Fig. 205.
S e m n i fi c a ţ i a: cultura cerealelor.
!nălţimea totală

Fig. 205
D.J.A.A.N. , colecţia de sig ilii, nr. 6. Sigiliul se păstrează imprimat şi pe unele documente din colecţia Complexului Muzeal Arad.
Bibliografie: Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Stalului, Bucureşti , 1984,
p.102 . Autoarea m enţion ează faptul c ă această aşezare are gravat în câmpul sigiliului propriu, un om
cosind, Ibidem.
URVIŞU

DE BELIU

a. Sigiliu rotund (32 mm), aplicat în ceară roşie pe un document din l 778. În
emblemă, ocupând şi partea inferioară destinată exergăi , haşuri şi o bovină alergând spre
dreapta, pe o terasă cu vegetaţie. Legenda: S(IGILLUM): POS(SESSIONIS): ORVENYES;
(SIGILIUL SATULUI URVIŞ (DE BELIU). Fig. 206.
S e m Iii fi ca ţi a: sugerează ocupaţia de bază a locuitorilor, creştera animalelor mari .

Fig. 206
D . J. B. A. N ., Fond Pref ectura jude/ului Bihor, inv. 41 , dosar 546, f. I, act din 1778.
Bibliografie: Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice (III), Zona
Beliu, pp. 418-419.
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USUSĂU
a. Tipar sigilar rotund (36 mm), confecţionat din metal , gravat în incizie .
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 89 mm. În emblemă : pe o terasă, o biserică
flancată în dreapta ş i în stânga de (câte) un brad. În dreapta acesteia un alt edificiu
ecleziastic mai mic. Deasupra : 1835 , anul confecţionării tiparului sigilar. În exergă, între
două cercuri, unul perlat în interor ş i altul spicat în exterior s-a scris legenda cu litere mari
în limba maghiară: TEM. VGYE HOSZUSZO KOZSEGENEK PETSETJE (SIGILIUL
COMUNEI USUSĂU , COMIT ATUL TIMIŞ). Fig. 207

Fig. 207
Muzeul Banatului Timişoara, co lecţia de matrice sigilare (sigilii), nr . inventar 20345.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi de târguri din Banatul istoric (Seco lele XVJJ/XIX), Edit. Brumar, T imi şoara, 2006, p. 28, fi g. 650; idem, Co lecţia de matrice sigilare a Muzeului
Banatului, Edit. Mirton, Timişoara, 2007, p. 23 ş i p. 72, fig. I 19; ibidem, Ed. a li-a adă u g ită,
Timişoara, 2008, p. 88/120.

VALEA MARE (valea

Crişului

Alb)

a. Sigiliu rotund (30 mm) . În câmpul sigilar, o apă undată, iar dincolo de aceasta,
un copac pe a cărui ramură se află o p asăre. Legenda : SIGIL(LUM) POS(SESSIONIS)
V ALE MARE 1787 (SIGILIUL AŞEZĂRJI V ALEA MARE 1787). Fig. 208.
S e m n i fi c a ţ i a: p ădurea ş i fauna specifică.

Fig. 208
D. J. A. A. N., Colecţia de sigilii, nr. 173
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric, p. 165. (reproducere în desen),
fig . 153 .

130
https://biblioteca-digitala.ro

Sigilii

săteşti şi

comunale din comitatul Arad

V ALEA MARE (valea

şi

împrejurimi (secolele XVII-XIX)

Mureşului)

a. Sigiliu rotund (30 mm) imprimat pe un act. În imagine: o luntre cu catarg şi un
Deasupra emblemei, sunt redate iniţialele K.C. (KARASCHER COMITAT) şi
B.D. (BERG WERKS DIRECTION). Legenda: GEMEINDE V ALIA MARE 1795
(COMUNA V ALEA MARE 1795).
S e m n i fi c a ţ i a: transportul pe râul Mureş .
luntraş .

Fig. 209
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune ş i de târguri, p. 28, fig. 657; idem, Sigilii
din comitalul Caraş în ultimul sf ert al secolului al XVIll-lea, p. 190.

săteş ti

VĂRŞAND
a. Tipar sigilar rotund (28 mm), confecţionat din alamă şi gravat în exc1z1e.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În câmpul sigilar distingem următoarea
reprezentare: în partea superioară sunt figurate mai multe plante de porumb, iar în partea
inferioară se văd un brăzdar de plug şi o seceră , având între ele un spic şi lateral, câte o mică
ramură ; de asemenea în partea mediană este gravată simbolic, o apă în care înoată trei peşti,
unul spre stânga şi doi spre dreapta. La marginea câmpului sigilar s-a scris legenda cu litere
majuscule în limba română : SIGILULU COMUNITATE! G. VARŞIANDU 1867. Fig. 210.
S e m n i fi c a ţ i a: elementele cuprinse semnifică ocupaţia agricolă a locuitorilor, cea
principală fiind cultura plantelor cerealiere; apa în care înoată peştii reprezintă râul- Crişul
Alb, care străbate teritoriul localităţii .

Fig. 210
D.J.A.A. N., Colecţia de sigilii, nr. inv. 86.
Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 218; idem, Colecţiile de
matrice sigilare, p. I 02, fig. 4; Ioan Popovici, Sigiliul comunităţii din Vărşand, în "Flacăra Roşie "
(Arad), din 9 iulie 1983, p. 3.
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VĂSOAIA
a. Tipar sigilar oval-vertical (3o mm x 28 mm), confecţionat din alamă şi executat
în incizie. Mânerul are o formă dreptunghiulară prevăzut cu un orificiu în partea superioară,
pentru prindere cu şnur. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 45 mm. În câmpul sigilar
un cerb alergând spre dreapta, însoţit în partea stângă , jos de o frunză mare de stejar, iar în
partea superioară de frunze mai mici şi alte elemente (ghinde). În exerga, formată din două
cercuri ovoidale liniare s-a scris legenda cu litere majuscule în limba maghiară: V ASZOIA
HELYSEG PETSETYE 1829 (SIGILIUL SATULUI VASOAIA 1829). Fig. 21 I.
S e m n i fi c a ţ i a: bogăţia în vânat şi pădurea de stejar.

Fig. 211
D. J. A. A . N .,

Colecţia

de sigilii, nr. inv. 61.

VÂRFURILE (fost Ciuci)
a. Tipar sigilar rotund (33 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie.
Mânerul are o formă cilindrică. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În
imagine: o moară de apă, în care distingem clădirea morii cu acoperiş , două ferestre, poarta
de intrare, roata morii cu palete, iar dedesubtul ei, apa unui râu . Legenda s-a scris cu litere
majuscule în limba română: SIGILU COMUNIT: (ĂŢII) CSUTS 1851. Fig. 212.
S e m n i f i c a ţ i a: existenţa morilor de apă din localitate, morăritul bazat pe forţa
hidraulică.

Fig. 212
D . J. A. A. N. , colecţia de sigilii, nr. 51. Sigiliul se
colecţia Complexului Muzeal Arad.

păstrează

imprimat
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Bibliografie: Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comital Arad, p. 220; idem,
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, p. 103 .

Colecţiile

de

VIDRA
a. Tipar sigilar rotund (32 mm), confecţionat din alamă şi gravat în incizie.
Înălţimea totală a piesei sigilare este de 60 mm. În câmpul sigilar pe marginea unei ape
(pârâu), o vidră cu prada (un peşte), în gură. Legenda: SIGILU COMUNlT. (ĂŢII) VIDRA
1851 . La marginea spaţiului sigilar, un cerc linear.
S e m n i fi c a ţ i a: fauna specifică aşezării, armă vorbitoare.

Fig. 213
D . J . A. A. N. , Co lecţia de sigilii, nr. 19. Sigiliul se păstrează imprimat şi pe unele documente din
colecţia Complexul ui Muzeal Arad.
VIRIŞMORT

a. Sigiliu rotund (30 mm) imprimat pe un act din 1829. În emblemă: o luntre cu
catarg şi luntraş. Sus: KC (KARASCHER COMITAT). Legenda s-a scris în limba germană:
GEMEINDE WORFOSMORT 1794 (COMUNA VIRIŞMORT 1794). Fig. 214.
D. J.T. A. N.,fond Prefectura Tribunalului comitatens, dosar 3390/1862, f. 20 v.

Fig. 214
Bibliografie : Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi de târguri din Banatul istoric, fig. 674; idem,
Sigilii săteşti din comitalul Caraş în ultimul sfert al secolului al XVIJl-lea, în „Hrisovul", XII (serie
nouă) ,

2006, pp. 189-190.
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VLADIMIRESCU (fost Glogovăţ)
a. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar pe o terasă s-a reprezentat Sfântu!Johannes
Nepomuk, aureolat, purtând haina caracteristică şi ţinând cu ambele mâini o cruce latină ,
în poziţie oblică. De o parte şi de alta, câte o ramură care în partea inferioară se unesc şi
sunt legate cu o fundă. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba latină: SIGILLUM.
COMMUNIT A TIS. GLOGOV ACZENSIS. 1780 (SIGILIUL COMUNITĂŢII GLOGOV ĂŢ 1780). Fig. 215 .
S e m n i fi c a ţ i a: patronul spiritual al comunităţii .

Fig. 215

Fig. 216

Bibliografie: Gehl Hans, Glogovatz im Arader Komitat, 1988, p. 7; Melentie Nica, VladimirescuGlogovăţ, File de monografie, Edit. "Viaţa arădeană ", Arad, 2004, p. 76.

b. Sigiliu rotund. În câmpul sigilar este înfăţişat, Sf. Nepomuk, în picioare, ţinând
cu ambele mâini o cruce latină. De o parte şi de alta a personajului, câte o ramură .
Legenda: * GLOGOVĂCZ . HELYSEG. PECSETJE. 1837 (SIGILIUL SATULUI GLOGOVĂŢ 1837). Fig. 216.
Bibliografie: Marki Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiraly i varos tortenete, II, 1895, p. 736
(desen).

ZĂBALŢ
a. Sigiliu oval (28 mm x 26 mm), imprimat pe un act din 1834. În emblemă: pe o
terasă un copac şi un alt element. Legenda s-a scris cu litere majuscule în limba germană:
GEMEINDE * SABALZ (COMUNA ZĂBAL Ţ) . Fig. 217.

Fig. 217
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric, fig. 688.
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ZĂBRANI (fost Guttenbrunn, Hidegkut)
a. Sigiliu rotund aplicat în ceară roşie pe un document din 1778. În câmpul sigilar
o fântână cu acoperiş. De o parte şi de alta, câte o ghirlandă cu frunze şi flori . Legenda s-a
scris în limba latină cu litere majuscule: SIGILLUM GUDENBRUNENSIS (SIGILIUL
GUTENBRUNULUI). Fig. 218 .

Fig. 218

Fig. 219

Episcopia Romano-catolică , Timişoara,fonduri parohiale, 1778.
Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune ş i târguri din Banatul istoric, p. 11 , fig. 293 .

b. Sigiliu oval aplicat în ceară roşie pe un document din 1836. În emblemă: o
reprezentare asemănătoare. Legenda: ca mai sus. Fig. 219.
S e m n i fi c a ţ i a: alimentaţia locuitorilor cu apă potabilă.
Bibliografie: Maria Yertan, Sigilii de sate, comune
XJX), Edit. Brumar, Timişoara , 2006, fig. 294.

şi

târguri din Banatul istoric (seco lele XV!fl-

ZĂDĂRENI (fost Zadorlak)
a. Tipar sigilar oval-vertical (24 x 26 mm),

confecţionat din metal şi gravat în
inc1Z1e. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 99 mm. În câmpul sigilar într-un scut
convenţional iniţialele comitatului : TE. (TEMES) C. (COMITAT). Deasupra scutului, un
înger, cu aripile desfăcute şi cu capul flancat de câte o steluţă. De o parte a scutului, un brăz
dar de plug cu vârful în sus, iar de alta, un butuc de viţă de vie, pe un arac. Dedesubt s-a scris
cu litere majuscule: SZADERLAK, denumirea localităţii în acea perioadă. Fig. 220.
S e m n i fi c a ţ i a: cultura viţei de vie, lucratul pământului, credinţa .

Fig. 220
Muzeul Banatului

Timi ş oara , Co lecţia

de matrice sigilare , nr. inv. 20318.
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Bibliografie: Maria Vertan, Sigilii de sate, comune, târguri

şi oraşe

din Banatul istoric (secolele

XVJJJ-X/X), Edit. Brumar, Timişoara, 2006, fig.689 (este reprodus sigiliul în ceară roşie a localităţii) ;

idem, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului, Edit. Mirton, Timişoara , p. 21
92; ibidem, Ed. a Il-a adăugită , Edit. Marineasa, Timişoara 2008, p. 85/93.

şi

p. 69, fig.

ZIMBRU
a. Tipar sigilar oval-vertical cu dimensiunile rondelei sigilare de 27 x 22 mm,
confecţionat din alamă şi gravat în incizie. Înălţimea totală a piesei sigilare este de 35 mm.
În imagine: un copac cu ramuri tăiate având de o parte şi de alta, câte o plantă, totul pe o
terasă. Legenda s-a scris în limba latină cu litere majuscule: SIGIL.(UM) POS:
(SESSIONIS) ZIMBRO 1823 (SIGILIUL SATULUI ZIMBRU 1823). Începutul şi
sfârşitul legendei sunt delimitate de terasă. Fig. 221.
S e m n i fi c a ţ i a: pădurea .
·

Fig. 221
D. J. A. A. N. , colecţia de sigilii, nr. inv. 70.
Bibliografie: Maria Dogaru, Co lecţ iile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului,
p. 102.
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CONCLUZII
În ultimii ani, interesul specialiştilor pentru cercetarea sigiliilor săteşti şi
comunale a sporit continuu. Prin simbolurile reprezentate, aceste vestigii sigilare
constituie importante izvoare istorice care prezintă sugestiv elemente ale vieţii
economico-sociale, etnografice, culturale şi spirituale dintr-o localitate sau alta,
redau modul de viaţă rural, cu multiplele lui aspecte.
Analizate şi interpretate în conformitate cu normele ştiinţei sigilografice,
aceste izvoare istorice sunt de nelipsit cercetătorului din domeniul istoriei, artei,
arhitecturii, etnografiei, lingvisticii etc. Din acest punct de vedere cercetarea lor
are o mare importanţă pentru istoria locală. Ele erau aplicate, în ceară sau
imprimate, în fum, tuş etc., pe diferite acte emise de comunitatea sătească.
Pe lângă rolul de-a autentifica acte, sigiliul prin simbolul său specific
individualizează localitatea respectivă. De-a lungul anilor, satele mai dezvoltate
din punct de vedere economic şi-au confecţionat două-trei tipare sigilare, uneori
schimbându-şi emblema. În anumite cazuri un tipar sigilar era utilizat pentru două
sate.
Cel mai vechi sigiliu comunal din comitatul Arad cunoscut până în prezent
este sigiliul din 1671 al localităţii Seleuş. Prin emblema din câmpul sigilar, el
semnifică agricultura şi credinţa locuitorilor. Cele mai multe tipare sigilare şi
sigilii săteşti şi comunale din zonele cercetate sunt interesante şi reuşite din punct
de vedere artistic. În acelaşi timp, ele sunt o sursă valoroasă pentru cercetarea
istoriei aşezărilor rurale din Evul Mediu şi Epoca Modernă, din mai multe puncte
de vedere. Izvorul sfragistic sătesc ne dă informaţii preţioase, dintre cele mai
diverse. Ţinând cont de clasificarea prezentată în capitolul al doilea, în reprezentările din emblemele sigilare, sunt redate forme de relief: munţi, dealuri, câmpii
etc.; flora şi fauna: plante de cultură, pădurea, arbuşti, animale domestice şi sălba
tice, peşti, păsări ş.a.
Prin intermediul diferitelor simboluri gravate în câmpul sigilar aflăm
aspecte despre ocupaţia de bază a locuitorilor. Astfel, agricultura este redată în
emblemele sigilare prin diferite simboluri specifice: spice, snop de grâu, sapa,
coasa, secera, grebla, plugul ş.a.. Interesante sunt scenele de muncă, care ne
prezintă: aratul, transportul etc.
Alături de agricultură, este reprezentată şi cea de-a doua ocupaţie de bază
a locuitorilor, creşterea animalelor. Aceasta este înfăţişată prin: vite comute, cai,
capre, oi ş.a. Prin diferite unelte este redată exploatarea lemnului la pădure.
Vânătoarea este şi ea înfăţişată prin vânat sau scene de vânătoare etc. La
fel este reprezentat pescuitul prin peşti sau scene de pescuit.
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Pomicultura este reprezentată prin pomi fructiferi, cu fructele lor. Sigiliile
comunale ale aşezărilor din zonele cu podgorii sunt reprezentate prin
simboluri, precum: butuci de viţă de vie, unelte specifice, sau scene de muncă.
Alte aspecte privind diversitatea şi bogăţia simbolisticii sigilografiei din
zona Aradului le-am prezentat în capitolul al doilea al lucrării.
Descrierea sigiliilor şi tiparelor sigilare săteşti şi comunale este prezentată
în ordine alfabetică şi cronologică pe localităţi. Ele oglindesc realitatea lumii
rurale, între medieval şi modem, într-un fel aparte, care ne prezintă tehnica de
lucru la acea dată, edificii laice şi ecleziastice, fortificaţii, costumele de epocă etc.
În unele cazuri sigiliile sunt unicul mijloc de datare ale documentelor.
Studierea vestigiilor sigilare săteşti şi comunale poate deschide noi
orizonturi cercetărilor sigilografice, deoarece simbolurile şi legendele scrise pe
suprafaţa rondelei sigilare pot aduce informaţii preţioase despre lumea rurală, de
altădată. Deosebit de important este faptul că, legendele unor sigilii sunt scrise în
limba română. Acest lucru demonstrează că, deşi revoluţia română de la 18481849 din Transilvania a fost înfrântă, totuşi românii luptau în continuare pentru
înfăptuirea idealului de unitate naţională. Că este aşa ne-o dovedesc şi zecile de
sigilii cu legenda în limba română, ale unor sate şi comune, confecţionate începând cu anul 1851, care ne prezintă aspiraţia din acea perioadă a locuitorilor
acestora, pentru permanentizarea unei administraţii româneşti, componentă a
luptei naţionale a românilor din părţile arădene.
Suntem conştienţi, că unele vestigii sigilare cu imagini ale satului
românesc tradiţional, gravate în emblemele sigilare "ne-au scăpat", datorită pierderii lor, sau ele nu ne sunt încă cunoscute. Desigur, prin cercetările sigilografice
viitoare, ele vor fi depistate şi introduse în circuitul ştiinţific de specialitate.
săteşti şi
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ABREVIERI
1. Arhive
Direcţia

Arhivelor Naţionale Istorice Centrale
a Arhivelor Statului
Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale
Direcţia judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale
Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale

D. A. N. I. C.
D.G.A.S.
D. J. A. A. N.
D.J.B.A.N.
D.J.T.A.N.

=
=
=
=
=

C.M.A.

Complexul Muzeal Arad
Muzeul Banatului

Direcţia Generală

2.Muzee
M. Banatului

3. Alte abrevieri
act.
cca.
cf.
col.
coord.
doc.
dos.
Ed.
Edit.
f.
f. a.
fig.
foto.
mm
mss.
nr.
nr. mv.

p.
pp.
pi.
sec.
sm.
tom.
voi.

= actul
= circa, aproximativ
= conferă, conform
= colecţia
= coordonator, coordonatori
= documentul
= dosarul
= Ediţia, Editor
= Editura
= fila, filele
= fără an
= figura
= fotografie, fotocopie
= milimetri
= manuscris
= număr, numere
= număr inventar, numere inventar
= pagina
= paginile
= planşă, planşele
= secolul, secolele
=smomm
= tomul
= volum, volume
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Glosar
afrontate, două personaje, animale sau obiecte plasate faţă în faţă (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 29).
albastru (azur) culoare utilizată în alcătuirea stemelor reprezentată convenţional prin linii
orizontale plasate la
(Dicţionar

distanţă egală. Semnifică speranţă,

sinceritate,

seninătate, credinţă

al ştiinţelor speciale ... , p. 19).

amprentă sigilară,
cocă, tuş, soluţie

urma rămasă pe suportul unui act (hârtie, pergament etc), în ceară,
de aur, sau fum, în urmă aplicării matricei sigilare (Dicţionar al ştiinţelor

speciale... , p.23).
anno domini, expresie

folosită

în special în documentele latine medievale pentru
Scris şi prescurtat a.d. sau A.O. sin. milesim.
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 25).
apelativ sigilar, termen generic care defineşte denumirea principalului mijloc de validare a
documentului; sigiliu sau pecete, ca parte componentă a legendei (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 29).
argint, metal utilizat în alcătuirea stemelor, reprezentat convenţional prin câmp alb,
respectiv suprafaţă liberă. Simbolizează puritate, nevinovăţie, sinceritate (Dicţionar al
ştiinţelor speciale ... , p. 31 ).
arme vorbitoare, sunt stemele care prin figură, smalturi, sunt în legătură cu numele
posesorului (Dicţionar al ştiinţelor speciale... , p. 47).
aur, 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).
bandă, piesă onorabilă a scutului realizată prin trasarea a două diagonale din colţul drept
superior spre colţul stâng inferior, formând o fâşie ce este reprezentată în alt smalt decât
câmpul (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 53).
bară, piesă onorabilă a scutului, alcătuită prin trasarea a două diagonale ce unesc colţul
stâng superior al scutului, cu colţul drept inferior, obţinându-se o fâşie ce este reprezentată
în alt smalt decât câmpul. Conform normelor ştiinţei şi artei heraldice, piesa trebuie să
ocupe 1/3 din suprafaţa scutului (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , pp. 52-53).
blazon, v. stemă, arme (Dicţionar al ştiinţelor speciale... , p. 47, 53,222)
brizură, modificare introdusă în stemă prin împărţirea câmpului scutului în noi cartiere
sau introducerea unei noi mobile (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 49)
broşare, termen care indică poziţia de suprapunere a unor piese heraldice sau mobile
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p.56).
cabrat, termen care indică reprezentarea unui cal ridicat pe picioarele din spate (Dicţionar
al ştiinţelor speciale ... , p.58).
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 (Dicţionar al ştiinţelor
speciale... , p. 63).
specificarea anilor

după

era

creştină.
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câmp sigilar, suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu (Dicţionar al
speciale ... , p. 71 ).
ceară, material utilizat la confecţionarea sigiliilor. Ceara poate fi de diferite culori şi
calităţi (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 66).
clasificare a sigiliilor, grupare a amprentelor şi matricelor sigilare după anumite criterii,
astfel încât, în ansamblu, să ofere specialiştilor date privind evoluţia sfragisticii.
Principalele elemente de clasificare sunt: a) posesorul (domni, principi, demnitari laici şi
ecleziastici, unităţi administrativ-teritoriale, oraşe, comune, instituţii de diferite categorii,
persoane particulare); b) materialele din care sunt realizate; c) tehnica de confecţionare; d)
forma; e) mărimea; f) conţinutul legendei etc (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 72).
coif, ornament exterior al scutului reprezentând acoperământul (metalic) al capului
cavalerilor. De regulă timbrează scutul, în profil şi din faţă, cu viziera închisă, deschisă,
sau cu grile. Este reprezentat de obicei încoronat, putând fi însoţit şi de alte mobile. Sin.
cască (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , pp. 73-74).
colecţie de matrice sigilare, totalitatea matricelor sigilare conservate într-un depozit
public (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 74).
colecţie sigilară, colecţie reunind impresiuni sigilare, originale sau copii, grupate după
anumite criterii: a)posesorii; b) reprezentarea din emblemă (sigilii de tip iconografic,
hagiografic, naval etc.);c) provinciile istorice de unde provin (sigilii din Transilvania,
Moldova etc); d) tehnica de confecţionare etc. (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p.74).
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 ce se unesc în partea
superioară. De obicei este dotată cu pietre preţioase şi terminată cu glob crucifer
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 90).
crai nou, figură naturală din categoria aştrilor, simbolizează veşnicie, nemurire, strălucire
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 159).
crenel, zidărie în formă dantelată aflată pe creasta unui zum sau a unui zid de cetate
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 92).
descriere a sigiliilor, operaţiune de identificare şi prezentare a amprentelor şi matricelor
sigilare, de analizare a emblemei şi legendei sigiliilor în conformitate cu normele ştiinţei
sfragistice. Descrierea trebuie să prezinte forma, mărimea, materialul şi tehnica de
confecţionare, data documentului pe care îl validează. Emblema din câmpul sigilar se
descrie în următoarea ordine: scutul sau elementele din centru, însemnele puterii, suporţii,
alte elemente exterioare aflate în compoziţie. Legenda va fi redată în grafia şi limba de
origine, apoi transcrisă şi tradusă (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 99).
dextra, termen prin care se indică poziţia unei mobile în scut, la dreapta. Sin. dreapta
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. I 00).
emblema, totalitatea elementelor dintr-o stemă (figură alegorică), ce constituie un simbol
şi un atribut (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. I 09).
eşarfă, panglică, în general redată ondulat, pe care uneori se scrie deviza (Dicţionar al
ştiinţelor speciale ... , p. 11 O).
exergă, spaţiul de la marginea câmpului sigilar (de obicei cuprins între două sau mai multe
cercuri ce pot fi liniare, şnurate sau perlat), în care s-a scris legenda (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 111 ).
ştiinţelor
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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).
flancat, termen ce 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).
fum, substanţă de sigilat, obţinută prin ţinerea matricei sigilare deasupra flăcării unei
lumânări, în vederea aplicării acesteia pe suportul actului ce urmează a fi validat. Fiind cel
mai uşor de procurat această substanţă s-a folosit în special de către locuitorii satelor
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , pp. 124-125).
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).
gravare a sigiliilor, operaţiune prin care se realizează în negativ, pe suprafaţa rondelei
sigilare, o reprezentare constituind însemnele posesorului şi un text precizând titlul
acestuia. Gravarea se poate realiza în adâncime (incizie), pentru sigilarea cu ceară sau
cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea cu tuş sau fum (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 128).
izvoare sigilare, totalitatea amprentelor şi matricelor sigilare, ilustrând evoluţia acestei
discipline (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 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 culorii celei mai însemnate mobile din
scut, celor interioare (Dicţionar al ştiinţelor speciale... , p. 152)
legenda, textul scris, de obicei la marginea 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 naturală, din categoria aştrilor, reprezentată conform regulilor heraldice,
printr-un disc de argint cu figură umană. În heraldica românească acest astru este, de
obicei, înfăţişat sub formă de crai nou (semilună) figurat vestigii sigilare vestigii sigilare
(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.
Matrice 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)
milesim, v. anno domini.
mobilă, element 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 .\peciale ... , p. 168)
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natural, termen care indică starea sau culoarea naturală a unui obiect sau fiinţe, faptul că
sunt reprezentate ca în realitate (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 173).
negru, culoare utilizată în compunerea stemelor, redată convenţional prin linii verticale
suprapuse pe linii orizontale. Semnifică durere, modestie, prudenţă şi ştiinţă (Dicţionar al
ştiinţelor speciale ... , p. 173).
pecetar, persoana care confecţiona matrice sigilare (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p.
183).
rampant, termen utilizat pentru a indica poziţia leilor şi a altor animale heraldice ridicate
pe labele inferioare (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 194)
roşu, culoare utilizată la alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii verticale
plasate la egală distanţă (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 20 I)
scut, partea centrală a unei steme simbolizând arma de apărare a cavalerilor medievali, pe
care aceştia îşi arborau blazonul). Scutul are forme variate după epocă sau aria geografică
în care a apărut (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 211 ).
senestra, termen care indică poziţia spre stanga (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 212).
sigiliu, amprenta rămasă 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
p.213)
smalturi, termen generic care defineşte metalele, indică culorile şi blănurile utilizate în
alcătuirea stemelor şi regulile folosirii lor. Smalturile cuprind două metale (aur şi argint),
şase culori (roşu, verde, albastru sau azur, negru, purpuriu, portocaliu), şi două blănuri
(hermina şi sângeapul) (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , pp. 219-220).
soare, mobilă a scutului îacând parte din categoria figurilor naturale din domeniul aştrilor,
reprezentată de obicei, printr-un disc de aur figurat şi înconjurat de 12 sau 16 raze,
alternând cu şase sau opt şerpuite. Când nu este reprezentat astfel, se blazonează umbră de
soare. Simbolizează fertilitate, căldură, belşug, libertate, lumină (Dicţionar al ştiinţelor
speciale ... , p. 221).
stea, mobilă heraldică îacând parte din categoria figurilor naturale din domeniul aştrilor,
având de regulă cinci raze (număr ce nu se blazonează), mai rar şase, şapte sau opt raze
(Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 222).
stemă, armeriile, semnele distinctive şi simbolice care alcătuiesc blazonul unei persoane,
instituţie sau stat (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 222).
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)
terasă, mobilă a scutului din categoria figurilor naturale, reprezentând solul cu
neregularităţile lui (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 229)
timbrat, indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului cu c1m1er şi
lambrechini (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 230)
tipar sigilar, v. matrice sigilară.
turn, mobilă îacând parte din categoria figurilor heraldice artificiale, reprezentată ca o
construcţie rotundă, pătrată sau poligonală, care se ridică deasupra unei clădiri (Dicţionar
al ştiinţelor speciale ... , p. 232).
verde, culoare utilizată la alcătuirea stemelor. Convenţional se reprezintă prin linii
diagonale trasate din colţul drept superior al scutului spre cel stâng inferior (Dicţionar al
ştiinţelor speciale ... , p. 236).
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vestigii sfragistice, v. vestigii sigilare.
vestigii sigilare, termen ce defineşte generic totalitatea izvoarelor sigilare, adică a tiparelor
sigilare şi a impresiunilor acestora, inclusiv a fragmentelor şi resturilor de sigilii, existente
pe documente importante, pentru efectuarea cercetărilor sigilografice. Sin. vestigii
sfragistice (Dicţionar al ştiinţelor speciale ... , p. 222).
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Summary
Among the various categories of seal vestiges coming from localities from the
Western Romanian territory, we include the seals and seal patterns of the rural localities
(villages and communes). They are seal-graphic sources that can contribute to becoming
acquainted with local history.
This paper concerns village and commune seals and seal patterns from the forrner
Arad comitat and its surroundings ( 17 th - I 9th century), through which aspects of the socialeconomic and spiritual life are reconstituted.
The first chapter of the paper presents the historiography of the matter, starting
with the first research from the second half of the I 9 th century and up to now. Articles,
studies and papers of authors who are preoccupied with this area of study, but also some
papers in which such sphragistic vestiges are presented, having an illustrative role, are all
included.
One can talk about the research regarding the seals of the Arad area localities
starting from the end of the I 9 th century, along with the publishing of the monographic
paper belonging to Marki Sandor, The history of the Arad comital and the free royal town
Arad. In the paper one can find severa! village, commune, borough and town seals,
belonging to this comitat.
If the seals of some localities from other areas of the country were published in
the inter-war period, în the Western area there has been a certain void regarding the sealgraphic research ofvillages and communes. We mention the fact that the local authorities,
at the request of the Consultative Heraldic Commission, have collected numerous seal
prints în order to make the new municipal and town coats of arrns, based on the Law of
June 1921, and they sent them to the Arad seal source commission.
The lack of a Romanian album regarding the science of seals, suggested în 1956
by Emil Vârtosu as a necessity of its immediate publishing, îs ended în 1976 with the
publication of the paper Seals- testimonies of the historic past. Seal-graphic album, an
important accomplishment of Romanian historiography, by the famous researcher Maria
Dogaru în which the author describes 302 seals and seal patterns. In the chapter about
village seals, the author also describes two commune seals from the Arad area: those of the
Păuliş and Valea Mare villages, from 1732 and respectively 1787.
Magdalena Kovacs, an archivist at the Arad County Subsidiary of the State
Archives, presents în 1976 The collection of seal patterns of the Arad subsidiary, în which
village and commune seal patterns from the forrner Arad comitat and surroundings are
kept.
In 1980, Maria Dogaru, in the study regarding Village seals of the former Arad
comital, makes a classification of the village seals, which are studied according to the
representations of the seal range. The archivist Ioan Popovici, from the Arad subsidiary of
the State Archives, has also undertaken researching the seals from the collection of the
Arad subsidiary, presenting the seal patterns of some boroughs but also of some villages
and communes, such as Păuliş, Cuvin, Macea, Vărşand, Dieci, Pleşcuţa.
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In 1984, Maria Dogaru, in The collections of seal matrixes of the State Archives,
makes a classification ofthe village and commune seal patterns, also analyzing the ones from
the Arad area. In 1985, the archivist Gheorghe Mudura, from the Bihor county subsidiary of
the State Archives, publishes The seals of the Bihor localities - ethnographic sources (III),
the Beliu area, many ofthese currently belonging to the Arad county. We are referring to the
seals of the following localities: Agrişul Mic, Archiş, Beneşti, Bârzeşti, Bochia, Botfei,
Cărand, Chişlaca, Ciunteşti, Comăneşti, Coroi, Craiva, Groşeni, Hăşmaş, Mărăuş, Nermiş,
Rogoz de Beliu, Secaci, Seliştea, Stoineşti Mărăuş, Şiad, Tăgădău, Urviş de Beliu.
During the same year ( 1985), the archivist Ioan Popovici describes the seal of the
Budeşti community. In 1988, the monographic paper of the Glogovăţ (currently
Vladimirescu) locality, written by researcher Gehl Hans, îs published, including
information regarding the sphragistics of the locality. In 1995, Corneliu Maior and
Dimitrie Stoi present the study The /arest ecosystems /rom the valley of the river Crişul
Alb, depicted in the seal heraldic of the 18th -l9th centuries.
In the monographic paper of the Pecica commune, written in the Hungarian
language by the historian Kovach Geza, published during the same year, two seals of the
Pecica locality are graphically introduced.
In 1997, Augustin Mureşan describes in an article the seal pattern of the Bonţeşti
village from 1781, and the next year, the one from 1834 of the same locality. That same
year (1998), the author describes and analyzes in detail the two seal patterns of the
Bonţeşti village, seal pieces which are kept at the Arad County Department ofthe National
Archives. In 2002, Corneliu Maior and Dimitrie Stoi, in the study The /arest in the Arad
heraldic and sphragistics, refer to two rural seals from the Arad area, namely the localities
Adea and Pădureni.
In 2003, Christache Gheorghe and Maria Dogaru include in the paper Romanian
national symbols the seal from 1851 ofthe Poenari community, from the Arad community.
That same year, Ana Felicia Diaconu publishes Village and commune sealsfrom the end of
the 19th and beginning of the 2a1h century, in which she mentions the seals of some
localities from the Arad area: Micălaca, Moroda, Mocrea, Miniş, Cuvin, Monoroştia,
Seliştea, Dezna, Moneasa, Şoimuş-Buceava, Govojdia (its current name being Nicolae
Bălcescu) etc.
Commune and village seals are shown or only described in other works of a
monographic nature, too. We mention, to this respect, the monographs of the following
localities: Moroda, Buteni, Vladimirescu (ex-Glogovăţ) and Macea.
In 2004, in an article, Olivian Mureşan presents the significance of the Luguzău
commune seal that has in its seal range two symbols, which are identica! and stylized: each
symbol is composed oftwo small concentric circles. The author interprets the two symbols as
being two mill stones. That same year, the author describes the seal of the Seleuş locality
from 1671, the oldest village seal of the Arad comitat. The above-mentioned author also
refers to two seals of the Moroda village.
In 2005, the seal of the Curtici commune was inserted in the paper called Along
the border. In 2006, Stoi Demeter and Berecz Gabor publish their article called Varak es
eroditmenyek az aradi szfragisztikaban, in which they present the 1838 seal of the
Buceava-Şoimuş village. That same year, the two authors describe in an article the seal of
the Mâsca locality (1851 ). During that year, Olivian Mureşan describes and thoroughly
analyzes two seal vestiges of the Seleuş village (I 671 and 1815).
In 2006, researcher Maria Vertan includes in the catalogue entitled Village,
commune and borough seals /rom the historic Banat (18 th- J<jh centuries) 698 images of
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seals and seal patterns, mostly unpublished or less known. Between these, there are some
belonging to villages and communes south of the Mureş river, but which currently belong
to the Arad county. That same year, the author publishes another study: Village sealsfrom
the Caraş comital in the fast quarter ol the I 8th century, that also comprises seals of
localities that currently belong to the Arad county. Again în 2006, Augustin Mureşan
publishes the articles A seal pattern of the I/teu village .from 1853, that has a ship în its
emblem, alluding to the salt transport on the Mureş river.
The next year, the same author presents The seal of the Craiva village and its
significance and The seal pattern ol the Comloşul Mic commune. The Craiva village seal
has în its emblem elements that symbolize the inhabitants' occupations, and the Comloşul
Mic commune seal pattern, the scene of the Resurrection of Jesus Christ. The same author
describes în an article The seal pattern ol the Moneasa village, along with Ioan V.
Popovici. The above-mentioned authors describe and thoroughly analyze, that same year,
two se al patterns ol the Dulcele and Moneasa vil/ages.
Augustin Mureşan describes în 2007 the seal pattern of 1747 of the /ost Somoş village, the
Arad comital, which signifies the occupation of the inhabitants, namely cereai crops,
through the emblem elements. That same year, Maria Yertan presents în a very good
catalogue 605 seal patterns that belong to the collection of the Banat Museum, including
seal patterns ofvillages and communes that belong nowadays to the Arad.
The modality of studying the seal sources and their classification are presented în
the second chapter. lt consists of the following aspects:
1. The shape and size;
2. The technique and the materials ofwhich they were made;
3. The representations from the emblem;
4. The legend.
I. According to shape, there are round, oval and octagonal seals. Most seals of the
Arad and surrounding villages and communes are round and oval.
2. Regarding the technique of crafiing the seal patterns, they were engraved în
incision and excision. The village seals were crafted by imprinting the seal matrix into ink
(that had various colours, such as brown, black, blue, green, etc.) or smoke. The clarity of
the image depends on the quality of the material that is used for the seal. The Arad village
sphragistic impressions that we find on documents are mostly clear, they allow the
identification of the image and they make the legend readable. Some partially or totally
unclear examples are also known and sometimes, because of the faci that the ink was too
diluted, the seal îs smudged, rendering research difficult. The smoke - which was used
because it was cheap and handy - sometimes smudged, making it impossible to decipher
the seal emblem and giving the document an unpleasant aspect. There also some seals that
were applied în red wax, which tells us that the seal pattern was sometimes crafted în two
copies, one în excision for the seal by impression with ink or smoke, the other în incision
for the seal with wax.
The commune and village seal patterns were made oul of metal: brass, bronze, iron
etc. They prove their makers' preoccupation with engraving în metal, at their due
proportions, the varied compositions retlecting în ensemble the universe of rural life. These
craftsmen, although they were not famous artists, knew the craft of engraving and had talent,
so that they often sensitively depicted a true rustic picture în the emblem ofthe seals.
The oldest village seal of the ex Arad comital comes from the Seleuş commune,
that has also written on it the year of crafting the seal pattern ( 1671) with which the seal
impression in wax was made.
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3. The representations from the emblem. Regarding the representations of the
emblem of the village and commune seals, researcher Maria Dogaru, in 1980, made a
classification, finding that the seals which were studied are divided into two categories:
seals having an emblem in their seal range and seals with no emblem in their seal range
(the range being occupied by the text of the legend, etc.) The seals and seal pattems that
have an emblem in their range are: a) seals having in the emblem elements regarding the
relief forrns and the celestial bodies; b) representations reflecting the local flora and fauna;
c) emblems regarding the occupations of the inhabitants, the evolution of the work tools;
d) images that are comprised in the architectural type; e) seals that have in their seal range
elements that suggest the ethnographic traditions; f) compositions that have a religious
character; g) representations that can be interpreted as "talking arrns"; h) emblems that
attest the attribute of the commune law and order authority; i) seals having engraved
various images.
a) Seals that have in their emblem elements attesting the reliefforms and the
celestial bodies. One can include in this category the sphragistic vestiges that have hills or
mountain tops in their seal range, an allusion to the forrns of relief (the seals of the
Căpruţa, Obârşia, !oneşti, Moneasa localities, etc.)
The celestial bodies have always been symbolic elements, signifying light and
fertility (the sun), etemity and immortality (the moon and the stars). They were introduced
in the emblem of some seals (Pescari) or only complete the composition (Căpruţa).
b) Sea/s representing the flora and the fauna that are specific to the locality. The
flora is depicted by various trees, plants, cereals and flowers. The trees are sometimes
represented alone (the seal pattem of 1838 of the Aldeşti village) and other times in a
group of the same species (the seal of the Dulcele locality of 1808) or even accompanied
by other symbols (Minişul de Sus, Merrneşti etc.) The grapevine is present in the pattems
and seals of severa) localities (Miniş, Mocrea, Cuvin, Păuliş, Covăsânţ) etc.
In the seal camp of the seals of the Hodoş-Bodrog locality ( 1805), there were
represented, along with three wheat ears, an iron and a plough coulter, which were used by
villagers with the help of animal traction, in order to cultivate the land.
We also find interesting and varied representations in the images of seals
regarding fauna. A special place is occupied by cattle (the Dieci commune (1837) and
the Seleuş seals (183 7), etc.); the traction animals (horses) are represented in the seals of
the Monoroştia ( 183 7), Selejeni, Minişul de Sus ( 180 I), Bonţeşti (the seal patterns of the
village of 1781 and 1834 ), Seliştea villages. Raising pigs, a constant preoccupation of
the peasants from here, is reflected in the seals of the Iercoşeni commune, in whose
emblem we find such an animal. Raising small anima!s, goats and sheep is also reflected
in the emblems of some village and commune seals. Fish were engraved in the
sphragistic vestiges of the Donceni and Ingneşti localities, as an allusion to the
piscicultura! richness.
The cynegetic fauna of the county forests is variously depicted in the images of
village and commune seals. Thus, we find stags (fallow deer) which are represented
alone,(Laz, Minead) or the deer (Pleşcuţa). In some seals we find the dog, as man's
companion (losaş). Birds, both fowls and wild, are engraved in some emblems. Thus, the
two seals of the Tâmova commune of the 19 th century (one dated 1824) present a goose
cleaning its feathcrs on a terrace, suggesting the continuous activity of the inhabitants of
those lands of raising such birds, both in order to get feathers, uscd in order to make
pillows and eiderdowns, and in order to get meat. The birds sometimes complete
compositions that have various elements, their introduction having of course the purpose
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of suggesting the village atmosphere, of reconstituting the specific nature. In other cases,
the birds fly and accompany the goat thatjumps over a mountain top (Căpruţa).
c) emblems reminding of the inhabitants' occupations, the evolution ofwork tools
which are used in various economic activities. In the emblem of these seals, we find
symbols that reflect the cultivating of plants and grapevines, main occupations of the
inhabitants. There îs a man ploughing the field with a plough that îs drawn by two oxen,
depicted în the seal range of the Pescari commune ( 1861) and Ociu seal. Growing
grapevines îs represented by the following images: I) a man with a spade between two
vines (the seal ofthe Mocrea village); 2) a vine next to two vases (Miniş, 1848) etc.
In seals, the grapevines îs represented în various ways: a) atone, în the seals of
the Miniş (1756), Ineu (I 757, I 875), Măderat (the peer, 1880) localities; b) with tools
which are specific to the viticultura! activity, such as the spade, the Păuliş locality ( 1732
and 1752); the Păuliş peer (1794 and I 864); Măderat (1779); c) with two tools, one
belonging to viticulture, such as the pitchfork with two twisted homs, used to dig în the
vineyard and the other specific to another agricultural activity, such as the sickle (Cuvin,
1773); d) with plants, trees etc., proving the importance of other agricultural activities,
along with viticulture, in the life of the rural communities. We find it depicted next to a
fruit tree, an apple tree (Sebiş, 1853); with a spade, sickle and wheat ears (Păuliş, 1811);
e) with a human character, e.g. Mocrea, Miniş, the seal of the hill vineyards, from 1814,
in which one can see a person picking grapes; j) the grapevine (Galşa); g) with a
construction, such as the seal pattem of 1871 of the Covăsânţ commune, which has in its
seal range a vine next to a church; h) with elements of the local fauna or with a heraldic
animal.
Agriculture îs also reflected by engraving a sheaf în the emblem (the Dumbrăviţa
village, 1837), or engraving it along with specific tools: a rake, a scythe and a plough (the
Curtici commune, 1759) etc.
Fruit growing îs represented în the emblems of some village and commune seals,
such as: the seal of the Băneşti commune in which there was engraved a man picking fruit
from a tree full of fruit, the seal of the Mermeşti commune of 1852, having în its emblem a
fruit tree, etc.
In the range of the village and commune seals there are sometimes rendered
symbols that are specific to various trades. Thus, furrier's trade and also hunting (our
remark) are represented în the emblem of the seal of the Cristeşti commune, depicting a
man that îs holding an animal skin. The symbol of mining îs included în the seal of the
Moneasa locality, specifically two hammers that are crossed over a mountain. We should
also emphasize the seals whose emblem attest the inhabitants' occupations, that are
determined by capitalizing wood: cutting down trees (Adea, 1730, Berechiu, 1836 and
Arăneag, 1822), making wheels (the Mădrigeşti village, 1838) etc. The image from the
seal of the Agriş locality (dated the 20 th of November, 1849) represents an oven and next
to it an anvil and an axe which is stuck in a log, showing us that there was a blacksmith's
in the locality.
Milling is represented în the images of village seals: Ciuci (nowadays called
Vârfurile), Cicir ( 1837). Hunting and fishing are well represented in the emblems of some
seals, such as: the seal of the Leasa commune ( 1851) în which there îs a man pulling out
the fish net from the water. A hunter shooting an animal (probably a wolf) is engraved in
the emblem of the seal pattem of the Lazuri commune ( 1851 ).
Some seals depict household crafts. Thus, there îs a female character, spinning, on
the surface of the seal disk of the Ocişor commune seal.
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d) Seals having in their image depictions that belong to the architectural type.
Here we include the seals that have a massive construction in their emblem, an allusion to
the fortresses which were erected for defense, along the centuries, on the territory of this
county (Mâsca, Şoimoş). Sometimes, a vine was represented in the emblem of the seals,
above the fortress walls, coming out of the crenels (the 185 I seal of the Mâsca commune).
The construction that is engraved in the seal of the Şoimoş locality represents the fortress
that was erected, a long time ago, by Ioan of Hunedoara. Here we also include the seals
that have ecclesiastic edifices, depicted as churches (the seal pattem of the Covăsânţ and
Socodor communes) in their emblem. In order to depict the real image of the Iace,
sometimes the edifice which is shown în the seal is surrounded by trees or there îs a
roadside cross next to the church (Socodor, 1863).
e) Seals having in their emblem elements that suggest ethnographic traditions.
Regarding these, we point out the one of the Nădab commune (of 1862, in which we find a
true rustic landscape, characterized by the presence of a well and a roadside cross ), etc.
j) Seals having in their emblem the religious type. Along with the seals and seal
pattems that have a church in their emblem, to which we have referred above, and which
are also included in this category, we remark the seal of the Ioneşti commune ( 1851 ),
having engraved a church upon a hill; the seal pattem of 1851 of the Măgulicea commune
(a church and a fruit tree ), 1osaş ( 1838), a church, Socodor (1863 ), a church and a roadside .
cross, Feniş (I 838) a church, Crocna ( 1839), a church with two towers, Covăsânţ ( 1871 ), a
church and a vine, Hălmagiu ( 1804 ), two churches, etc. Some seals have haloed characters
in their seal range, some holding a book (the Bible, of course, the seal of the Revetiş
commune), and in others the character, wearing a bishop suit, is invested with the bishop
crutch (the Pecica commune) etc.
g) Seals with representations that can he interpreted as "talking weapons ",
suggesting the name of the respective locality. Here can be included the seals of some
villages, such as: Căpruţa (1837) Rogoz (de Beliu), Vidra (1851). The seal ofthe Pădureni
commune, in which we find a tree, an allusion to the forest, can also be included in this
category.
h) Seals that attest through their emblem the attribute of the commune law and
order authority. One can include here the seal of the Galşa commune, by the arrned arm
that is engraved above a tree and the image from the range of the Aciuţa commune seal of
1861, in which we distinguish a character holding a sword in his left hand. 1n the image
from the range of the 1874 Peregu Mare commune seal there is a pair of scales with its
pans in equilibrium, attesting using plastic language the role of the commune
administration of making justice to its inhabitants.
i) Seals having various representations in their seal range. In this category we
include those having stylized elements in their emblem (for instance, that of the Luguzău
commune of 1787). In the case ofthis commune seal, one tried to find out the significance
of the two identica!, stylized symbols which are represented in the seal range, being true
key markings that transmit messages coming from the olden days.
Regarding the emblem of the village seals, there is the opinion that it is in a state
of permanent evolution, from one stage to another, the specific fumiture is better shaped,
there are added some elements which are meant to enhance its importance.
4. The legend of the village seals usually comprises terrns similar to the institution
ones, the appellative (SIGILUL, SIGILLUM, PECSETJE), the generic terrn reminding the
type of the locality (village, commune, helyseg, kozseg), its name and the date of crafting
the seal matrix which are expressed in milesim. The text that comprises these terrns is
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usually placed at the edge of the seal space, sometimes being separated by the range
through a linear circle. In the case of some sphragistic stamps, the legend is placed în a
scarf that îs placed in the upper part of the seal. In some cases, the words that make up the
legend are written entirely, in others they are abridged by being truncated. In general, the
generic tenns of commune, possession (COM., POS.) and the seal appellative (SIG.) are
abridged. In the case of most seals, the method of writing uses capital letters, but there are
also cases in which the italic writing appears. The date which is included in the seal range
has a special importance because it allows us to know the age in which, out of economic
necessities, the respective community has crafted the seal matrix with which it was going
to validate its general interest documents. Regarding the language in which they are
written, one can ascertain that numerous seals that appeared in the 17 th century have the
legend în Latin and it maintains in most cases until the next century. We find some seals
that have the legend în Hungarian and others in Romanian but also in German. Using the
Romanian writing in this time of developing national awareness was a means of fighting
for the Romanian emancipation.
Chapter 3 comprises the description of some village and commune seals from the
Arad comitat and its surroundings ( I 7th - I 9th centiuries ), which are presented according to
their localities, în an alphabetical and chronological order. The paper also comprises
conclusions that arise from the three chapiters already presented and that emphasiye the
most significant aspects redarding this category of seals and annexes> abbreviations,
glossary, a summary in the English language and bibliography.
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