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Resume
Dans la riche collection que l'ingineur Constantin Orghidan testa en faveur de
!'Academie Roumaine, en aofit 1944, une categorie bien representee est celle de bagues
sigillaires. L'etude presente 17 bagues sigillaires „pre-heraldiques" et Mraldiques en or,
argent et en bas-metal, parees des intailles, Ies unes d'une belle execution, Ies autres
moine reussies de point-de- vue artistique, mais, certainement, toutes en rapport avec
Ies Principautes Roumaines. Les ecus graves sur Ies chatons ont permis d'identifier
certains " blasons" de quelques familles de boyards roumains (Rosetti, Dudescu,
Forescu). Vu que Ies documents d'origine se sont perdus, la datation est aussi difficile
que l'ide~tification des anciens proprietaires. C'est ainsi que l'auteur de l'etude a propose
une datation plus etendue, pour chaque piece qui ne porte pas une annee gravee sur la
bague. En ce qui concerne le style d'execution, Ies bagues ont ete, certainement, fabrique
al'etranger (Pologne ou Transylvanie, peut etre en Autriche), donc elles representent le
style des lieux et le gout de l'epoque dont nos boyards etaient aussi sensibles.

Inginerul Constantin Orghidan (1874-1944) făcea parte dintr-o bogată familie de
comercianţi, probabil de origine greacă, stabiliţi în Transilvania spre sfârşitul secolului al XVIIIlea. Părinţii lui au fost Constantin Orghidan - unul dintre fondatorii Camerei de Comerţ şi
Industrie - şi Eufrosina Grozovici care, în 1855, s-au stabilit în Bucureşti. Fiul lor, Constantin, a
beneficiat de o educaţie îngrijită, mai întâi în casa părintească din strada Sfinţilor (Sibilelor).
Tatăl său studiase la Academia Comercială din Viena, oraş al cărui climat cultural de mare
metropolă europeană îi îmbogăţise universul estetic, astfel că tânărul Constantin a crescut într-o
atmosferă în care interesul pentru artă şi cultură, ca şi aplecarea către acte de caritate i-au
modelat caracterul şi preocupările. Educaţia şi-a completat-o la Liceul Sf. Sava, desăvârşind-o
apoi prin absolvirea cursurilor de inginerie, terminate în anul 1899.
În întreaga sa activitate, desfăşurată ca inginer la Căile Ferate, ca director general al
uzinelor metalurgice de la Reşiţa, ca membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România,
ca director tehnic al Băncii române sau în cadrul Societăţii Politehnice, Constantin Orghidan a
fost un exemplu de seriozitate, competenţă şi corectitudine. Calităţile lui au făcut să fie
desemnat ca preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie, ca membru a numeroase societăţi de
profil, în 1941 să fie numit vicepreşedinte al Societăţii Numismatice Române şi, în 1942, să fie
ales ca membru de onoare al Academiei Române (Ştirbu, Trohani şi Trohani 2004 236-268).
În paralel cu activitatea sa profesională, inginerul Constantin Orghidan a fost un
pasionat şi competent colecţionar de numismatică, bijuterii, gliptică, antichităţi egiptene,
greceşti şi romane şi un mare iubitor de carte rară. Această excepţională colecţie, alcătuită cu
multă migală, dragoste şi sacrificii materiale, a fost menită de creatorul ei să fie un bun naţional,
de care să poată beneficia cultural toţi românii, atât specialiştii cât şi nespecialiştii interesaţi de
istorie şi artă, cu scopul de a stimula interesul faţă de istoria ţării şi îmbogăţirea spirituală. Prin
numeroasele donaţii făcute Academiei Române între 1939-1943 - monede, medalii, sigilii,
antichităţi egiptene, cărţi şi manuscrise - ca şi prin ultimul său testament, alcătuit în iunie 1944,
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Academia Română s-a îmbogăţit cu o colecţie de o mare valoare istorică şi culturală. Intenţia cu
care Constantin Orghidan a făcut această donaţie transpare şi din instrucţiunile lăsate pentru
folosirea „Fondului de cultură", care urma să servească: „ [... ] numai pentru ridicarea morală a
tineretului, încurajarea şi stimularea actelor de curaj şi în special la formarea caracterelor"
(Ştirbu, Trohani şi Trohani 2004 261 apud ANDJ Caraş-Severin, 1931-1944, 7).
Una dintre condiţiile donaţiei sale a fost studierea ştiinţifică a numeroaselor colecţii şi
valorificarea lor prin lucrări publicate şi prin expoziţii. După transferarea colecţiei la Muzeul
Naţional de Istorie a României, specialiştii Cabinetului Numismatic au publicat, de-a lungul
anilor, rezultatul studiului lor asupra pieselor din care este formată (Velter 1994; Petolescu
2005; mss. Ghica şi Opaschi 1995). Lucrarea de faţă continuă această cercetare, prezentând,
într-o primă etapă, o parte din colecţia de inele sigilare, cele 17 inelele sigilare „preheraldice" şi
heraldice.
Trebuie precizat că, deşi era cunoscută predilecţia lui Constantin Orghidan de a
colecţiona, în special, obiecte legate de evoluţia istorică a teritoriilor româneşti, el nu a rezistat
ispitei de a cumpăra şi antichităţi egiptene, cilindri sigilari mesopotamieni sau mărgele sigilare
sasanide. Până în momentul de faţă nu s-a găsit toată corespondenţa sa cu negustorii de
antichităţi sau agenţii care-i semnalau, din străinătate, obiecte demne de a fi achiziţionate. Cu
siguranţă, documentele au existat dar evenimentele care au urmat dispariţiei sale din august
1944, confiscările ulterioare ale bunurilor familiei, împărţirea sau răspândirea arhivelor sale fac
să nu existe, până în acest moment, o imagine clară a provenienţei multor obiecte. De aici vine şi
dificultatea de atribuire sau datare exacte deşi, în cazul bijuteriilor mai ales, stilul şi maniera de
execuţie pot indica epoca în care au fost create.
În cazul inelelor sigilare armoriate, s-ar presupune că stemele gravate pe pietrele care le
împodobesc, uşurează mult atribuirea şi datarea. Observaţia este valabilă pentru heraldica
apuseană, unde ştiinţa heraldică nu dă loc la interpretări, codurile ei fiind respectate cu stricteţe
şi protejate, în unele ţări, prin legi. În cazul reprezentărilor heraldice specifice utilizate în
Principatele Moldova şi Valahia, lipsa unor astfel de reglementări poate da naştere la confuzii,
mai ales că aceeaşi persoană utiliza mai multe steme diferite, sau pentru că acelaşi sigiliu era
utilizat de mai multe persoane, înrudite sau nu. Este deci de explicat prudenţa în analizarea şi
atribuirea obiectelor prezentate mai jos. Singura dovadă palpabilă ar fi identificarea amprentei
sigilare pe documente datate şi cu autor cunoscut, şansă destul de rar întâlnită de cercetătorii
din acest domeniu, din cauza pierderii sau deteriorării unei mari cantităţi de documente, de-a
lungul timpului. Lucrurile se prezintă diferit pentru Transilvania - care a intrat de timpuriu sub
incidenţa heraldică maghiară şi germanică, la fel pentru Bucovina - după ocuparea ei de către
austrieci şi pentru Basarabia - încadrată în sistemul heraldic rus, după 1812.
Istoria sigiliului, implicit a inelelor sigilare, a început timpuriu, odată cu apariţia
marilor civilizaţii din Mesopotamia şi a civilizaţiei egiptene. Inelul, suportul acestui sigiliu
specific, poate constitui el însuşi un reper al unui parcurs istoric. Am putea spune că instinctul
specific uman al proprietăţii şi personalităţii, tradus în semne exterioare, este principalul
„vinovat" de apariţia sa timpurie (De la Marche 1889 9).
Sigiliul a precedat scrierea, ca o necesitate de reprezentare a unui individ, ca marcă a sa.
Sigiliile „vorbeau" în numele posesorului, îl înlocuiau în absenţă: se sigilau încăperi, mărfuri,
cufere şi mai ales documente. Ele autentificau acte de stat sau tranzacţii şi demonstrau
asentimentul posesorului faţă de o acţiune sau atitudine. Reprezentau un semn de recunoaştere,
aveau valoare de semnătură şi îşi însoţeau proprietarul dincolo de viaţă, făcând parte din
inventarele funerare (Lambert 2000 30).
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În mormintele chaldeene s-au găsit numeroase exemplare de cilindri sigilari, fixate de
încheietura mâinii, mumiile egiptene păstrau între feşele de in, alături de numeroase amulete,
inele sigilare sau inele împodobite cu emailuri strălucitoare. Mai târziu, mormintele romane
târzii şi mai ales cele medievale au scos şi ele la lumină inelele sigilare care-şi însoţeau stăpânii
în viaţa de apoi. Aceeaşi observaţie este valabilă şi pentru mormintele medievale româneşti,
uneori identitatea celui înhumat putând fi determinată de prezenţa unui inel sigilar, în lipsa
pietrei de mormânt sau a crucii, deteriorate sau distruse în timp.
Sumerienii utilizau iniţial sigilii cilindrice, care se imprimau în argilă. Reprezentările
porneau de la compoziţii geometrice lineare simple, gravate pe un mic cilindru dintr-o „piatră"
moale, uşor de prelucrat sau mai rar din metal, până la desfăşurări artistice desăvârşite ale unor
scene cu conţinut mitologioc sau laic. Utilizarea acestor cilindri era mai greoaie şi, din necesităţi
practice, s-a ajuns cu timpul la imprimarea semnelor şi mai târziu a textelor, pe obiecte mai uşor
de manipulat, care se puteau afla în permanenţă asupra posesorului, în orice loc. Inelul,
bijuteria utilizată de om încă din zorii istoriei, era obiectul care se preta cel mai bine pentru a
servi drept sigiliu, el putând fi folosit fără a fi scos de pe deget sau păstrat într-un fel anume. E.
Babelon, specialist în bijuterie şi pietre gravate arăta, spre finele secolului al XIX-lea, că ar
trebui să-l credem pe Herodot când afirmă că fiecare babilonian era posesorul propriului sigiliu
- „ kunuk", pe care îl folosea toată viaţa (Babelon 1894 43).
Cei care au „perfecţionat" utilizarea inelelor sigilare au fost însă egiptenii. Sunt foarte
rare exe111plare1e de cilindri sigilari la egipteni. Ei au folosit încă de la început inelele ca suport
pentru sigilii, gravându-le pe plăcuţe sau pe scarabei - aceştia având şi rolul de amuletă
protectoare. Unele din primele mărturii scrise privind utilizarea inelului sigilar, în Egipt, le
întâlnim în textele hieroglifice, cu referire la numirile în diferite funcţii administrative, de către
faraon, ca un simbol al autorităţii noului funcţionar.
Însuşi faraonul primea la încoronare, alături de coroană şi sceptru, ca simboluri ale
puterii sale divine, sigiliul cu numele său oficial, în cadrul unei ceremonii cu adânci conotaţii
religioase care-l legitima ca zeu viu, fiul lui Râ. Un text din anul 2500 a. C. menţiona că" Regele
Men-el Râ, devenind rege, a luat în stăpânire sigiliul său şi tronul său" (Newberry 1908 26).
Observăm că sigiliul este menţionat înaintea tronului. Importanţa "conferirii" inelului sigilar
pentru legitimarea unei înalte funcţii o găsim subliniată şi în Vechiul Testament, Geneza, cap.
40: „ 41. Faraon a zis lui Iosif: << Uite, iţi dau stăpânire peste toată ţara Egiptului >>. 42.
Faraon şi-a scos inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat în haine de in
subţire şi i-a pus un lanţ de aur la gât." (Biblia 1995 47).
Inscripţiile gravate pe şatonul inelelor sigilare egiptene reflectau aşadar autoritatea
posesorului şi a funcţiei sale iar uneori aveau gravat numai numele înscris în cartuş sau un
simbol protector. La numirea într-o nouă funcţie proaspătul promovat nu beneficia de
avantajele noului post decât după ce i se înmâna sigiliul funcţiei sale. Inelele sigilare însoţeau
mumiile defuncţilor având gravate inscripţii apotropaice şi numele posesorului, mărind astfel
şansa renaşterii în viaţa de apoi şi perpetuarea spirituală, fără de care chiar existenţa terestră a
egiptenilor era de neconceput.
Inele sigilare au avut şi fenicienii, evreii ca şi popoarele învecinate din bazinul
mediteranean. Dar cea mai desăvârşită măiestrie în prelucrarea inelelor în general, ca şi a celor
sigilare, a fost atinsă în civilizaţia antică greacă. Căutători neobosiţi ai arhetipului perfecţiunii ei
au excelat în artă şi arhitectură, ca un reflex al interesului pentru viaţa reală, opusă mentalităţii
şi credinţelor egiptenilor, care întreaga viaţă terestră se pregăteau pentru viaţa de apoi.
Subiectele gravate pe inelele greceşti - direct în metal sau în pietre semipreţioase şi, mai rar,
preţioase - reprezintă scene din viaţa cotidiană, zeităţi, portrete, scene mitologice. Pe multe
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dintre ele apar gravate nume ale comanditarilor sau ale gravorului (uneori ambele nume), ceea
ce întăreşte concluzia că erau :.l'.;lizate nu numai ca bijuterii ci şi ca inele sigilare.
Preluând "moda" de la greci şi etrusci, romanii au perfecţionat tehnica gravurii în pietre
preţioase şi semipreţioase, pe care le-au folosit cel mai ades drept sigilii. Putem spune că
bijuteria tipic romană este inelul împodobit cu intalie sau camee. Colecţia inginerului C.
Orghidan are un mare număr de astfel de inele, care vor fi prezentate într-un studiu viitor.
Inelele romane sunt diversificate ca tipologie, în funcţie de clasa socială, utilitate,
semnificaţie, acum întâlnindu-se primele reglementări privind purtarea acestei bijuterii. Prin
departajarea socială a clasei nobiliare şi crearea imperiului - care a pus în faţa cuceritorilor
comorile de artă ale Greciei şi Orientului - artele somptuare vor cunoaşte o înflorire
nemaiîntâlnită. Romanii au pus artele nu numai în slujba zeilor ci, mai ales, în slujba statului.
Simbolurile care reprezentau omnipotenţa romană - acvila imperială, efigiile împăraţilor sau
ale zeităţilor romane - decorau monumentele, monedele şi bijuteriile, în special inelele,
continuând într-un fel vechile credinţe, potrivit cărora spiritul, virtuţile şi calităţile zeităţilor sau
personalităţilor se transmiteau prin reprezentările lor, răsfrângându-se asupra celor care le
purtau.
Portul inelelor de aur era reglementat prin legi, până în secolul I a. C., Cato Cenzorul
(234-149 a. C.), criticând de multe ori luxul excesiv şi risipa de bijuterii. Roma, care nu avea
zăcăminte de aur, atribuia acestui metal, în primul rând, o valoare politică, el fiind rezervat mai
ales baterii monedelor (Lambert 2000 45). După crearea imperiului, ne mai existând problema
resurselor, aurul a fost autorizat să fie purtat nu numai de împărat şi nobilime ci de către toţi cei
care şi-l puteau permite. Se „democratiza" şi portul inelelor (până atunci doar apanajul nobililor
şi cavalerilor), inelul sigilar fiind foarte întrebuinţat, împodobit cu intalii mai mult sau mai puţin
realizate artistic, care glorificau puterea imperială, aduceau omagiu panteonului de zeităţi, între
care Jupiter, Mars, Venus şi Fortuna se află printre cei mai reprezentaţi. Ca şi la greci inelele şi
sigiliile marcau amforele şi mărfurile negustorilor.
Sfârşitul imperiului roman a fost dominat de numeroase eforturi pentru menţinerea
integrităţii lui în faţa invaziilor barbare, de incapacitatea de a administra un teritoriu imens,
fiind şi „minat" din interior de noua religie a creştinilor. După împărţirea imperiului şi
oficializarea creştinismului, Bizanţul a dominat nu numai politic ci şi cultural. Aici vom găsi cele
mai frumoase şi spectaculoase podoabe, inelele fiind în continuare bijuteria preferată. Artele
somptuare bizantine, legate strâns de persoana împăratului şi a nobilimii birocratice vor impune
stilul în întreaga lume civilizată. Sigiliile au căpătat o importanţă şi mai mare, datorită
birocratizării excesive a administraţiei, diversificându-se în funcţie de destinaţia lor. Acum apar
bulele sigilare de aur, însoţind actele imperiale de cea mai mare importanţă, edictele patriarhale
şi, mai târziu, papale. Ca şi odinioară în Egiptul antic, nu exista practic funcţionar al statului,
fără să aibă un sigiliu, care de cele mai multe ori era un inel sigilar.
Treptat, pe măsură ce societatea se îndrepta spre feudalism inelul sigilar este din ce în
ce mai apreciat: îl utiliza împăratul sau nobilul - ca sigiliu „de taină" (secret), negustorii,
militarii şi chiar pătura de jos - aceştia din urmă, din cauză ca nu ştiau să scrie. Ca şi până
acum, inelele erau indicii ale poziţiei şi averii posesorului şi se purtau atât de femei cât şi de
bărbaţi, uneori excesiv, la aproape toate degetele mâinii, aşa cum se poate vedea în multe
tablouri de epocă.
Din secolul XII se pun bazele ştiinţei şi artei heraldice, apărute din necesităţi practice pe
câmpurile de luptă mai ales în timpul Cruciadelor. Heraldica s-a constituit ca o adevărată
ştiinţă, reglementată de coduri riguroase, amănunţite, imuabile şi însoţită de instituţii ce
emanau de la autoritatea de stat (cancelaria heraldică, heralzii de stat sau ai marilor seniori).
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evului mediu - însoţind-o îndeaproape pe cea a „cavaleriei" - a
devenit, cu timpul, un "atribut" care completa şi înfrumuseţa sigiliile, adăugându-i un element
în plus care să-l individualizeze şi să-i sporească autenticitatea.
Până în secolul al XIV-iea portul inelelor, a bijuteriilor de aur nu a fost restricţionat,
însă din 1283 apar legi restrictive în Franţa - interdicţia ca oamenii de rând să poarte centuri şi
diademe din aur; în 1384 Alfons al Xi-lea al Castiliei limita portul podoabelor de aur pe
veşminte; în peninsula italică, la Lucea, în 1337 este adoptată o lege de îngrădire a excesului de
bijuterii. În anul 1363, în Anglia se limita portul inelelor de aur şi argint, de către tinerii
gentilomi (Ward, Chery, Gere şi Cartlige 1999 30).
Gama inelelor se diversificase mult în epoca medievală, fiind utilizate nu numai ca
bijuterii în sine, ci având, pe lângă simbolistica autorităţii funcţiei şi alte semnificaţii:
promisiunea de căsătorie - a inelului de logodnă, „inelul amintire" - împodobit cu portrete
miniaturizate, inelul funerar - în Anglia, mai ales, inelul relicvar şi, invenţia florentină şi
veneţiană - „inelul ucigaş" - cel care ascundea într-un mic lăcaş bine disimulat de arta
orfevrierilor, otrava sau acul îmbibat în venin, menit să elimine adversarii.
Inelul sigilar şi-a păstrat însă „autoritatea", începând cu suveranul statului - care îl
primea sfinţit la ceremonia încoronării, continuând cu marele cancelar sau „primul ministru" şi
ceilalţi nobili care participau sau nu la guvernare. Ele au căpătat o valoare deosebită prin aceea
că devin, în multe situaţii, „sigilii de taină" ce pecetluiau scrisori sau documente care trebuiau
ferite de ochi neautorizaţi, devenind semne de recunoaştere în situaţii speciale. Inelele sigilare
erau utilizate atât pentru imprimarea în ceară, cât şi pentru imprimarea în tuş (cerneală). În
Principatele Române se utiliza des imprimarea sigiliilor în negru de fum.
Dacă în vestul Europei moda utilizării drept sigilii a intaliilor antice a început din
secolele XII- XIII, la noi „anticele" sau „altânele" vor fi folosite abia de la sfârşitul secolului al
XIV-iea şi frecvent în secolele XV-XVIII. La Celei existase un atelier roman de prelucrare al
pietrelor semipreţioase, favorizat de vecinătatea unor zăcăminte de acest fel. Pietrele erau
descoperite frecvent în arătură dar abia din secolul XIX s-au efectuat săpături arheologice, de
către banul Mihail Ghica şi colonelul Vladimir de Blaremberg fratele şi cumnatul domnitorului
Alexandru Dim. Ghica (De Blaremberg 1842 139-140).
Din secolul al XIV încep să fie utilizate în occident inelele sigilare cu steme, modă care
se răspândeşte rapid ajungând în Transilvania şi Polonia, de unde a fost preluată de boierii
români. Desigur, multe din „stemele" gravate pe inelele sigilare ale boierilor români din această
perioadă, nu pot fi considerate heraldice, de aceea în lucrarea de faţă le-am numit
„preheraldice". Sunt desene executate cu stângăcie, de meşteri locali care nu aveau nici un fel de
cunoştinţe în materie, ca de altfel şi mulţi dintre comanditarii inelelor, care le adoptau doar ca
elemente ornamentale sau ca modă.
Steme bine concepute, pe inelele boierilor români, au apărut prima dată pe un
document din vremea lui Iliaş I al Moldovei (1432-1433) - impresiunile sigiliilor lui Cupcici
vornicul şi Isaiia ceaşnicul, corect alcătuite heraldic şi cu legendă sigilară (D. Cernovodeanu,
1977, 380, LXXXVII / 3, 4), de certă inspiraţie poloneză; apoi pe actul de omagiu al lui Ştefan I
al Moldovei către regele Poloniei Vladislav, din 6 ianuarie 1394. În cronica lui Ulrich von
Richental privitoare la Conciliul de la Constanz (Baden), 1414-1415, apărută la Augsburg în
1483, la paginile 182 şi 181 sunt desenate, respectiv, stemele delegatului din Valahia - Dobromir
(Thebemur) şi Moldova - Stanislaus, însă nu ştim dacă aceşti boieri utilizaseră până atunci
aceste steme şi le aveau gravate pe vreun sigiliu. În Valahia avem mărturii mai târzii, de la
începutul secolului XVI - amprentele sigilare din vremea lui Vlăduţ Vodă (Vlad cel Tânăr, 15101512), ale sigiliilor boierilor Mareea postelnic şi Cazan (Cernovodeanu 1977 384, LXXXIX/ 1, 2).
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Până la jumătatea secolului al XVII, stemele sigiliilor boiereşti - majoritatea gravate pe
inele sigilare - sunt, în mare parte, în concordanţă cu principiile heraldicii însă, după această
perioadă până în secolul al XIX se remarcă o evidentă scădere în acest sens şi o execuţie
neglijentă. Această situaţie este explicată de heraldişti ca fiind o consecinţă a intrării
Principatelor în sfera de influenţă a Imperiului Otoman, care nu utiliza astfel de coduri şi nu
privea cu ochi buni adoptarea obiceiurilor occidentale, interpretându-le ca o formă de ostilitate
la adresa suzeranităţii lor. Uneori inele foarte realizate artistic poartă în câmpul sigilar semne
aproape neinteligibile sau „steme" prost alcătuite care nu se pot desluşi şi nu au, practic, valoare
heraldică. Mai bine executate sunt stemele de pe inelele unor boieri care au intrat în contact
prelungit cu statele vecine datorită unor misiuni diplomatice, care cunoşteau uzanţa stemelor
sau pe inelele boierilor care primiseră titluri şi diplome de înnobilare din partea suveranilor
imperiilor din jur.
Între inelele sigilare analizate mai jos vom întâlni exemplare care ilustrează toate aceste
situaţii. Unele sunt datate sau poartă monograme ale numelui posesorilor (cu caractere slavone
sau latine), altele nu au nici un indiciu pentru a putea fi atribuite. Dat fiind că „moda" unor
modele de inele nu era însuşită imediat de boierii noştri şi că acelaşi inel se moştenea, trecând la
una sau mai multe generaţii, datarea este destul de largă, în funcţie de plasarea prototipului în
timp şi spaţiu.
Dificultatea atribuirii şi datării este accentuată de imposibilitatea de a determina
perioada de achiziţionare şi provenienţa inelelor care compun bogata colecţie a inginerului C.
Orghidan, documentele privind achiziţionarea lor fiind rătăcite sau pierdute.

*
*

*

INEL SIGILAR PRE-HERALDIC. ANEPIGRAF. Sec. XIV - XVI. Foto 1 a-d.
Inelul este realizat dintr-o verigă simplă, cu secţiune semicirculară, care se lăţeşte spre mijloc
formând un „şaton" aplatizat oval. Suprafaţa lui este delimitată de verigă printr-o incizie adâncă, pe alocuri
întreruptă. În acest cadru este realizată o decoraţie simplă, din incizii semicirculare inegale, ce tind să
realizeze un fel de patrulater cu margini duble şi laturile concave. Decoraţia este executată cu stângăcie
dând senzaţia de nefinisare. Veriga este ornamentată, spre şaton, cu câte două incizii transversale. Pare
executat într-un atelier rural. Tipologic se încadrează secolelor XIV-XV (inele de acelaşi tip au fost
descoperite în săpăturile arheologice de la Piua Petrii, Târgu-Trotuş, Enisala, etc). Realizat prin turnare şi
gravat în incizie, pentru ceară. Stare de conservare mediocră. Provenienţă necunoscută.
Şaton : D = 11 / 16 mm ; gr. = 3 mm.
Anou : D = 20 /26 mm ; gr. = 2 mm ; I = 3 mm.
MC; G = 9,80 g. Nu are marcaj.
Inv. MNIR.0. 9540. (CNBAR).
1.

INEL SIGILAR PRE-HERALDIC. ANEPIGRAF. Sec. XIV-XVI. Foto 2 a-d.
Inel realizat dintr-o verigă turnată aplatizată, terminată spre capete cu un motiv imitând capetele
unei catarame delimitată de câte două bare transversale şi ornamentată cu incizii longitudinale; partea
verigii opusă şatonului este tern1inată cu un mic buton aplatizat, decorat în exterior cu un motiv cruciform.
Între cele două capete ale cataramei este lipit şatonul format dintr-o plăcuţă rotundă cu marginile
ondulate, în formă de floare. Plăcuţa este decorată cu un motiv gravat - un mic patrulater cu laturile duble,
concave, înscris într-un cerc, în centrul căruia este figurată o floare stilizată, cu opt petale inegale, alternate
patru câte patru. Cele patru spaţii delimitate de laturile patrulaterului şi cercul în care este înscris sunt
2.
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decorate cu incizii perpendiculare pe laturi (V-M Puşcaşu, 1970, 3, 33). Tipologic se încadrează seriei
inelelor sigilare din secolele XIV-XVI, „cu buton", descoperite pe o arie largă la N şi S de Dunăre. Motivul
ornamental este comun decoraţiei din arhitectura medievală românească, inspirată de prototipuri
folclorice. Gravat prin incizie, pentru ceară. Stare de conservare bună. Provenienţă necunoscută.
Şaton: D = 17 mm; gr. = 3mm.
Anou: D = 20 /22 mm; gr. = 1 mm; 1= 7 mm.
MC; G = 16 g. Fără marcaj.
Inv. MNIR 0.9538. (CNBAR).
3. INEL SIGILAR. MONOGRAMA „S /A". Sec. XVII-XIX. Foto 3 a-d.
Inelul este turnat dintr-o singură bucată. Are veriga aplatizată pe interior şi bombată în exterior;
şatonul este uşor evazat, depăşind cu cca. 5 mm baza; are formă ovală, câmpul sigilar fiind mărginit de un
cerc perlat, în interiorul căruia este gravată o roată cu opt spiţe, suprapusă de o bardă de dogar, teslar,
flancată de majusculele ,,A / S" (în negativ, cu litere latine); sub roată, înconjurând-o, două ramuri cu
capetele încrucişate la bază. Pare a fi un inel de meşter lemnar sau inel de breaslă. Realizat prin turnare,
gravat în incizie, pentru ceară. Stare de conservare bună. Provenienţă necunoscută.
Şaton: D = 17 / 19 mm; gr. = 4 mm.
Anou: D = 20 / 25 mm; Gr. = 2 mm; 1 = 2 / 6 mm.
MC; G = 12,05 g. Fără marcaj.
Inv. MNIR 0.9531 (CNBAR).
4. INEL SIGILAR. ANEPIGRAF. Sec. XVIII-XIX. Foto 4 a-d.
Inelul este turnat dintr-o singură bucată. Are un aspect masiv, sugerat, în parte, de veriga groasă,
rotundă în secţiune, ornamentată lateral, spre şaton, cu un motiv decorativ încărcat de volute şi terminat
prin câte un „mascheron" leonin (?) , care pare să sprijine cu capul, şatonul de formă ovală. Câmpul sigilar
este delimitat de o linie simplă, din care pleacă spre interior mici striaţii; în câmp este gravat stângaci un
potir, al cărui picior sugerează vag silueta unei persoane cu braţele uşor întinse spre dreapta, potir flancat
de câte un lujer încovoiat spre interior, iar umerii flancaţi de câte o stea mică cu cinci raze; talpa potirului
şi baza lui bombată sunt decorate cu un motiv haşurat din linii perpendiculare; în părţile laterale şi
deasupra lui, este gravată câte o stea cu şase raze. Gravura este executată fără fineţe, simplist, iar câmpul
sigilar e plin de zgârieturi provocate în timpul prelucrării rudimentare; pare executată de altă mână decât
cea care a realizat anoul. Anoul a fost lipit în partea opusă şatonului, pe o tăietură oblică. Ca ornamentaţie
pare a veni din spaţiul german, poate Transilvania. În armorialul german există o stemă care are în câmpul
sigilar un potir, stema familiei Schneider: un potir de aur broşând pe câmpul verde (http://clenobyum, pl.
41). Realizat prin turnare, decorat în incizie, pentru ceară. Stare de conservare bună Provenienţă
necunoscută.

Şaton: D = 12 /16 mm; gr. = 7 mm.
Anou: D = 19 /29 mm; gr. = 3 / 6 mm.
MC aurit; G = 15,40 g. Fără marcaj.
Inv. O. MNIR 8549 (CNBAR).

5. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma „F / S". Sec. XVIII-XIX. Foto 5 a-d.
Inelul este turnat dintr-o bucată. Are anoul aplatizat şi decorat cu incizii longitudinale paralele,
până spre mijloc, de unde este figurat un motiv în formă de cataramă, delimitată de două caneluri adânci,
care-i dau relief; partea lăţită dinspre şaton este ornamentată cu incizii dispuse în evantai. Şatonul înalt,
evazat, are câmpul sigilar delimitat de bază, printr-un motiv perlat adâncit (pare executat cu un vârf
ascuţit); are forma octogonală, cu unghiurile rotunjite, fiind delimitată de două linii simple; în câmp este
figurat frontal un cap de bour cu coarnele foarte evazate lateral, din mijlocul căruia pleacă tija unei cruci a
Calvarului(?); de o parte şi de alta a tijei, monograma cu majuscule latine „S / F"' (în negativ); compoziţia
este încadrată de două ramuri de laur, cu cozile încrucişate la bază, îngrijit realizată. Poate fi inelul sigilar
al unui boier moldovean (poate basarabean de la Hotin) (S. Andrieş-Tabac, 2003, 193-204). Pare un herb
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de inspiraţie poloneză.(Un sigiliu cu o compoziţie aproape identică - forma crucii şi dispunerea mobilelor
- se află în colecţiile Muzeului Bruckenthal din Sibiu (http://europeana.clasate.cimec.ro; nr.2469 /
28.07.08), singura deosebire constă în prezenţa acvilei valahe, în locul capului de bour). Realizat prin
turnare, martelere, şatonul decorat în incizie, pentru ceară. Stare de conservare bună. Provenienţă
necunoscută.

Şaton: L / 1 = 17 / 18,5 mm; gr. = 5 mm.
Anou: D = 23 / 18 mm; gr. = 2 mm; I. = 4 / 7 mm.
AR? G = i4, 29 g. Pe spatele şatonului, două marcaje identice „10", într-un mic
Inv. MNIR 0.9534 (CNBAR).

pătrat.

6. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma ,JNTM' (litere cursive). „1777". Foto 6 a-d.
Şatonul şi anoul au fost prelucrate separat. Anoul masiv este format din două bare subţiri lipite la
mijloc, care se bifurcă spre capete, încadrând între ele un frumos motiv decorativ: o frunză flancată de doi
trandafiri îmbobociţi; frunza este lipită, la bază pe o mică bară perpendiculară pe anou, formată din două
fire subţiri, lipite. Cele două capete susţin şatonul mare, oval; câmpul sigilar nu este demarcat şi are
gravată, în incizie, următoarea compoziţie: pe un suport dreptunghiular mărginit sus şi jos de două plinte
haşurate este figurată frontal o acvilă cu zbor deschis, capul spre dreapta (pe amprentă va apărea
conturnat), ţinând în cioc o cruce; sub aripi, flancându-i picioarele este gravat anul „77 / 71" (1777) ; pe
suportul flancat de un trandafir şi o rămurică sunt gravate majusculele cu caractere cursive, împletite „
MTNI' (INTM). Este un motiv des întâlnit pe inelele de la sfârşitul secolului al XVIII şi prima jumătate a
secolului al XIX-iea. Realizat prin turnare, cizelare, gravat în incizie, pentru ceară. Bine conservat.
Provenienţă necunoscută.

Şaton: D = 20 / 17 mm; gr = 3,5 mm.
Anou: D = 28 / 22 mm; gr. = 2 mm; I= 4 mm.
Aur. G = 14,15 g. Pe spatele şatonului, trei marcaje: „PEST", IIC" (majuscule cursive),
MNIR O. 7896 (CNBAR).

şi

cifra „3".

7. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma „Il / T" (P / T). Sec. XVIII-XIX. Foto 7 a-d.
Şatonul şi anoul au fost prelucrate separat. Anoul, cu circumferinţă mică (pare a fi un inel de
doamnă), a fost realizat din două bare subţiri lipite la mijloc, care se bifurcă la capete, încadrând un motiv
delicat în formă de frunză; cele două capete ale anoului sunt sudate sub şatonul-casetă, bombat la bază şi
străbătut pe margine de o canelură. În casetă este prinsă o piatră semipreţioasă de carneol (?) de culoare
brună, pe care este gravată următoarea stemă: într-un scut cordiform, o corabie plutind pe ape învolburate,
pe „cabina" căreia stă o colombă conturnată, cu o rămurică în cioc - „arca lui Noe"; scutul este susţinut de
un vultur în dreapta şi un leu în stânga, ambii cu capul spre exterior şi surmontat de o coroană cu cinci
fleuroane, flancată de majusculele slavone „T I n" cn I T = p I T). Singura stemă care conţine „arca lui
Noe" din heraldica românească este stema familiei Filitti (D. Cernovodeanu 2005,287-288, XLXVI / 2).
Cele două majuscule slavone ar putea fi interpretate fie ca „Il(E) / T(PE)", fie ca „Il(XHJIH) / T(ll:)". Nu ne
putem pronunţa asupra posesorului. Realizat prin turnare, cizelare, gravat în incizie, pentru ceară. Bine
conservat. Provenienţă necunoscută.
Şaton: D = 14 /16 mm, gr = 3,5 mm.
Anou: D = 20 mm, gr = 1 mm, 1 = mm.
Au? Cornalină? G = 6,83 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 7820 (CNBAR).
8. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma „TB" (majuscule cursive). Sec. XVIII-XIX. Foto 8 a-d.
Şatonul şi anoul au fost prelucrate separat. Anoul, de dimensiune mare - pare a fi un inel
masculin - se lăţeşte uşor spre capete, încadrând un motiv gravat în grosimea verigii, în formă de floare cu
şase petale, foarte uzat. În partea opusă şatonului are două lipituri cu un metal inferior. Capetele anoului se
prind de caseta rotundă a inelului, cu baza mai mică decât partea superioară. Iniţial, pe înălţimea casetei a
existat un ornament emailat - pe fond alb, motive vegetale delicate, în culorile verde, brun, roşu - acum
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aproape total şters. În caseta şatonului este prinsă o piatră semipreţioasă de cornalină maroniu-roşcată,
gravată prin incizie. În câmpul sigilar, libere, apar următoarele „mobile" - central, este figurat un craniu
aşezat peste două oase încrucişate, care pluteşte peste o mică terasă formată din pietre neregulate şi două
tufe mici de iarbă; craniul este flancat în dreapta de lujerul unei flori cu cinci petale (trandafir), uşor
înclinat peste el; în stânga, un trunchi cu şase ramuri de accacia (sau salcie); una dintre ramuri se
încovoaie formând un „scut" oval, în care sunt gravate două majuscule cursive înlănţuite „TB" (GV ?). Nu
sunt figurate smalturi. În partea stângă, lângă floare, piatra este deteriorată.
În heraldica românească craniul apare numai pe stema familiei Negruzzi (D. Cernovodeanu,
2005, 304, LIV / l; T. Larionescu, 1976, 347), dar abia în secolul al XIX-iea. După aspectul şi decoraţia
anoului, inelul pare a fi din secolul al XVIII-iea. Desigur, se putea monta mai târziu această piatră gravată,
în locul alteia distruse.
În privinţa posesorului nu ne putem pronunţa dar nu este exclus ca acesta să fi fost membru al
francmasoneriei: trandafirul, craniul, accacia sau salcia fiind simboluri obişnuite utilizate de francmasoni.
În simbolistica gradului 3, de Maestru, accacia (salcia), craniul, roza cu cinci petale sunt prezente în
„tabloul de Lojă" pe care se face ridicarea în grad (Freimaurer, 1992, 123, 7 / 7, 7 / 8, 7 / 9; 196, 10 / 8b) şi
care este prezent în toate atelierele acestui grad. Simbolurile citate au rolul de a reaminti membrilor lojii,
legenda masonică a morţii Maestrului Hiram, arhitectul templului lui Solomon.
Realizat prin turnare, cizelare, gravat în incizie, pentru ceară. Stare de conservare mediocră.
Provenienţă necunoscută.

D = 16 mm; gr. = 5 mm.
Anou: D = 21 mm; gr. = 1 mm.
Au, cornalină (?), email; G = 6,83 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 7819 (CNBAR).
Şaton:

9. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma „I / L"(majuscule cursive). Sec. XVIII-XIX. Foto 9 a-d.
Inelul este masiv indicând în mod evident un posesor masculin. Este prelucrat dintr-o singură banda
mai groasă de metal (argint), prin martelare, realizându-se lăţirea progresivă către mijloc, formând astfel
.,şatonul" aproape pătrat, pe care este gravată, prin incizie, o stemă. Scutul are talpa rotunjită şi şeful în formă
de acoladă: în câmpul de aur, central, o săgeată aşezată în pal, cu vârful în şef, flancată în dreapta de un corn
de bovideu (?) şi în stânga de o ramură de coame de cerb. Scutul este suprapus de o coroană antică din care
ies, în cimier - coarnele de cerb în dreapta şi cornul de bovideu, în stânga - coroana fiind flancata în dreapta
de un paloş cu garda în şef şi în stânga de o baionetă, suprapuse de majusculele cursive, respectiv, „L / I"
(pozitiv, „I / L"). Scutul este aşezat peste o panoplie de câte patru steaguri, iar la bază, câte două ţevi de tun,
săgeţi şi o tobă flancată de câte trei ghiulele. Anoul lat este ornamentat prin damaschinare, cu două nervuri de
aur ce se evazează spre „şaton". Marginea anoului şi grosimea „şatonului" sunt şi ele din aur. Pe interior, în
partea opusă „şatonului" sunt zgâriate literele I şi IT, cursive. Stema gravată în scut este o variantă a herbului
polonez Rogala (http://herbypolskie.strefa.pl/herbarsz_MC/Rogala_r.htm) din care fac parte peste 80 de
familii. Între purtătorii acestor armerii (variante), în Moldova, se află familiile Leviţki şi Rogalski, ambele de
origină poloneză (T. Larionescu, 1976, 270, 382). Nu ne putem pronunţa asupra posesorului. Prelucrat prin
turnare, martelare, damaschinaj, gravura în incizie, pentru ceară. Stare de conservare bună. Provenienţă
necunoscută.

Şaton:

D = 15 / 16 mm; gr. = 2 mm.
Anou: D = 25 mm; gr. = 1 / 2 mm; I = 5 / 12 mm.
Aur, argint; G = 11,96 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 8548 (CNBAR).
INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma „K / .U" (C / D); „ 1699". Foto 10 a-d.
Inel turnat, realizat dintr-o singură bandă de metal care, lăţindu-se spre extremităţi, încadrează
„şatonul" oval. Capetele anoului sunt ornamentate cu un frumos motiv vegetal format din frunze încolăcite,
evidenţiate de email „niello", în parte dispărut. Şatonul, oval pe înălţime, are gravată prin incizie
următoarea stemă: scutul mic, cu talpa rotunjită, cuprinde un leu conturnat (negativ), rampant, cu coada
10.

579

https://biblioteca-digitala.ro

Cătălina

Opaschi

curbată spre exterior; deasupra scutului şi pe părţile laterale, un bogat ornament vegetal imitând
lambrechinii pare a ieşi dintr-un vas mic (?) cu striuri verticale (poate o „coroană" stângaci executată
datorită spaţiului f. mic); ramurile laterale, mai lungi, evidenţiază câte patru boboci de floare de fiecare
parte; central, în „cimier", o lebădă conturnată ieşind, cu aripile în zbor deschis, este flancată de
majusculele slavone ,,,n I K" (C I D). Talpa scutului este încadrată de două palmete încrucişate la bază. Pe
spatele şatonului, gravat în adâncime şi emailat in „niello", anul „1699''. Faţă de ornamentaţia anoului,
execuţia stemei este mai stângace, ea pare a fi făcută de altă mână, mai neexperimentată în desenul
miniatural.
În privinţa posesorului am sugera o posibilă atribuire, marelui ban Constantin Dudescu, la care ne
conduce nu numai monograma, ci şi existenţa lebedei din cimier. Într-una din variantele stemei Dudescu,
cea a „grafului" Constantin, nepotul marelui ban, aflată pe un document din 1812, în scutul oval se vede o
lebădă plutind spre dreapta (D. Cernovodeanu, 1977, 401, XCVII I 5) iar leul din scutul de pe inel devine
tenant. Anul 1699 ar putea fi anul naşterii lui sau al realizării inelului, având în vedere că în 1718 avea
vârsta potrivită pentru a se căsători cu domniţa Maria a lui Antioh Cantemir, arătându-i-se „ [„.] măriia-sa
Nicolaie-vodă [ ... ] pe deplin făcător de bine şi ca un părinte [„.] şi le-au făcut nuntă cu multă cinste,
cununându-i măriia-sa doamna mării-sale, şi după nuntă multă milă şi osibită căutare au arătat casii
Dudescului,ferindu-i totdeauna de dăjdii şi de alte supărări" (R. Popescu, 1984, 291).
Nu ştim cu precizie anul în care a primit titlul de conte al Sfântului Imperiu dar Constantin
Dudescu era desemnat încă din 1717 cu titlul de conte - paşaportul din 14 iulie al acestui an îl desemnează
drept „ lieber getreue Constantin Dudesco Graff Cantacuzenus" şi „ comes Dudesco Cantacuzenus'',
călătorind „non tantum ad tractanda sua negotia, sed etiam ad promovendum interesse et servitium
nostrum" (N. Iorga, 1902, 176-177, LXXVII, LXXVIII). Cum diploma s-a pierdut, nu ştim ce mobile existau
în stema concedată însă presupunem că exista şi o lebădă sau (şi) cocor (care apare pe inscripţia votivă a
bisericii ctitorite de marele ban Constantin Dudescu la Frunzăreşti, Ilfov în 1732).
Deşi inelul are dimensiuni mai mici, el putea aparţine unui bărbat, care-l putea purta pe degetul
mic, aşa cum se vede în portretul (presupus a fi al) logofătului Constantin Dudescu - nepotul banului, aflat
la Muzeul Naţional de Artă, provenind din colecţia Toma Stelian: „ În degetele slabe ale mâinii drepte
strălucesc inele scumpe" (Al. Alexianu, 81). Prelucrat prin turnare, martelare, emailare, gravat în incizie,
pentru ceară. Bine conservat. Provenienţă necunoscută.
Şaton: D = 11 I 13 mm; gr. = 2 mm.
Anou: D = 18 mm; gr. = 1 mm.
Aur; G = 6, 64 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 7815 (CNBAR).

11. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma „M I A? (MI L sau MI A)". Sec. XVIII-XIX. Foto 11 a-d.
Este realizat dintr-o singură bandă metalică, aplatizată prin martelare, evidenţiind şatonul uşor
oval, bombat, cu marginea iniţial perlată, acum în cea mai mare parte uzată. În centrul câmpului sigilar a
fost delimitat un mic scut oval pe înălţime, printr-o linie subţire, parţial ştearsă, cu următoarea compoziţie
heraldică: două păsări afrontate, cu zbor deschis, aşezate pe o inimă, susţin cu ciocurile o cruce cu capetele
lăţite. Scutul este susţinut de doi lei cu capetele spre exterior şi cozile curbate tot spre exterior şi suprapus
de o coroană antică de trei fleuroane, flancată de literele ,,A I M" - (M I L sau M I A). Pe latura de jos o altă
inscripţie: „Ioo~Ar" (?) (rA.~ool) Prima şi ultima literă, aflate sub picioarele leilor, ar putea fi interpretate ca
iniţiale ale numelui posesorului - A I I, iar semnele dintre ele ar putea fi citite 1800 (?) : „M I A 11 I I A"=
MARIA 1800 (?) Anoul inelului a fost ornamentat spre şaton, cu câte patru caneluri alungite, în formă de
palmete, parţial tocite iar partea opusă şatonului prezintă două lipituri cu un metal inferior. Stema descrisă
mai sus poate fi atribuită familiei Cornescu din Valahia (Em. Hagi-Moscu, 1911, 4) sau familiei Perju din
Basarabia (T. Larionescu, 1976, 358). Inelul a fost purtat mult, de aceea unele linii, parţial şterse,
îngreunează citirea corectă a inscripţiei, interpretarea rămâne deschisă. Nu ne putem pronunţa asupra
posesorului. Realizat prin turnare, martelare, cizelare, gravat în incizie, pentru ceară. Starea de conservare,
mediocră. Provenienţă necunoscută.
Şaton:

D = 16 mm; gr. = 1 mm.
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Anou: D = 19 mm; I = 6 I 3 mm; gr.
Aur; G = 5, 72 g. Fără marcaj.
MNIR O. 7814 (CNBAR).
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= 1 mm.

12. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma slavonă „ B I A I I H I A" (A I B I I A I N). Sec. XVIII-XIX.
Foto 12 a-d.
Inelul este turnat dintr-o singură bucată. După dimensiuni pare să fie un inel masculin. Anoul
simplu se lăţeşte spre capetele care cuprind şatonul plat, rotund, mărginit de o margine perlată. În câmpul
sigilar un scut mic oval pe înălţime, cuprinde un vas semicircular plin cu grăunţe, pe care stă o colombă din
profil, cu zbor semideschis (pozitiv este conturnat). Scutul este susţinut în stânga de un leu cu capul şi
coada curbate spre exterior, iar în dreapta de un motiv vegetal. Scutul e suprapus de o coroană cu cinci
fleuroane, flancată de majusculele „B I A" (A I B); sub picioarele leului şi sub ornamentul vegetal,
majusculele „H I A" (A I H) = A I B I I A I H (sau A I V I I A I N ?). Stema acestui inel boieresc nu este
cunoscută în nici un armorial românesc. Motivul era mult reprezentat pe intaliile romane. Nu ne putem
pronunţa asupra posesorului. Realizat prin turnare, martelare, gravat în incizie, pentru ceară. Stare de
conservare bună.
Provenienţă necunoscută.

D = 18 I 19 mm; gr. = 2 mm.
Anou; D = 19 I 20 mm; gr. = 1,5 mm; 1= 2
Aur; G = 9,14 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 7817 (CNBAR).
Şaton:

I

10

mm.

13. INEL SIGILAR HERALDIC. ANEPIGRAF. Sec. XVIII. Foto 13 a-d.

Cele

două părţi

ale inelului de

proporţii

mici sunt realizate separat.

Şatonul

este în

formă

de

casetă circulară cu reversul liber, decorată pe înălţime cu mici palmete şi urme de email „niello". În casetă

este prinsă o piatră de ametist (?) cu baza faţetată. Aversul este gravat in incizie adâncă: un scut
dreptunghiular tăiat, cuprinde în şef o cruce cu braţe egale broşând pe azur (?) şi în cartierul doi - un copac
cu coroana bogată, în care se află o pasăre, totul broşând pe roşu. Scutul este timbrat de un „bourelet" de
Ritter german; nu are tenanţi. Anoul este format dintr-o verigă cu secţiune aproximativ pătrată şi este
decorat foarte bogat cu un motiv traforat, în formă de „zale" alungite; spre capete veriga se bifurcă,
cuprinzând la mijloc o mică piesă în formă de triunghi alungit, uşor bombat spre exterior, terminată spre
anou cu un bumb, pe care se văd urme de email bleu în „champ leve'', ce evidenţiază din metal un motiv în
formă de frunză alungită (acum tocită). În partea opusă şatonului, veriga este decorată numai cu câteva
caneluri perpendiculare pe anou.
În heraldica românească sunt două steme care au un copac cu pasăre în frunziş: Fălcoianu - copac
verde, cu pasăre neagră, broşând pe argint (Em. Hagi-Moscu, 1911, 4 I 9) şi Hrisoscoleu - în cartierul 3:
copac de argint, cu pasăre de aur, broşând pe verde (Em. Hagi-Moscu, 1911, 6 I 2). Inelul este executat cu
eleganţă, sugerând un atelier occidental. Nu ne putem pronunţa asupra posesorului.
E. Gramatopol analizează inelul în lucrarea publicată în Latomus, descrierea nefiind însă
heraldică. Realizat prin turnare, cizelare, emailare, gravură în incizie, pentru ceară. Stare de conservare
bună. Provenienţă necunoscută

D = 10 mm; gr. = 4 mm.
Anou; D = 20 mm; gr. = 1 I 4 mm; I = 2 I 8 mm.
Aur, ametist (neexpertizat); G = 3, 87 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 8659 (CNBAR).
Şaton;

14. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma „K I I I I A I M" (K I I I I LI M). Sec. XVIII. Foto 14 a-d.
Anoul şi şatonul, de proporţii mici, sunt realizate separat. Caseta şatonului are forma octogonală
şi baza bombată, decorată cu un motiv punctiform în formă de floare cu şase petale, încadrată de o margine
formată din linii orizontale scurte, alternate cu puncte. Muchia bombată a reversului pare a fi fost decorată
cu un motiv fin, în formă de zigzag, parţial tocit. În caseta mărginită de o linie fină, simplă, este montată o
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verde închis (jasp?), pe care este gravată, prin incizie, următoarea stemă: scut-cartuş,
rotund, în care este figurat un leu rampant, conturnat (imagine în negativ), cu coada bifurcată, ţinând între
labele superioare o stea cu şase raze; scutul este timbrat de un coif de nobil cu două gratii, care pare a avea
în creştet un bourelet foarte subţire, din care iese un personaj feminin, cu o podoabă capilară din care
flutură două panglici (poate capetele unui bandou care-i acopere ochii ?), ţinând în dreapta o balanţă uşor
înclinată spre interior iar în stânga o spadă, cu vârful în şef. Este imaginea Justiţiei, flancată de
majusculele „ I I K" (K I I); jos, sub lambrechinii bogaţi care înconjoară laturile scutului, flancându-i baza,
majusculele „ M I A" (A I M), deci pozitiv: '·K I I 11 A IM". Anoul subţire se bifurcă spre capete lipindu-se
de baza bombată a şatonului; între braţele bifurcate este lipită câte o casetă mică, rotundă, în care este
prinsă o piatră albă (diamant ?) - una din pietre lipseşte. Anoul este decorat, spre capetele bifurcate, cu
câte cinci caneluri perpendiculare, iar sub casetele cu pietre, cu un mic motiv în formă de „x"; pe verigă se
văd urmele unei lipituri. Inelul este prelucrat îngrijit, cu fineţe iar gravura pietrei este realizată cu abilitate,
ţinând cont de dimensiunea ei.
În privinţa stemei nu ne putem pronunţa. Un sigiliu cu lanţ aflat în colecţia Muzeului de Istorie a
Municipiului Bucureşti (inv. 35569 II 776 I 58) are aceeaşi stemă. Într-un manuscris al regretatului heraldist
Dan Cernovodeanu, unde este prezentată colecţia de sigilii a MIMB, acesta presupune că stema aparţine, ca
factură, heraldicii germanice şi observă cu justeţe că stema este similară cu stema Olteniei - ca mobile şi culori singura deosebire fiind lipsa coroanei leului, care este reprezentat întreg, nu născând dintr-o coroană antică de
aur (C. Moisil, 1931, 82, 84; Wikimedia.orglwikipedialrolflf61Stema_Olteniei_după_unirea_principatelor).
În armorialul german această stemă aparţine familiei Mock (în câmp de azur, un leu de aur
rampant stă pe un munte de argint cu trei creste, ţinând cu laba dreaptă o stea de argint cu şase colţuri
(http://clenodium.eu -armorial german, 32). Un leu identic apare şi în blazonul familiei Baader, în
cartierul 3 al scutului, broşând pe roşu, însă fără munte (ibidem, 2). În armorialul lui Johann Siebmachers
alcătuit în 1605, un leu ţinând intre labe o stea cu cinci colţuri era stema familiei Lachner dar nu are
figurate smalturile (J. Siebmachers, 1999, 198,178).
Dat fiind că inelul are monograma cu litere slavone putem presupune că acestea au fost adăugate
ulterior stemei, inelul fiind cu siguranţă executat în afara spaţiului românesc şi servind drept sigiliu unui
boier din Principate. Realizat prin turnare, cizelare, gravură în incizie, pentru ceară. Stare de conservare
mediocră. Provenienţă necunoscută.

Şaton: LI I= 14 ln mm; gr. = 4 mm.
Anou: D = 19 mm; gr. = 1 mm; I = 5 I 2 mm.
Aur 583 %o; piatră semipreţioasă neexpertizată; G = 3,95 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 8550 (CNBAR)

15. INEL SIGILAR HERALDIC. Monograma slavonă „ HI K 11 A I r" (NIC II LI G). 1717. Foto 15 a-d.
Cele două părţi ale inelului, de dimensiuni mari, sunt realizate separat. Caseta şatonului are
forma octogonală, cu muchiile rotunjite, baza fiind mai mică şi uşor concavă. Pe marginea exterioară este
incizat în adâncime un motiv dantelat, sub care este realizată o decoraţie alcătuită din grupuri alternate de
trei şi cinci caneluri ovale pe înălţime, umplute cu email policrom: grupurile de trei - pe culoarea albă,
desen cu roşu, verde şi negru, iar grupurile de cinci caneluri - umplute numai cu email negru (bleumarin
foarte închis ?), în mare parte dispărut. Reversul casetei poartă în incizie adâncă, anul „ 1717 ", cu email
negru. În caseta decorată pe margine cu o canelură simplă (uşor deteriorată pe latura de jos) este încastrată
o piatră semipreţioasă de culoare neagră (agată ?), pe care este gravată următoarea stemă: într-un scut cu
talpa rotunjită, trei roze unite la cozi, ce par a ieşi dintr-un nor sau vas (?) au, cele laterale - câte o frunză
spre laturile scutului, cea din mijloc două frunze simetrice; scutul este timbrat de un coif de nobil cu două
grile, fără coroană, din care ies în creştet trei roze unite la cozi, ca mai sus; lambrechini bogaţi îmbracă
flancurile scutului până jos; flancând cimierul, majusculele „ K I H" (N I K = Nicolae) iar jos, flancând
marginile scutului, majusculele „ r I A" (L I G = logofăt). Anoul uşor bombat, este decorat spre capete, în
incizie adâncă, cu un motiv vegetal: în partea de jos, o frunză răsucită are deasupra o floare cu şase petale,
cu margine dublă şi mijlocul încărcat de stamine; deasupra florii o canelură adâncă, perpendiculară pe
anou, mărgineşte motivul decorativ realizat cu fineţe dar uzat prin purtare îndelungată.
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În ceea ce priveşte posesorul, nu ne putem îndoi că inelul a aparţinut unui Rosetti. Lucrătura
inelului, care pare de factură germanică, anul înscris pe reversul casetei, precum şi monograma „N(ico) / L
(ae) // L(o) /G (ofăt)'', ne duce la singurul personaj din această perioadă căruia îi putea aparţine inelul, şi
care nu semna decât ca „ Nicolae Logofăt" sau „ biv vei logofăt", anume contelui Nicolae Rosetti, ginerele
Domnitorului martir Constantin Brâncoveanu (R. Grecianu, 1988, 223-224: ,,Adecă viind vremea căsătorii
cocoanii mării-sale lui Ion Costandin voievod, anume Ancuţa, după orânduiala dumnezeiască vrând să o
căsătorească, aşa biine au socotit măriia sa, dă au făcut ginere pre coconul cel mai mare ce avea
Iordache Ruset vel-vornec al Ţării Moldovei, anume Nicolae postelnicul.").
Anul 1717 este anul în care Nicolae s-a întors din exilul din Asia Mică, după năpraznica pieire a
socrului şi a cumnaţilor lui din 1715. În 1726 a avut titlul de mare logofăt, sub Costantin Mavrocordat,
reconfirmat după întoarcerea lui din Transilvania, în anul 1741, ca logofăt al Divanului (Şt. Grecianu, 1908,
213-245). În anul 1733, la 25 februarie, împăratul Carol al VI-lea îi conferă titlul de conte al „ [ ... ]
Principatului nostru ereditar al Transilvaniei şi în Regatul nostru al U11gariei, precum şi în celelalte
Regate şi Provincii ereditare ale Noastre." (ANIC, Peceţi II, 423; Cătălina Opaschi, 2004, 127-140) În ţară
a semnat numai cu titulatura de logofăt, neutilizând titlul de conte.
Realizat prin turnare, cizelare, emailare, gravare în incizie, pentru ceară. Stare de conservare
mediocră. Provenienţă necunoscută.
Şatonul:

L / l = 21 / 19 mm; gr. = 5 mm.
Anou; D = 22 / 19 mm; gr. = 2 mm; 1 = 3 / 5 mm.
Aur; piatră semipreţioasă neexpertizată (agată ?). G = 10,49 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 7821 (CNBAR).
16. INEL SIGILAT HERALDIC. Monograma slavonă ,,A/ H" (N / L = N(ico)L(ae)). Secolul XVIII. Foto 16
a-d.
Inelul de proporţii mici este turnat dintr-o singură bucată. Anoul se lăţeşte mult spre capete,
formând caseta şatonului, de formă octogonală. În casetă este montată o piatră semipreţioasă de culoare
neagră (agată ?), pe care este incizată următoarea stemă: într-un scut cu talpa rotunjită, o teacă de pumnal,
în pal, al cărui capăt iese în şef, flancată de două stele de şase raze, suprapuse - în dreapta şi de o semilună
- în stânga (în negativ); scutul este timbrat de un coif de nobil cu două gratii, încoronat cu o coroană antică
de trei fleuroane, din care ies în cimier, trei pene de struţ, flancate de majusculele slavone ,,A/ H" (N / L =
N(ico)L(ae) ?). Anoul, uşor deformat, este mai gros dar are dimensiuni destul de mici. Stema pare poloneză
după aspect.
Nu ne putem pronunţa asupra posesorului. Realizat prin turnare, cizelare, gravare prin incizie,
pentru ceară. Stare de conservare bună. Provenienţă necunoscută.
Şaton: L / l = 10 / 12 mm; gr. = 5 mm.
Anou: D = 18 / 21 mm; gr. = 2 mm; 1 = 2 / 5 mm.
Aur, piatră semipreţioasă neagră (agat?); G = 9, 40 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 7822 (CNBAR).
17. INEL SIGILAR HERALDIC. „ 1803". Foto 17 a-d.
Inelul, de proporţii mari, este turnat dintr-o singură bucată. Anoul se lăţeşte mult spre capete
formând caseta dreptunghiulară a şatonului, în care este încrustată o piatră semipreţioasă de culoare verde
închis (Jasp ?). Marginea casetei este ondulată în acolade şi decorată cu mici adâncituri. Pe piatră este
gravată următoarea stemă: într-un scut oval pe înălţime, două păsări afrontate, cu zbor închis, care stau pe
o „terasă" mică, susţin o ramură scurtă, bifurcată, asimetrică; scutul este aşezat peste trei ramuri care ies
deasupra „capului'', iar talpa se sprijină pe un ornament „renaissance'', pe care stau cei doi lei limbaţi, cu
capetele spre exterior şi cozile în „S", care ţin scutul cu ambele labe superioare. Deasupra celor trei ramuri
ce depăşesc marginea scutului este suprapusă o coroană antică cu trei fleuroane şi două perle. Sub scut,
anul „1803". Anoul lat este decorat spre capetele mult lăţite, cu un motiv decorativ format din câte patru
caneluri evazate, descendente spre margini, care încadrează un motiv în formă de frunză.
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Stema sigiliului poate fi atribuită unui membru al familiei moldovene Forăscu sau Botez-Forăscu.
Un Basile Forăscu pecetluia o scrisoare în limba franceză, adresată lui George Filipescu, în ultimele decenii
ale sec. XIX (scrisoarea nu este datată), cu un sigiliu în ceară roşie. În câmpul sigilar un scut
dreptunghiular despicat şi cartierul 2 tăiat: în primul cartier, două păsări afrontate, cu zbor închis, aşezate
pe un mic monticul, susţin cu ciocul o ramură scurtă, trifurcată; cartierul 2 - capul de bour moldav iar
cartierul 3 - acvila valaha; scutul este ţinut de doi lei limbaţi, cu coada în forma de „S", cu capetele spre
exterior şi timbrat de o coroană cu nouă perle. Sub scut şi sub labele inferioare ale leilor - un ornament din
două volute (ANIC, Filipescu, 15, 1). Acest Vasile Forăscu poate fi acelaşi personaj cu autorul nuvelei Fata
privighetorului, scrisă pe la 1850 (Îndrumător în A.S. Iaşi, 1947, 64). El putea fi rudă cu vornicul Alecu
Botez-Forăscu ispravnic de Suceava care, în 1862, vindea statului „casele cu locul lor pe uliţa Rădăşenilor"
din Folticeni, pe 999 ooo lei (ANIC,Proprietăţile Statului - Moldova, XLVI/ 1). Casele fuseseră cumpărate
de la aga Dimitrie Cantacuzino, în 26 ianuarie 1848, cu 1000 galbeni blanci (Ibidem, XLVI / 2). În
inventarele fostului Muzeu Alexandru St. Georges se afla o pictură în ulei cu stema Botez-Mogâlde,
reprezentând doi porumbei afrontaţi care ţin în cioc trei trandafiri (spice ?) stând pe o inimă (?) roşie
(ANIC, Muz. St. Georges, VII/ 48, 475).
Nu ne putem pronunţa asupra posesorului. Realizat prin turnare, cizelare, gravat în incizie,
pentru ceară. Stare de conservare bună. Provenienţă necunoscută.
Şatonul: L /I = 20 / 10 mm; gr. = 4 mm.
Anou: D = 24 / 21 mm; gr. = 2 mm; I = 4 / 11 mm.
Aur, piatră semipreţioasă Uasp ?); G = 22, 36 g. Nu are marcaj.
MNIR O. 8844 (CNBAR).

*

*

*

Inelele sigilare prezentate mai sus ne conduc la următoarele concluzii. În primul rând
întăresc afirmaţiile cercetătorilor din domeniu care au constatat utilizarea constantă a inelelor
armoriate, în epoca medievală şi modernă românească, chiar dacă la noi nu a existat o instituţie
heraldică specifică. S-au utilizat sigilii cu steme autoconferite sau steme conferite de cancelarii
heraldice străine (cazul inelului cu stema Rosetti sau cel presupus a fi aparţinut unui Dudescu).
Majoritatea inelelor sigilare par a fi fost executate în afara graniţelor Principatelor. Unii posesori
au ales să comande numai inelul într-un atelier străin, încredinţându-l pentru gravarea „stemei"
unui meşter local, de aici diferenţa între execuţia fină a unor inele şi aspectul rudimentar al
compoziţiei din câmpul sigilar. Există posibilitatea ca anumite piese să fi fost cumpărate cu tot
cu stemele gravate, adăugând ulterior monogramele posesorilor (cazul celor cu monogramă în
alfabetul slavon). Stemele existente vădesc certe influenţe ale heraldicii poloneze sau germanice
(transilvănene), până în secolul al XIX-iea, din acest moment influenţa heraldicii franceze fiind
mai evidentă.
Inelele, „suportul" care poartă micul sigiliu, se înscriu stilistic în moda europeană a
tipului, demonstrând interesul comanditarilor români pentru piese elegante, care să nu aibă
numai un scop utilitar ci să fie şi podoabe care să le sporească prestigiul şi să le sublinieze
rangul, căpătând astfel şi o dimensiune socială. Inelul sigilar devenea astfel o dovadă evidentă a
poziţiei sociale a posesorului.
Principala menire a inelelor sigilare rămâne aceea de a sigila diferite acte, cu scopul de
a întări semnătura - ca act de voinţă şi asentiment al semnatarului - şi ca o garanţie
suplimentară a autenticităţii, pentru a evita falsificarea documentului.

https://biblioteca-digitala.ro

Inele sigilare din

colecţia

Ing. Constantin Orghidan

Bibliografie
Alexianu f. A. Al. Alexianu, Un bucureştean de altădată, risipitorul logofăt Dudescu, Roma, f. a.
Andrieş-Tabac 2003 - S. Andrieş-Tabac, Desluşiri la stema Hotinului, în „Simpozion de Numismatică.
Dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003)", Chişinău, 26-28 noiembrie 2003;
ANIC, fond Filipescu;
ANIC, fond Muzeul Saint-Georges;
ANIC, fond Peceţi II;
ANIC, fond Proprietăţile Statului - Moldova;
Babelon 1894 - E. Babelon, La gravu re en pierres fi nes, Paris, 1894;
Biblia, Vechiul Testament - Geneza, Ierusalim, 1995;
de Blaremberg 1842 - Vl. de Blaremberg, L'Annuaire de la Principaute de Valachie, Boukarest, 1842;
Cernovodeanu 1977 - D. Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, 1977.
Cernovodeanu 2005 - D. Cernovodeanu, Evoluţia armeriilor Ţărilor Române, de la apariţia lor şi până
în zilele noastre (sec. XIII-XX), Brăila, 2005.
Freimaurer, (Catalog), 18 sept. 1992 - 10 ian. 1993, Viena, 1992.
http://clenodium.eu ; (german armorial)
http: li europeana.clasate.cimec.ro;
http: //herbypolskie.strefa.pl/herbarsz MC/Rogala r.htm;
Ghica şi Opaschi 1995 - V. Ghica şi Cătalina Opaschi, Scarabei şi plăcuţe sigilare egiptene din colecţia ing.
Constantin Orghidan, mss, 1995.
Gramatopol 1974 - Em. Gramatopol, Les pierres gravees du Cabinet Numismatique de ['Academie
Roumaine, in Latomus, nr. 138, Bruxelles, 1974.
Grecianu 1988 - R. Grecianu, Începătura istorii vieţii luminatului şi preacredinciosului Domnului Ţării
Rumâneşti, Io Costandin Brancoveanu Basarab voievod, dă când Dumnezeu cu domniia l-au încoronat,
pentru vremile şi întâmplările ce în pământul acesta în zilele Mării sale s-au întâmplat, Bucureşti, 1988
(variantă).

Grecianu 1908 - St. Grecianu, Contele Nicolae Rosetti, în Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie,
5.9, 1908, fasc. 2.
Hagi-Moscu 1911 - Em. Hagi-Moscu, Steme boiereşti din România, Bucureşti, 1911.
Iorga 1902 - N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino. Scoase în cea mai mare parte din
arhiva D-lui G. Gr. Cantacuzino şi publicate de .. , Bucureşti, 1902.
Îndrumător în Arhivele Statului laşi, voi. IV, Iaşi, 1947.
Lambert 2000 - Sylvie Lambert, La bague. Parcours historique et symbolique, Paris, 2000.
Larionescu 1976 - T. Larionescu, Armorialul Moldovei de Sus. Album heraldic (mss.), Bucureşti, 1976.
de la Marche 1889 - L. de la Marche, Les sceaux, Paris, 1889.
Moisil 1931 - C. Moisil, Stema României, în Boabe de grâu, Bucureşti, 2. 2, 1931.
Newberry 1908 - P.E. Newberry, Scarabs. An introduction to the study of Egyptian seals and signet
rings, Londra, 1908.
Opaschi 2004 - Cătălina Opaschi, Diplomele de înnobilare ale familiei Rosetti, în Muzeul Naţional, 16,
2004, 127-140.
Petolescu 2005 - Carmen-Maria Petolescu, Monede romane republicane din colecţia ing. Constantin
Orghidan, Bucureşti, 2005.
Popescu 1984 - R. Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti. Cronicari munteni, voi. II, Bucureşti, 1984.
Puşcariu 1970 - Viorica-Maria Puşcariu, Date noi cu privire la ansamblul de arhitectură medievală de la
Strehaia, în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 39.3, 1970.
Siebmachers 1999 - J. Siebmachers, Wappenbuch von 1605, (reed.), Miinchen, 1999.
Ştirbu, Trohani şi Trohani 2004 Constanţa Ştirbu, N. Trohani şi G. Trohani, Inginerul Constantin
Orghidan (1874-1944). Studiu genealogic şi istoric, în Muzeul Naţional, 16, 2004, 236-268.
Velter 1994 - Ana-Maria Velter, Catalogul monedelor Principatului Transilvania. Colecţia ing.
Constantin Orghidan, Bucureşti, 1994.
Wikimedia.org/wikipedia/ro/f/f6/Stema_Olteniei_după_Unirea_Principatelor.

585

https://biblioteca-digitala.ro

Cătălina

b

Opaschi

Fig.

1

c

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Planşa

586

https://biblioteca-digitala.ro

I

Inele sigilare din

colecţia

Ing. Constantin Orghidan

Fig. 5

c

Fig. 6

b

Fig. 7

c
Fig. 8

Planşa

https://biblioteca-digitala.ro

II

Cătălina

Opaschi

d

Fig. 9

'

Fig. 10

Fig.

11

Fig. 12

Planşa

III

588

https://biblioteca-digitala.ro

c

Inele sigilare din

b

colecţia

Ing. Constantin Orghidan

Fig. 13

Fig. 14

P! .--~.
·'
,r
~

..
'

.

".

.

.

'

.

111

'i

a

b
Fig. 15

c
Fig.16

Fig. 17
Planşa

https://biblioteca-digitala.ro

IV

'

