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Muzeul Naţional de Istoric a Transilvaniei din Cluj-Napoca deţine o bogată colecţie de cahle.
Cele mai vechi piese pot fi datate la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul veacului următor, dar
cantitativ cel mai bine sunt reprcGentate secolele XVll-XVIII.
Catalogul de faţă cuprinde cahlele care pot fi datate cu oarecare certitudine până la 1700, în
mod excepţional fiind menţionate câteva piese din secolul al XVIll-lea, în cazul în care ilustrează
continuitatea unor motive decorative moştenite din perioada anterioară. În total au fost inventariate
495 de cahle şi fragmente de cahle, într-un interval de timp relativ scurt, în primăvara anului 1997.
Clasificarea materialului s-a dovedit a fi o operaţiune îndelungată şi dificilă, în condiţiile în care stadiul
cercetărilor în această direc~e este doar incipient, analogiile lipsesc aproape în totalitate iar pentru
întocmirea unui tablou cronologic trebuie să facem adesea apel la domenii înrudite. Transformarea
inventarului în catalog a presupus ordonarea pieselor pe baza unor criterii' deopotrivă tipologice
(formale şi stilistice) şi cronologice, care să asigure o imagine de ansamblu coerentă asupra colecţiei,
dar în acelaşi timp să permită caracterizarea complexă şi sintetică a fiecărui fragment.
Cahlele sunt prezentate pe categorii: cahle nişă, cahle concave (pahar, castron, oală), cahle
plăci şi piese speciale destinate diferitelor încheieri ale sobei (colţuri, coronament, registre intermediare
între camerele de ardere.) În cadrul fiecărei categorii am op tat pentru gruparea pieselor mai întâi după
motivul decorativ şi numai după acec.a cronologic. Acolo unde a fost cazul am indicat existenţa mai
multor exemplare identice, iar piesele care se diferenţiază doar prin detalii cum ar fi modul de tratare a
suprafeţei vizibile, mici variaţii ale dimensiunilor sau imprimarea aceluiaşi motiv decorativ cu mai
multe negative au fost grupate la o singură po:âţie, ca variante. Catalogul cuprinde astfel 296 de poziţii,
dintre care 63 cu variante; practic colcc~a este prc-.tentată integral, fără să se opereze altă selecţie decât
cea cronologică men\ionată anterior. Ilustraţia grupează în 22 de planşe 221 de piese desenate.
Cahlele sunt, în marea lor majoritate, unicate în repertoriul cunoscut al descoperirilor de pe
teritoriul Transilvaniei. Fac excepţie de la această regulă un număr nesemnificativ de piese, din tre care
men\ionăm oalele cu deschidere rectangulară, frecvent atestate în sec. XlV-XVII, şi o serie de plăci cu
decor vegetal sau vegetal-geometric din secolul al XVH-lea. Cronologia pe care am propus-o este în
general largă, rezumându-se a indica secolul sau secolele în care poate fi încadrată piesa. Criteriile pe
care se bazează ţin cont de forma exterioară a cahlei, de stilul în care a fos t realizat decorul şi desigur
de puţinele analogii pc care le-am putut identifica fără ca acestea să fie nominalizate ca atare în text.
Registrele de inventar nu menţionează în toate cazurile locul <le unde provin piesele. Un
număr destul de marc de cahle, în general întregi, fac parte din colecţia braşoveanului Adolf Resch,
colecţie care a fost achiziţionată în marc parte de către muzeul clujean. T>jescle sunt fără îndoială
recuperate de pc teritoriul Transilvaniei, dar locul exact în care au fost descoperite va rămâne
necunoscut. Din punct de vedere cronologic ele aparţin în special secolelor J{Vl-XVIT.
Cahle databile în secolele XV- XVI au fost descoperite în săpăn1rile de la Cetatea Lita;
materialul este extrem de fragmentar şi cu toate eforturile depuse a fost imposibil să reconstituim
ansambluri. Cahlele plăci cu decor în relief au fost produse în acelaşi atelier, ale cărui principale
caracteristici sunt formatele mici, un relief extrem de slab şi tratarea aversului cu un strat gros de şlem
care ulterior s-a exfoliat. Unele teme precum Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul într-o compo:ci~c
complexă sau cavalerul în tu.mir sub portal gotic sunt intuite pe baza un or mici fragmente disparate.
În Cluj-Napoca pc str. Prahovei a fost descoperit un grup interesant de cahle, provenind în
principal din două complexe: un atelier ca.re a funcţion at în secolele XV-XVI şj una sau mai multe
sobe din secolele XVJ-XVJJ. Câteva dintre aceste piese au fost şi publicate de autoarea descoperirilor ,
cu al cărei acord am valorificat întregul depozit.
Dintre achiziţiile ulterioare anului 1997, sunt incluse în catalog doar piesele descoperite în
săpăturile noastre din anul 2001 de la Casa Bocskay (Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4).
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muzeului din Cluj-Napoca ne-a fost accesibilă cu ajutorul d-nei direcloarc Ana Maria
sprijin necondiţionat a făcut posibilă întocmirea acestui catalog. Pentru întreaga
bunăvoinţă pc care ne-a acordat-o până la finalizarea acestei lucrări îi aducem aici mulţumirile noastre
foarte speciale.
Pentru dreptul de a prelucra materiale inedite rezultate din descoperiri recenle ne-am bucurat
de acordul şi sprijinul colegilor dr. Petre Iambor (pentru cahlele de la Cluj-Mănăştur şi Vâlcele), dr.
Sorin Cociş (pentru cahlele descoperite în săpăturile de la Cluj-Napoca - Sala de box) şi dr. Gheorghe
Petrov (pentru fragmentele recuperate din săpătura de salvare de la Cluj-Napoca - Conservator).
Tuturor le aducem mulţumiri şi pe această calc.
Szoke, al

cărei

Medieval S tove Tiles ofTran[Jlvania. The Collection ofthe Nationa/ Museum of History ofi ran[Jlvania, ClujNapoca. Cata/ogue
(Abstract)
The historica! museum f!f Clt!f-Napoca bas a rich co!lettion r!fmedieval stove tiles. The oldest samples are fron1
the 141h a:ntury, while the largest part of the colfection ir jrom the 16'" and 171" centuries. Theyounge.rt sample presented
in thfr catalogue dates around theyear 1700. Few tiles Jrom the 18th century, h/Jwever, are presented bere, because thry
illustrate the contimliţy of certain molift. A number of 495 tiles is inc/uded overall, in 265 positions - a number of
identica/, or slightfy dijferent pieces beingpresented at the same porition as vatiants (at 63 positions are more than one
variants). 7 'he~fore, the whole medieval (pre 1700) part qfthe slove lile collection oflhe museum is presen/ed
The gmuping considered !he !JPologicalJeat11res ofthe tiles first, observing their structuralparts, i.e.: plate-tifes
or concave-tiles. After structural criteria the decorative moteffs were considered, andfinalfy the chronological elements.
The provenance of the objea was hard to establish - the old m11seum registm are not conlaining such
informa/ion. Jn this situation, an important boc!J of tiles, Jrom the 1510 anti 161" century comes from the ca.rt/e of
Lita/Uta. Another significant and important number oftiles was discovered al Clrg-Napoca, Prahovei street, where a
work.rhop fimctioned duting the f 5tb and 161h centuries, and later, in the 1611! and 17tb centuries, m1dtiple stoves were
used in an urban household. The third important set ef the liles comes Jrom urban environment again: Cluj-Napoca,
Bocskqy bou.re.
This fie/ci of research is a rather neg!et1ed area of the historical and archaeo/ogical st11dies. D11e to this
sil11ation, most of the samp/es are unique for Transylvania so Jar. The presen! calalogJJe aims to offer access Io perhaps
the richest collection ofmedieval slove tiles in Transylvania, in order to help resean:hers to build a more coherent ţypo
chronoloo ofthe tiles.

Catalogul colecţiei
Descrierea pieselor este teafuată pc baza următorului punctaj:
F: forma cahlei. Pentru piesele întregi sunt indicate toate dimensiunile, iar pentru fragmente numai
grosimea. Pentru cahlele plăci dimensiunile sunt indicate în ordinea: lăţime, lungime, grosime, iar
pentru picior înălţime (incluzând grosimea plăcii) şi lăţime.
H: caracteristicile tehnice: pasta, arderea, tehnologia de execu~e, observaţii legate de montarea piesei în
corpul sobei.
A: modul de tratare a părţii vi'.l.ibile a cahlelor, respectiv a aversului în majoritatea situa~ilor: micasat,
angobat„ smăl~uil, văruit, vopsit etc.
T: unne de la tiparul în care a fost imprimat decorul.
U: urme de utilizare, în general apreciate ca fiind superficiale, medii sau intense.
D: decorul cahlei, descris pe scurt.
C: cronologie.
P: locul descoperirii, numărul de inventar, iluslraţia corespunzătoare.
O: locul publicării, observarii diverse. În general la această rubrică sunl mcn~onate piesele
asemănătoare din acelaşi depozit, cu o scurtă caracterizare.
Alte abrevieri 11/iliz.alr.
h. - înălrimt:a
l.- latura
dg. - <liametn1I gurii
df. - diametrul fundului
gr. - gro~imea pereţilor (eventual st:parat grosimea fundului)
inv. - numărul de inventar
indesc. - indescifrabil
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Cahle medievale din Transilvania
Gable nişă

P. Ce1atea Lita, palat. lnv. F 24613, 24614,
24620. PI. 1/3.

1.

F. fragment de nişă cu torsadă marginal (gr. 0,5
cm).
J I. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere incompletă. Lucrată la roat.ă sub forma
unui cilindru de dimensiuni mari, ulterior
sec~onat pe verticală. Marginea piesei,
inclusiv torsada, au fost modelate manual din
pasta crudă.
A. şlem gălbui, strat gros, crăpat pe toată
suprafaţa şi parţial exfoliat.

U.

superficială.

D.

to rsadă marginală simplă.

5.
J:'. fragment de
trapezoidală

cahlă nişă

de

formă uşor

(d 7/8,5 cm, gr. 0,8 cm, h. 20,7

cm).
pastă de calitate medie degresată cu nisip şi
pietricele, ardere incompletă. Pe revers urme
din lipitura de lut cu ajutorul căreia piesa era
fixată în peretele sobei.
U. superficială.
C. sec. XV-X\71.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. F 24611. Pl. 1/4.

H.

C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26850. Pl. 1/1.

2.

r.

fragmente de cahle

nişă

cu decor traforat (gr.

0,7 /1 cm).
H. pastă de calitate medic

degresată cu nisip şi
pietricele, adesea mică, ardere incompletă.
U. superficială.
D. nişa era închisă cu un decor traforat, din
care nu se păstrează decât pornirile şi mici
clemente de câmp. Este posibil ca motivul
decorativ să fi fost repre-.1.entat de cavalerul în

rurntr.

C. sec. A.'V- XVI.
P. Cetatea Lita, palatul marc. lnv. F 24570, F
24574, F 24575, F 24576, F 24577, F 24581,
F 24582.

3.
F. fragment dintr-o nişă cu partea din faţ.ă
par~al traforată (gr. 0,6 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă; unne de ardere secundară.

Cahle concave
6.
F. cahlă castron' cu deschiderea triunghiulară
(df. 7,9 cm, h. 5 cm, L 16/18 cm, gr. 0,5 cm).
H. pastă de calitate medic degresată cu
pietricele.
.A. urme de şlem galben cărămiziu.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palatul de mijloc. Inv. F 24561.
PI. 1/5.
O. din acelaşi loc se păst.rea7.ă un exemplar
asemănător (df. 7,5 cm, h. 4,2 cm, l. 16/18
cm, gr. 0,4 cm) având în interior, imediat
deasupra fundului, o nervură reliefată. lnv. F
24562.

7.
F. fragmente <le cahlă castron cu deschiderea
lobată, marginea lăţită şi uşor şănţuită (gr.
0,35 cm , h. 8,5 cm).
H. pastă de calitate medic degresată cu nisip şi
pietricele, ardere incompletă.
C. sec. XV->-'VI.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. fi 25084, 25083. Pl.

J\. smalţ verzui pe toate feţele, strat foarte

întins direct peste pastă, fără angobă.
D. nu se păstrează decât punctele de pornire a
traforului,
amplasai
probabil
într-un
medalion circular. Colţurile piesei erau pline.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5529. Pl. 1/2.

1/6.

sub~c

8.

r.

fragmente de cahlă oală (sau castron) cu
deschiderea lobată (gr. 0,9 cm), marginea
lăţită. Probabil trei lobi.
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă.

4.

r-.

fragmente de cahlă nişă (d. 9,1 cm, gr. 0,8
cm).
H. pastă de calitate medie degresată cu nisip şi
pietricele, ardere completă.
U. superficială.
C. sec. XV-XVI.

A.
U.

şlem gălbui.

masivă

în zona

centrală.

C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. H orea. Inv. F 19458.
O. fragment dintr-un exemplar asemănător, cu
alte dimensiuni, inv. F 19549. Mic fragment
dintr-un exemplar smălţuit În interior, smalţul
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aplicat direct peste

pastă,

din

săpăturile

de la

H.

9.
F.

cahlă pahar cu deschiderea uşor trilobată (df.
5,2 cm, h. 11,7 cm, gr. 0,3 cm, dg. 10 cm).
H. pastă de calitate bună, ardere completă.
U. superficială.
C. sec. XIV-XV.
P. inv. F 5212. PI. 1/7.

10.
cahlă pahar cu deschiderea rectangulară,
laturile a.r euite spre interior şi colţurile trase
mult în afară (df. 6,2 cm, h. 10,5 cm, l. 8,3
cm).
H. pasta grosieră, cu nisip şi pietricele; lucrată
la roata olarului, marginea formată cu o ramă
clin lemn.
A. în exterior şlem galben cărămiziu şi câteva
pete de smalţ; în interior smalţ ver<le gălbui
încins direct peste pastă în strat subţire; pe
fund s-a adunat o cantitate mai marc de

F.

smalţ.

lJ. masivă în exterior, în jumătatea inferioară a
vasului; probabil jumătatea superioară era
prinsă în grosimea peretelui sobei, nefiind
astfel în contact direct cu focul.
C. sec. X.IV-XV.
P. inv. F 519. Pl. 1/8.
O. fragmente dintr-o piesă de dimensiuni mai
mari, smalţ verde-gălbui, inv. F 19474-19478.

pastă

fină

degresată

cu nisip, ardere

completă.

Palatul Telefoanelor, inv. 5302.

A. smalţ verde închis, aproape complet corodat
din ardere, desprins.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. lnv. F
26821.
14.
oală (df. 8,6 crn, gr. 0,7
cm) cu deschiderea probabil rectangulară.
H. pastă grosieră cu pietricele, ardere completă;
lucrată la roată.
A. în interior smalţ verde gălbui peste angobă strat subţire, prin care se observă pasta; s-a
turnat o cantitate prea mare de smalţ, astfel
ca pc fund s-a adunat un strat foarte gros,
transform~t la ardere în materie sticloasă. Tot
smalţul crăpat fin.
U. masivă.
D. nervură puternic reliefată, iar deasupra
acesteia un val inci:tat în pasta crudă cu un
vârf gros.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5412. Pl. 2/2.

P. fragment de cahHi

15.
F. fragment dintr-o cahlă oală cu deschiderea
rectangulară (df. 8 cm, gr. 0,7 cm).
JJ. pastă fină degresată cu nisip, ardere
completă.

smalţ verde, strat de grosime inegală; nuanţă
mai închisă pe torsade.
U. superficială.
O. torsadă pe fund, în jurul unui nucleu central
proeminent; pc pereţi două torsade la
distanţe aproximativ egale.
C. sec. XV-},.'Vl.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Tnv. F
268903. Pl. 2/3.
O. fragment dintr-o piesă asemănătoare, inv. F
26820.

A.

11.
cahlă oală cu deschiderea uşor triunghiulară
(df. 11,3 cm, h. 21,5 cm, dg. 17,5-18 cm).
H. pastă grosieră cu nisip şi pietricele, ardere

F.

reducătoare completă.

A. smalţ verde deschis, întins direct peste pastă,
pe toate suprafetelc, inclusiv pe fund.
U. masivă în exterior, parţial.
C. sec. XIV- XV.
P. inv. F 19937. PI. 1/9.
12.

de formă aproximativ
bitronconică, cu deschiderea circulară (df. 6
cm, h. 18,5 cm, dg. 8 cm, gr. 1,5 cm).
H. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
lJ. masivă în jumătatea inferioară.
C. sec. XlV-XV.
P. inv. F 518. PI. 2/1.
F.

cahlă

oală

16.
F. fragment de cahlă oală (df. 8,3 cm, gr. fund
0,6 cm, gr. pereţi 1 cm).
H. pastă grosieră degresată cu 111s1p, ardere
incompletă.
smalţ verde strălucitor, strat de
grosime inegală. Parţial curs pe exterior, în
partea superioară.

A. în interior

U. superficială.
13.
F. fragment de cahlă oală (gr. fund 1,2 cm, gr.
pere~ 0,6 cm) cu deschidere rectangulară.
124

D. brâu de alveole
acestuia.
C. sec. XV-XVl.

pc

fund şi imediat deasupra

Cable medievale din 7 ra11Jiluania

P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26826.
17.
F. fragmente de cahlă oală (df. 7 cm, gr. 0,7 /1,1
cm) cu deschiderea neprecizată - probabil

angobă, crăpat fin pe toată suprafaţa; urme
de utilizare masivă, inv. F 5503. Ultimele
două vase cu deschiderea neprecizată (dar cel
mai probabil rectangulară), pere~ mai groşi
(gr. 0,8 cm), descoperite în săpăturile de la
Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor.

rectangulară.

H. pasta de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere incompletă.
A. în interior smalţ verde marmorat peste
angobă, calitate bună, bine păstrat.

U. masivă.
D. doua torsade fine, încadrând un brâu
alveolat.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5249 şi F 5248. PI. 2/ 4.
O. din acelaşi loc ftagmt.'!lte dintr-o oală
identică, (gr. 0,6 cm), având în interior smalţ
verde-gălbui peste angobă, strat inegal, crăpat
fin pc toata suprafaţa. Inv. P 5512.
Fragmente dintr-o piesă asemănătoare (df.
6,5 cm, gr. fund 0,6 cm, gr. pereţi 0,9 cm, h.
păstrat 7,5 cm) lucrată din pastă de calitate
medie degresată cu nisip şi pietricele, uscată
în straturi, ardere incompletă, în interior
smalţ verde marmorat, inegal. Inv. D 1249.
18.

F. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 9,8 cm,
h. 14 cm, I. 19,6 cm, gr. 0,7 cm).
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în

straturi, ardere incompletă.
A. unne de şlem în interior.
D. două nervuri incizate în exterior.
C. sec. XVI.
P. inv. P 24560. Pl 2/5.

20.

F. fragment de cahlă oală (gr. 0,6 cm) cu
deschiderea neprecizată.
H. pasta de calitate bună, ardere incompletă.
A. smalţ galben maroniu.
U.

masivă.

D.

torsadă.

C. sec. .A.T\1-XVJ.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5295.
21.

F. fragment de cahlă oală (gr. 0,7 cm) cu
deschiderea rectangulară.
H. pastă de calitate bună, ardere completă.
A. în interior smalţ verde opac peste angobă,
strat de grosime inegală, crăpat pe toată
suprafaţa.

C. sec. XV-XVI.
P. inv. indescifrabil.
O. fragmente dintr-o

nervură.

C. sec. XV- XVI.
P. Viniu de Jos. Inv. f' 19885.

O. variantă cu alveole mai neglijent executate,
în interior smalţ verde, strat de grosime
variabilă, inv. F 5296. Variantă fără nervură
între alveole, lucrată din pasta grosieră cu
pietricele, ardere incompletă, în interior smalţ
verde - strat de grosime variabilă - peste

la inv.

22.
P. fragment de cahlă oală cilindrică sau cel
puţin cu partea inferioară cilindrică (gr. 0,7
cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă.
A şlem gălbui.

U.
19.
F. fragment de cahlă oală (gr. 0,4 cm) cu
deschiderea rectangulară.
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip şi
pietricele, ardere completă.
A. smalţ verde peste angobă, strat de grosime
inegală, crăpat la ardere.
U. superficială.
D. două brâuri alveolate despărţite de o

piesă asemănătoare

D 1260.

masivă.

C. sec. XV- XVI.

P. Cluj-Napoca - Palaml Telefoanelor. lnv. P
5528.
23.
F. fragment de cahlă oală cu deschidere pătrată
(df. 7 cm, h. 11,5 cm, I. 27 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă. Piesa crăpată la ardere şi
deformată, dar totuşi folosită şi în această
stare.
U. masivă.
C. sec. XVI.

P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. lnv. F
5528.
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24.
F fragment de cahlă oală (gr. 0,6 cm) cu
deschiderea rectangulară, marginea simplă.
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă.
A. smalţ verde marmorat.
U. intensă, dar numai în jumătatea inferioară
(până la limita la care s-a intervenit pentru
formarea părţii superioare a piesei).
C. sec. XVJ.
O. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. r
5511.

25.
F. fragment de cahlă oală cu deschiderea
rectangulară (df. 10 cm, h. 15,5 cm, gr.
0,3/0,6 cm).
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ardere incompletă.
A. urme de şlem în interior.
D. brâu de alveole la interior, puternic
imprimat în pasta subţire.
C. sec. XVI.
P. inv. P 24566. Pl. 2/6
O. exemplar asemănător din punct de vedere
tehnic (df. 10,5 cm, gr. 0,8 cm), la nivelul la
care a început să fie formată deschiderea cu
un brâu de alveole neglijent realizate. Inv. I'
24567.
26.
F. cahlă oală cu deschiderea rectangulară (df.
8,6 cm, h. 10,2 cm, l. 21 cm, gr. 0,6 cm),
marginea simplă.
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscat.ă în
straturi, ardere incompletă.
A. urme de şlem în interior.
C. sec. x'VI.
P. Cetatea Lita. Inv. P 24556. Pl. 2/7.
O. piesă cu secţiune asemănătoare (elf. 9,1 cm,
h. 11 cm, l. 22,2 cm, gr. 0,4 cm fund, 0,7 cm
pereţi), aceleaşi caracteristici tehnice, inv. F
24557. Cablă oală identică (df. 9,5 cm, h. 11,8
cm, 1. 20 cm, gr. 0,8 cm) lucrată din pastă de
calitate bună, ardere completă, inv. F 24563.
27.

r. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 8,6 cm,
Latura 22,7 cm, h. 9,5 cm).

H. pasta grosieră cu nisip

şi

pietricele,

srraturi, ardere incompletă.
A. urme de şlem în interior.

D. nervură reliefată şi torsadă.
C. sec. XVI.
P. Cetatea Lita. lnv. F 24979. Pl. 3/1.
O. piesă identică la 1' 24980 şi 24981.
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28.
cahlă oală cu deschiderea dreptunghiulară
(df. 9,S cm, h. 12 cm, 1. 22 cm şi 24,5 cm, gr.
0,6 cm).
T!. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
uscată în straturi, ardere incompletă.
A unne de şlem în interior.
D. La nivelul la care a început să fie formată
deschiderea o torsadă neglijent realizată.
C. sec. XVI.
P. inv. F 24624. Pl. 3/2.
O. cahlă asemănătoare la Cetatea Lita., palatul
de mijloc: cahlă oală cu deschiderea pătrată
(df. 10,5 cm, h. 15,5 cm, I. 21,5 cm, gr. 0,8
cm) din pastă de calitate bună, utilizare
superficială. Brâu reliefat la 5,5/6,5 cm
deasupra fundului. Posibil piesa este mai
veche, din a doua parte a secolului al XV-iea.
Inv. F 24564'.

F.

29.
F. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 8,S cm,
h. 12,6 cm, l. 22,5 cm, gr. 0,4/0,6 cm).
H. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
uscată în straturi, ardere incompletă.
A. urme de şlem în interior.
C. sec. }...'VJ.
P. inv. F 24551. Pl. 3/3.
O. piesă cu secţiunea identică (df. 8,5 cm, h.
11,9 cm, l. 22,5/24 cm, gr. 0,5/0,8 cm),
aceleaşi caracteristici tehnice, la inv. F 24552.
Cahlă oală asemănătoare cu deschiderea
pătrată (df. 8,5 cm, h. 11,6 cm, l. 21,5 cm, gr.
0,4 cm) lucrată din pastă grosieră degresată
cu nisip şi pietricele, uscată în straturi, ardere
incompletă. În interior se disting urme de
şlem. Inv. F 24621.
30.
F. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 8,5 cm,
h. 9,6 cm, 1. 22,6/23 cm, gr. 0,4 cm).
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ardere incompletă. Piesa păstrează
imediat sub buză urme din lipitura cu care era
fixată în corpul sobei - constând dintr-un lut
foarte grosier cu mult pietriş.
A. urme de şlem în interior.
C. sec. XVT.
P. inv. F 24559. Pl. 3/4

în
31.
F. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 8,5 cm,
h. 12,5 cm, l. 22,3 cm, gr. 0,6 cm).
H. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
uscată în straturi, ardere incomplet~'i.
A urme de şlem.

Cahle medievale din '1 'ransilvania
D.

nervură reliefată

în interior.

C. sec. XVL
P. inv. F 24554.

32.
cu deschiderea pătrată (df. 11,3
cm, h. 19,2 cm, l 20 cm, gr. 0,6 cm),
marginea răsfrântă spre exterior.
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă.
A. urme de şlem.
C. sec. XVI-XVII
P. inv. F 586.

F.

cahlă oală

33.
F. fragment de cahlă oală cu deschiderea
pătrată (gr. 0,6/0,7 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere complet.ă.
A. în interior smal~ verde inegal, peste angobă.
C. sec. XVI-XVII.
P. inv. D 1249 şi D 1260 (cu deschiderea mai
marc).

Cahle cu medalion concav
34.
cahlă placă (23x23x0,9 cm) cu medalion
circular concav, picior scurt (6,2x0,5 cm).
Fr. pasta presată în tipar cu o ţesătură pentru
medalion, iar pentru celelalte componente cu
o spatulă din lemn şi cu mâna; medalionul
imprimat separat.
A. smalţ bicrom peste angobă, câmpul verde iar
medalionul galben maroniu (m partea de sus
curs peste verde).
U. masivă pc revers şi picior.
D. medalionul este decorat cu bust feminin
redat <lin semi-profil, încadrat de un tor
reliefat ornamentat cu motive vegetale. Pc
partea plană a piesei, în colţuri, sunt
reprezentate măşti (feminine?) încadrate de
mici proeminenţe circulare. Relieful piesei
este foarte fin, iar figurile sunt redate cu cele
mai mici detalii.
C. sec. XVI.
P. colecţia Adolf Resch. lnv. I 3301. PI. 4/2.
O. piesa este de o calitate excelentă, foarte
probabil este un import.

F.

35.
F. cahlă placă (22U2,7x0,7 cm) cu medalion
circular concav, picior scurt (5,6x0,5 cm).
J 1. pasta presată în tipar cu o ţesătură pentru
medalion, iar pentru celclalte componente cu
o spatulă din lemn şi cu mâna; medalionul
imprimat separat.

galben de calitate proastă, acum
în cea mai mare parte.
U. masivă pc revers şi picior.
D. portret de soldat roman din profil. Partea
plană a piesei este decorată cu motive
vegetale stilizate.
C. sec. XVI.
P. colecţia AdolfResch. Inv. im.lese. Pl. 4/2.
A.

smalţ

dispărut

36.
F.

cahl.ă placă cu medalion circular concav
(26,7x26x0,7 /1,3 cm), picior scurt (5,5x0,5
cm).
I 1. pasta presată în tipar cu o ţesătură, piciorul
finisat cu o spatulă din lemn; medalionul,
placa şi piciorul au fost lucrate separat şi
asamblate în stare crudă, înainte de uscare.
A smalţ verde peste angobă, strat de grosime
inegală, irizat; vopsea maro-roşcat peste
smalţ. Pete de smalţ pe revers.
U. vag pe revers.
D. în centrul medalionului o rozetă stilizată
înconjurată de mici proeminenţe circulare. În
exteriorul medalionului, spre colţurile plăcii,
pe o parte motive vegetale stilizate iar pe
cealaltă un motiv fom1at dintr-o mască
încadrată de două aripi. I nscripţ:ie din
majuscule reliefate: „D", „T" şi „V".
C. sec. XVI.
P. inv. Il 1243. PI. 4/1.
O. variantă nesmălţuită cu inv. indesc.: cahlă
placă (27x.25,5 cm), pe avers şlem maroniu şi
angobă. Variantă având colţurile decorate cu
elemente vegetale asimetrice (25x26,8xl cm),
picior scurt (5,3x1 cm), din pasta de calitate
bună degresată cu nisip, ardere completă;
presată în tipar cu lemn. Pc avers urme de
şlem maroniu roşcat, pe revers şi parţial pe
picior urme de utilizare masivă. Probabil ceva
mai tâo:ie, de la sfârşitul sec. XVI - începutul
sec. XVU. Provine din colecţia Adolf Resch,
inv.3338.

37.
P. fragment de cahlă placă cu medalion circular
concav (gr. 0,6 cm), cu picior (8,Sx0,8 cm).
1I. pasta grosieră degn:sată cu nisip şi pietricele,
ardere completă; presată în tipar cu lemo şi
cu mâna.
A. smalţ verde inega~ marginal nuanţă aproape
galbenă.

D. medalionul decorat cu o ro:tetă cu petale
marcate perimetral prin nervuri reliefate. În
colţuri decor vegetal format din trei frunze
dezvoltate dintr-o tulpină.
C. sec. XVI.
127

Daniela MARCU-lSTRA1T1
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5376. Pl. 4/4.
38.
F. fragment din partea centrală a unei piese cu
medalion circular concav (gr. 0,9 cm).
J I. pasta de calitate bună, ardere incompletă;
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna.
A. smalţ verde peste angobă, de calitate bună.
D. medalionul decorat cu o rozetă cu petale
marcate perimetral prin nervuri reliefate.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Horea. Inv. l-' 19466. Pl.
4/5.
39.
F. fragment de placă cu medalion circular
concav (gr.0,8 cm) cu picior (6x0,5 cm).
J 1. pasta fină cu mica şi nisip, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. strat gros de angobă.
U. superficială.
D. medalionul decorat probabil cu o ro:tetă.
Spre colp.irile plăcii frunze de sLejar
dezvoltate dintr-o singură tulpină.
C. sec. XVI.
P. Vinţu deJos. lnv. F 19539, 19540. Pl. 4/8.

Cahle plăci

pastă grosieră degresată

incompletă, presată

cu pietricele, ardere
în tipar cu lemn şi cu

mâna.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc,

formă

rectangulară.

D. fragmente <le portal gotic târziu dintr-o
compoziţie cu cavaler în turnir.
C. sec. XV.
P. Cetatea Lira, curtine. lnv. F 24704 a
5/2, 3, 5.

şi

b. PI.

42.

F. fragmente de cahle
fără

plăci

(gr. 0,4/1,3 cm)

picior.

H. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă, presată în tipar cu lemn.
Puternic arse secundar.
A. urme de şlem galben cărămiziu şi angobă.
D. fragmente de portal gotic dintr-o
compoziţie cu cavaler în turnir - 4 exemplare
diferite.
C. sec. XV.
P. Cetatea Lita, palatul de mijloc. Inv. f' 24629,
24630, 24631, 24632. Pl. 5 / 4.
43.

F. fragment de
picior.
II. pastă

cahlă placă

(gr. 0,9 cm)

L'l.ră

grosieră degresată

cu pietricele, ardere
cu lemn şi cu mâna.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea <le mijloc, formă
incompletă, presală

40.
F fragment dintr-o cahlă traforată; reversul
este spart. Sistemul de prindere se păstrează
doar fragmentar, dar după pornire pare să fi
fost destul de înalt, probabil un olan.
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă, presată în tipar cu o spatulă
din lemn, piciorul adăugat prin intervenţii
manuale.
A. smalţ verde inegal peste angobă, strălucitor,
parţial curs pe revers.
U. superficială.
D. fragment de portal gotic dintr-o scenă cu
cavalerul în turnir.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Tnv. F
26904. PJ. 5/1.

circulară.

D. fragment din portalul gotic t:ârziu redat
printr-o succesiune de fleuroane.
C. a doua jwnătate a sec. XV.
P. Cetatea Lta, palat. Tnv. F 24712. Pl 5/6.
44.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm).
H. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă, presată cu lemn.
A urme <le şlem galben cărămiziu şi angobă.
D. fragment de portal gotic.
C. sec. XV.
P. Cetat<.."a I .ita, palatul mare. MNIT, tnv. F
24568.
45.

41.

F fragmente de

H.

cahlă placă Qăţime maximă

16
cm, gr. 0,3/0,6 cm) tară picior. După urmele
de arsură de pc revers a funcţionat cu un olan
ataşat, cu deschidere rectangulară.

placă (gr. 1 cm) cu piciorul
desprins.
H. pastă grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ardere incompletă; presată în tipar cu
mâna.

F. fragment de

Cahle medievale din Transilvania
A.

smalţ

verde direct pc

ceramică,

strat foarte

subţire.

U. masivă pe revers şi marginea ramei, în
exterior.
D. partea marginală a unui portal gotic.
C. sec. XVI.
P. inv. l 45. PI. 5/7.
46.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,3/1 cm) fără
picior. După urmele de ardere de pe revers a
funcţionat cu un olan ataşat, cu partea clin
faţă de formă circulară.
H. pastă fină degresată cu nisip, ardere
incompletă, presată cu lemn.
A urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc.
D. cavaler în turnir călare spre dreapla.
C. sec. XVI.
P. Cetatea Lita, palat. .tv1NIT, inv. F 24695. Pl.
5/8.
O. fragmente din acelaşi tip la inv. F 24696,
caracteristici identice.

47.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1/1,2 cm) fără
sistem de fixare. După urmdc de ardere de
pe revers a funcţionat cu un olan ataşat, cu
partea de contact de formă circulară.
J I. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn.
A. unne de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc.
D. cavaler în turnir călare spre dreapta. Scena
este delimitată de o torsadă ruclimentar
executată, iar în partea inferioară este
intercalal un decor geometric format din
ben~i cu mici triunghiuri, în încercarea de a
sugera probabil un relief Probabil aceeaşi
compozi\ie cu piesa de la nr. 46.
C. sec. XVI.
P. Cetatea Lita, palat. lnv. F 24697. PI. 5/9.

executată,

iar în partea inferioară, sub
picioarele calului, se adaugă un relief simplu.
C. sec. :A'VI.
P. Cetatea Lita, curtine. Inv. r 24707. PI. 5/1011.

49.
P. fragment de cahlă placă (gr. 0,4 an).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn şi cu mâna.
A. urme de şlem galben cărămiziu.

U.

superficială.

D. cap de cal - fragment dintr-o compoziţie cu
cavaler călare spre stânga.
C. sec. A.'V-XVL
P. Cetatea Lita, palat. Inv. P 24712.

50.
P. fragment de cahlă placă (9,5x10,5x1/1,3 cm)
fără picior.
J I. pasta grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. urme de vopsea roşu închis.
U. masivă.
D. cavaler în turnir sub portal gotic târziu.
C. sec. XV-:A'VI.
P. Cluj-Napoca - Calea Mănăştur. Tnv. li 6272.
Pl. 5/12.
51.
F. fragment de placă (gr. 0,7 /1,5 cm) fără
pictor.
H. pasta de calitate bună degresată cu mică,
ardere incompletă; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.
U. superficială.
D. cavaler în turnir orientat spre stânga, sub un
portal semicircular decorat pe intrados cu
vrejuri.
C. sec. XVI.
P. inv. T 63. Pl. 5/13.

48.

52.

P. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) fără
sistem de fixare. După urmele de ardere de
pe revers a funqionat cu un olan ataşat, cu
partea de contact de formă circulară.
J I. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc, formă

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) rară
p1c1ot.
H. pasta de calitate bună cu n1s1p, ardere
completă; presată în tipar cu lemn.
U. superficială.
D. cavaler calare spre dreapta, în turnir, sub un
portal semicircular decorat pe intrados cu
vrqun.
C. sec. XVI.
P. inv. IV 4608. PI. 5/14.

circulară.

D. cavaler în turnir călare spre stânga. Scena
este delimitată de o torsadă ruclimentar

1 ?.<)
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53.

r.

fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm); după
unnele <le arsură de pe revers a funcţionat cu
un olan ataşat, cu parte.oa de contact de formă
circulară.

H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ardere incompletă; presată în tipar cu
o pânză, iar piciorul cu o spatulă din lemn;
arsă secundar.

A. şlem cărămiziu gălbui
U. masivă în zona de mijloc.
D. cavaler în turnir călare spre stânga, sub un
portal semicircular decorat pc intrados cu
vrei un.
C. sec. XVI.
P. inv. IV 2814. Pl. 5/15.
54.

F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu picior
(4,7x0,8 cm).
J J. pastă grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ar<lcre incompletă; presată în tipar cu
lemn.
A. smalţ verde peste angobă, strat gros .irizat în
argintiu, în cea mai mare parte că:lut.
U. masivă pc revers şi jumătatea inferioară a
ramei, în in tcrior.
D. cavaler în turnir călare spre stânga, sub un
portal semicircular. Sub burta calului un
decor care nu se poate reconstitui în
întregime - vegetal sau eventual un animal
fantastic? În partea de jos a piesei o bordură
reliefată a conţinut probabil o inscrip~e (sau
o imitaţie?), astăzi ilizibilă.
C. sec. XVI
P. Cluj Napoca - centrul oraşului. Inv. J 56. Pl.
S/16.

55.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,9 cm).
grosieră degresată cu mică şi nisip,
ardere superficială, presată în tipar cu o
spatulă din lemn.

1I. pasta

U. intensă.
D. cavaler călare spre stânga.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca, casa Bocskay. Pl. S/17.
56.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,4 cm) cu
picior desprins.
fl. pastă grosieră cu nisip şi pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn ş1 cu
mâna.
A şlem cărămiziu gălbui, ulterior văruit.

U.

masivă.

no

D. cavaler în armură, coif cu viziera ridicată; pc
latura superioară a piesei bordura este dublată
de steluţe. Fragment dintr-o compoziţie cu
husar călare spre dreapta.
C. sec. XVI-XVII.
P. inv. I 5423. PI. 6/8.
57.
F. cahlă placă (27,3x21,4x0.5 cm) cu picior
(4,lx0,7 cm).
H. pasta de calitate medie, presată în tipar cu o
ţesătură.

A.
U.

uşor

micasat.
pe revers şi picior.
D. cavaler călare spre stânga, cu sabie
buzdugan. V ariantă a imaginii husarului.
C. sec. XVII.
P. colecţia ~dolf Resch. Inv. 3343.
masivă,

ş1

58.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu ntstp,
pietricele şi rar mică, ardere superficială;
presată în tipar cu lemn; pe revers câteva pete
de smalţ.
A. şlem gălbui cărămiziu, strat subţire.
U. masivă.
D. cavaler călare spre dreapta; se păstrează
gâtul calului, cu coama pieptănată, şi piciorul
cavalerului, acoperit de faldurile unei haine
lungi.
C. sec. XV1.
P. inv. F 5549.
59.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pasta grosieră cu mult pietriş, uscată în
straturi, ardere aproape complelă; presată în
tipar cu o spatulă din lemn.
A. smalţ verde peste angobă albă - strat de
grosime inegală, coro<lat din ardere pe toată
suprafa~a. Fragmentul aparţine unui rebut.
D. partea din spate a unui cal rigid
C. sec. XVT-XVJT.
P. inv. F 5297.

60.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) cu
piciorul complet desprins.
H. pasta grosieră cu nisip, pietricele şi multă
mică, ardere superficială; presată în tipar cu o
ţesătură, reversul nivelat apoi cu o spatulă din
lemn.
A. smalţ galben şi verde închis, peste angobă,
în cea mai marc parte căzut.
U. superficială

Cahle medievale din ] 'ransi/vania
D. partea din spate a unui cal în poziţie statică.
C. sec. XVI-XVII.
P. Brâncoveni. lnv. IN 10710.
61.

F. fragment marginal de cahlă placă (gr.0,8-1,3
cm) fără picior.
J I. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna, ardere completă.
A. smalţ verde opac peste angobă, nuanţă
foarte deschisă; calitate proastă, crăpat pe
toată suprafaţa şi parţial căzut.

U. superficială.
D. personaj cu pasăre, fizionomie ştearsă.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Jnv. F
26822.

62.
F. fragment marginal dintr-o cahlă placă (gr.
0,8 cm) fără picior.
H. pastă de calitate bună cu nisip, ardere
incompletă, presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
D. scenă cu personaje delimitată marginal de
două baghete; se observă doar mâna unui
personaj îndoită din cot.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. lnv. F
26877.
63.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,5 cm).
H. pastă de calitate medie degresată cu nisip,
ardere completă, presată în tipar cu kmn şi
cu mâna.
A. smalţ verde deschis peste angobă.
D. scenă cu personaje; se păstrează doar un cap
cu bucle, într-un relief extrem de şters (?).
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26822.
64.

F. fragment de cahlă placă fără picior (gr.0,61,2 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată în tipar cu o spatulă din
lemn şi cu mâna.
A. şlem galben-cărămiziu.
D. fragment marginal, probabil dintr-o scenă
cu personaje.
C. sec. XV-XVL
P. Cluj-Napoca
str. Prahovei nr. 12. Inv.
F26878.

65.

F. fragment de cahlă traforată (gr. 1,2 - 3 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. urme de angobă. Piesa a fost probabil
pregătită pentru smălftiire.
D. cavaler pedestru în armură din zale, având
ca armament o spadă cu mâner scurt şi garda
în cruce.
C. sec. XV-XVJ.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. lnv. F
26881.
O. Viorica Crişan, Săpaturile de salvare din Ciu_;~
Napoi-a, AMN, XXXIII, 1996, pl. 13/5.
66.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0.5 - 1,5 cm).
H. pastă grosieră, ai:dere incompletă, presată în
tipar cu lemn şi cu mâna. Fragmentul este
crăpat la ardere, foarte probabil aparţine unui
rebut.
A. şlem galben cărămiziu, strat gros.
D. cavaler pedestru îmbrăcat în armură; cu
mâna stângă ~ne o flamură iar mâna dreaptă
este sprijinită în şold (cu o punguţă?).
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26888. Pl. 6/1.
O. Viorica Crişan, Săpaturile de salvare din CllffNapoca, AMN, XXXlll, 1996, pl. 13/2.
67.

F. fragment de cahlă placă (gr.1,2 cm).
H. pasta grosieră, ardere completă; presată în
tipar cu mâna, foarte neglijent, reversul a
rămas cu denivelări accentuate.
A. smalţ maroniu-verde peste angobă, crăpat
pc toata suprafata, strat inegal a cărui grosime
ajunge la 0,3 cm, ceea ce în partea inferioară a
avut drept rezultat estomparea completă a
decorului. La a doua ardere piesa a devenit
un rebut şi nu pare să fi fost folosită.
D. cavaler pedestru, în armură scurtă cu
genunchiere proeminente.
C. sec. XV-XVI
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. lnv. F
5510. Pl. 6/2.
68.
cahlă placă
(gr.0,8 cm) cu
picior (2x0,5 cm).
H. pasta de calitate medie degresată cu nisip şi
mică, uscată în straturi, ardere completă;
presată în tipar cu o ţesătură, reversul nivelat
apoi cu mâna.

F. fragment de
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smalţ verde opac peste angobă - parţial
corodat.
U. superficială.
D. fragment dintr-o cahlă cu decorul format
din două dmpuri, despărţite printr-o baghetă
cu secţ:iune în formă de treflă. Pe câmpul din
stânga un cavaler redat în semi-profil,
îmbrăcat într-o armură alcătuită din pantaloni
colanţi cu genunchiere proeminente, runică
lungă din zale, strânsă în talie cu un cordon;
apărătoare pentru umeri şi coate. În mâna
dreaptă ţinc o armă bifurcată la capăt.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. r 19697. PL 6/3.

A

69.

r.

fragment de cahlă placă (gr. 0,5 cm); după
urmele de arsură de pc revers a funcţ:ionat
probabil cu un olan circular ataşat.
l-l. pasta grosieră cu mică şi nisip, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
U. superficială, în zona centrală.
D. partea inferioară a unei cahle pe care era
reprezentată probabil o scenă de vânătoare:
se văd picioarele unui personaj şi coada unui
animal, în1r-w1 cadru vegetal.
C. sec. XV-XVI
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 6/4.

70.
F. fragment de cahlă placă (h. 27,3 cm, gr. 1
cm) fără picior; după urmele de arsură de pe
revers a funcţionat cu un olan ataşat
H pastă fină, an.Icre completă; presată În tipar
cu o spatulă din lemn şi cu mâna, finisată cu
o ţesătură.
l.J. superficială în partea centrală.
A. smalţ verde irizat, inegal.
D. Sfântul Gheorghe omorând balaurul.
Compoziţ:ie complexă, având în plan secund
toate:: personajele legendei: regele, regina,
prinţesa şi miclul. Sfântul este călare spre
stânga, şi ucide balaurul cu o suliţă dispusă
oblic. În partea inferioară a cahlei este sugerat
un relief.
C. sec. XV.
P. Zalău. Inv. IV 2813. Pl. 6/5
71.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm) fără
picior. După urmele de arsură de pc revers a
funcţionat cu m1 olan ataşat, având partea de
contact de formă circulară.
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn şt cu mâna.
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A. unne de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc.
D. fragment de portal gotic târziu redat printro succesiune de flc::uroane. În partea stângă a
cahlei o arhitecturii în relief foarte slab. Scena
este delimitată de o torsadă abia perceptibilă.
Probabil o mixtură între compoziţia Sfanrul
Gheorghe omorând balaurul şi cea a
cavalt:rului în turnir.
C. sec. XV-XV I.
P. Cetatea Lita, palat. lnv. P 24712. PI. 6/9-10.

72.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pastă grosieră degresată cu mică şi pietricele,
presată în tipar cu o spatulă din lemn, ardere
oxidantă inc9mpletă.

U. intensă.
D. fragment dintr-un animal fantastic.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 6/14.

73.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,3/0,9 cm).
Ir. pas tă fină, ardere completă, presată în tipar
cu lemn.
U. superficială.
D. personaj feminin cu părul lung, probabil
fragment dintr-o scenă cu Sf'antul Gheorghe.
C. sec. .XV-XVI.
P. Cetatea Lira, palat. lnv. F 24689.
74.
F fragmente de
fără picior.

H.

cahlă placă

(gr. 0,7 /0,9 cm)

pas tă grosieră degresată

incompletă, presată

cu pietricele, ardere
cu lemn şi cu mâna.

A urme de şlem gălbui.
D. fragment de arhitecrură, foarte probabil
dintr-o scenă cu Sfântul Gheorghe. Scena
delimitată de o torsadă. Relief c..xtrem de
şters, decorul aproape indescifrabil.
C. sec. XV-A'Vl.
P. Cetatea Lira, palat. Inv. F 24691, F 24692, F
24693. Fragmente marginale pe care se:: vede
torsada (redară printr-o baghet.ă reliefată,
decorată cu nervuri oblice) care încadra
decorul, descoperite în aceeaşi cetate, la
curtine şi palat. lnv. F 24706, F 24708, F
24699, r 24111, F 24710, r 24592, r 24594,
P 24593, F 24700, F 24709.
15.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pastă grosieră cu mică şi pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn.

Cahle medievale din Transilvania
A. şlem gălbui.
O. fragment din corpul unui balaur cu solzi foarte probabil dintr-o compoz*c cu Sfântul
Gheorghe.
C. secolele XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26887.
O. Viorica Crişan, Săpaturile de salvare din C/19._
Napoca, J\.MN, XXXTTJ, 1996, pL 13/4.
Fragment
clin
aceeaşi
compoziţie
reprezentând o vegeta~e pc un relief stâncos,
inv. F 26891. Mic fragment de balaur cu
coada străpunsă de o lance - inv. F 26893.

76.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 - 2 cm).
J l. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă,
presată
în tipar cu lemn.
Fragmentul crăpat la ardere, probabil un
rebut.
A. strat gros de angobă albă (cu tentă roşcată) probabil pregătită pentru smălţuire.
D. cavaler cu barbă şi plete, echipat cu armură
din plăci (închisă pe unul dintre umeri cu o
pafta în formă de rozetă) şi cu un scut scobit
decorat cu o crnce greacă simplă. Probabil
Sfântul Ladislau.
C. sec. :XV-}...7Vl.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26884. Pl. 6/6.
O. Viorica Crişan, Săpat11rile de salvare din ClujNapoca, J\1\1N, XXXIII, 1996, pi. 13/1.
77.
F. fragment de cahlă placă fără picior (gr. 0,8
cm) .
11. pasta medie degresată cu nisip şi pietricele,
uscată în straturi, ardere completă; presată în
tipar cu lemn.
A smalţ verde opac peste angobă - strat
subţire, în cea mai mare parte căzut.
D. baldachin - fragment din partea superioară
a unei cahle decorate cu Sfinţii Regi.
C. sec. XV-XVI.
P. Vinţu de Jos. Inv. P 19503. PI. 6/7.

78.
f. fragment de cahlă placă (gr. 0,4/0,8 cm) fără
picior.
I I. pastă fină, ardere completă, presată în tipar
cu lemn.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D. rege sfânt cu aureolă.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palat. Tnv. F 24687.

79.
I'. fragment de cahlă placă (gr. 0,9-1,4 cm).
pastă de calitate medic degresată cu
pietricele, ardere completă, presată în tipar cu
o spatulă din lemn. Fragmentul crăpat la
ardere, probabil un rebut.
A şkm galben cărămiziu.
D. fragment dintr-o compoziţie cu Sfinţii Regi
(două picioare pe o formă de relief).
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26890.
O. mic fragment dintr-o scenă idcntid rc,"alizată
cu alt tipar, inv. F 26889.

f I.

80.
F. fragment de colţ, cahlă placă rară picior (gr.
1,2 cm).
J J. pasta grosieră &gresată cu mică şi pietricele,
ardere oxidantă incompletă.
A presărat cu fulgi de mică.
T.lemn.
U. intensă.
D. partea inferioară a unui personaj cu mantie
lungă, aşezat pe un postament. Pragment
dintr-o compoziţie cu Sfinţii Regi.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 6/16.
81.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7- 1 cm).
11. pastă de calitate bună, ardere completă,
presată în tipar cu o pânză.
D. piciorul desculţ al unui personaj care poartă
o haină lungă - probabil o scenă cu Sfântul
Cristofor.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. I'
26896.

82.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,5-2
cm).
r J. pastă grosieră degresată cu mult nisip şi
pietricele, presată în tipar cu o spatulă din
lemn, ardere oxidantă completă.
A. smalţ verde, strat de grosime inegală,
culoarea oscilează de la verde gălbui la negru.
U. superficială.
O. figură de sf'antă.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 6/11.
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83.
F. fragment dintr-o piesă specială în formă de
blazon (g.r. 0,4 cm); după urmele rămase pe
avers, a avut un picior triunghiular.
H. pastă fină cu nisip, ardere incompletă;
presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde irizat în argintiu.
U. superficială.
D. personaj feminin cu aureolă.
C. sec. A.'V-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 6/12.
84.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6/0,8 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn.
A. urme <le şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D. personaj sfânt cu aureolă.
C. sec. XV- XVI.
P. Cetatea Lita, curtine. Inv. F 24715.
85.
F. fragment de
p1c1or.
H. pastă

cahlă placă

(gr. 0,8 cm)

fără

grosjeră degresată

cu pietricele, ardere
cu lemn.
galben cărămi:tiu.

incompletă, presată

A. urme de şlem
U. superficială.
D. personaj sfânt cu aureolă. Detaliile
şterse din prelucrare.
C. sec. XV- XVI.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. F 24688.

feţei

86.
F. fragment de cahlă placă (16x19,7x1 cm) cu
picior (5,3x1 cm).
H. pasta de calitate medie degresată cu
pietricele, presată în tipar cu o spatulă din
lemn şi cu mâna.
A. şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D . cetate cu trei figuri - probabil fragment din
scena „Intrarea in Ierusalim".
C. sec. XVI.
P. inv. 8024 a, b.
87.
F fragment de tipar (gr. 1,2/1,S cm).
I-L pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă.

A. urme de nisip.
D. înger sau sfânt cu aureolă şi aripi.
C. sec. XV- XVI.
P . Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26894. Pl. 6/13.
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88.
F . fragment central de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
H. pasta de calitate bună, presată în tipar cu o
pânză, ardere oxidantă completă.
A. smalţ verde peste angobă.
T. lemn.
U. urme intense, dispuse doar marginal.
D. fragment din corpul unui personaj.
C. sec. XVT- XVTT.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 6/15.
89.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6/1,5 cm) cu
piciorul nipt.
H. pasta fină, ărdcre completă; presată in tipar
cu lemn.
A. uşor micasat; smalţ verde-gălbui direct pc
ceramică.

U. superficială.
D. personaj feminin aflat la intrarea unui cortfragment din scena „Judith tăind capul lui
Holofern". Compoziţia este incadrată de trei
registre decorative: imit.aţic <le torsadă, lujeri
înfăşuraţi pe o baghetă, şi mici rozete ataşate
unei baghete.
C. sec. XVI.
P. Pl. 6/17.
O. fragmente dintr-o compoziţie asemănătoare
în săpăturile de pe str. Prahovei 12:
fragmente de placă (gr. 0,3/1,3 cm) din pastă
de calitate bună degresată cu nisip, ardere
completă, presate în tipar cu o spatulă din
lemn. A versul cu smalţ verde uniform, parţial
irizat, parţial căzut. Fragmentele păstrate:
capul unui personaj feminin cu detaliile feţei
puţin reliefate, inv. P 26823; partea mediană a
unui personaj feminin având în mâna dreaptă
capul lui Ilolofern, inv. F 26824.
90.
P. fragmente de cahlă placă (1/1,5 cm) cu ramă
(5,4x1 cm).
11. pasta bună degresată cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. smalţ verde gălbui, strat de grosimi variabile.
D. Moise lângă cort şi crucea pe care este
încolăcit şarpele. În registrul inferior bandă
cu inscripţie: „DO", „RR SO", „VERB".
C. sec. XVII.
P. Cluj -Mănăştur. Inv. P 23250, P 23258, P
25243.

Cahle medievale din Transilvania
O. fragmente din
tipare diferite.

3~

exemplare lucrate cu

91.
cahlă placă (gr. 1 cm) cu
piciorul desprins.
H. pasta de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere incompletă; presată în tipar cu lemn şi
cu mâna.
A angobă alb-gălbuie; pete de smalţ verde
marginal şi pe revers.
U. masivă, pe revers.
D. Moise cu coame. Inscrip~e ,,NESEN" (sau

F. fragment de

M?).

D. medalion octogonal cu laturile oblice uşor
arcuite sere interior, decorat cu mască
feminină. ln interiorul medalionului inscrip~e
„1617" „B", „H". Pe medalion un fel de
proeminenţe
circulare.
În
exteriorul
medalionului de o parte şi de alta câte o
mască (mai puţin reuşită), iar pe verticală
motive stilizate. Între laturile arcuite ale
octogonului şi colţurile plăcii buchet de
frunze. Cahla are un chenar bogat profilat, în
trepte, iar la nivelul decorului o bordură cu
mici proeminenţe circulare.
C. sec. XVll.
P. colecţia Adolf Resch. lnv. T 3299. Pl. 7 / 4.

C. sec. XVII.

P. Cluj-Mănăştur. lnv. P 23247. Pl. 6/18.
O. mic fragment cu acelaşi decor dintr-o
smălţuită verde.

piesă

92.
cahlă placă

F.

(23x20x0,5 cm) cu picior (5,Sx0,5

cm).
I L pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi

cu mâna.

A. smalţ verde deschis.
U. superficială.
D. lupta dintre David şi Goliat. Scena are o
bordură vegetală foarte încărcată, iar câmpul
este acoperit cu un fel de solzi.
C. sec. )CV!.
P. inv. 8027 a şi b.

93.
F. cahlă placă dreptunghiulară (19,6x9,4x0,7
cm) uşor concavă, Îară picior.
II. pastă de calitate medie presată în tipar cu un
lemn şi cu mâna, ardere incompletă.
şlem roşu cărămiziu.

A.
U.

superficială.

D. personaj nud.
C. sec. XVI- XVII.
P. Zalău. lnv. N 2812.
94.

I'.

cahlă placă

(22x22,5x0,7 cm) cu picior scurt
(5,6x0,5 cm). Pe laturile verticale ale
piciorului câte trei orificii, cinci obturate cu
lut înainte de ardere.
1L pastă fină presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
Medalionul este posibil să fi fost imprimat
separat.
A. smălţuit bicrom: interiorul medalionului
galben închis, restul câmpului verde.
U. masivă pc revers şi pe picior.

95.
F. cahlă

placă

(23,Sx22,5 cm) cu picior (Sx0,6

cm).
H. pastă presată ' în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul .finisat cu o spatulă din lemn.
smalţ verde cu nuanţe, calitate bună.
U. masivă pe revers şi pe picior.
D. medalion octogonal cu mască feminină. Din
laturile arcuite ale octogonului se dezvoltă
spre colţuri câte trei frunze de stejar cu o
rădăcină comună. În partea <le jos este
inscripţionat anul „1618" încadrat de literele
„G"şi „M".
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Tnv. I 3305.
O. variantă cu aversul smălţuit policrom:
fondul smălţuit verde, marginile şi interiorul
medalionului galben maroniu (irizat) măştile
laterale şi fnmzele spre colţuri alb. Detaliile şi
masca principală pictate cu albastru.
Tnv.indesc.

A

96.
F. cahlă placă (22,7x23x0,7 cm) cu piciorul
desprins; pe laturile verticale urme de orificii
pentru manevrare.
H. pastă presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. şlem cărămiziu deschis.
U. superficială pe revers.
D. medalion octogonal cu mască feminină. În
interiorul medalionului inscrippe „I I", „D" şi
„1620", iar în partea de sus o coroană în
interiorul căreia este reprezenti1t un copac cu
rădăcini
(stema Braşovului). Deasupra
coroanei două păsări. În părple laterale ale
medalionului, în exterior, au fost sugerate alte
două măşti, de dimensiuni mai mici şi fără
detalii. Restul suprafeţei este acoperit cu
elemente vegetale stilizate.
C. sec. XVII.
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P. colecţia Adolf Resch. Jnv. 13300. Pl. 7 /3.
piesă asemănătoare la inv.

O. fragment dintr-o
F 2498.
97.

cahlă placă (23,7x23,4/22,7x0,7 cm) cu
picior (7x0,6 cm).
H. paslă presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde închis peste angobă, curs puţin
pemargtm.
T. lemn.
U. masivă pc revers şi pe picior.
D. medalion octogonal cu mască feminină. Din
laturile oblice ale medalionului se dezvoltă
câte rrei frunze de stejar cu o rădăcină
comună. În partea de jos este inscripţionat
anul „1650", încadrat de literele „G" şi „M".
C. sec. XVIL
P. colecţia AdolfResch. Tnv. l 3307. Pl. 7 /1.
O. variantă nesmălţuită lucrată cu un alt tipar,
mai tocit, având în partea de jos inscripţie
ilizibilă, foarte probabil aceeaşi Pl. 7 /2. Cahlă
placă (23,5x22,3x0,5 cm) cu picior scurt
(5,5x0,6 cm) având pe laturile verticale câte
trei orificii, din care trei obturate cu lut
înainte de ardere. J ,ucrată din pastă presată în
tipar cu o ţesătură şi cu mâna, piciorul finisat
cu o spatulă din lemn; pe avers urme de
vopsea roşie, acum devenită neagră. Tov. I
3306, din aceeaşi colecţie. Variantă mai
încărcată, probabil şi ceva mai târzie: placă
(23,3x22,3x0,9 cm) cu picior (5,6x0,7 cm)
având pc laturile verticale câte trei orificii
pentru manevrare, patru obturate cu lut
înainte de ardere. Lucrată din pastă presată în
tipar cu o ţesătură şi cu mâna, piciorul finisat
cu o spatulă din lemn. Pe avers smalţ verde
irizai. 1nv. I 3303, din aceeaşi colecţie.

I-'.

98.
cahlă placă (23,51'22,Sx0,7 cm) cu p1c1or
(Sx0,7 cm). Pc laturile verticale câte trei
orificii, patru obturate cu lut înainte de
ardere.
JJ. pastă presată În tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
U. masivă pe revers şi pe picior.
D. medalion octogonal cu mască feminină,
inscripţie „A", „D". Probabil o replică a
piesei cu inscripţie „ 1650".
C. sec. XVII.
P. inv. l 3388.

fi'.

99.

F.

cahlă placă

cm).
U6

(25x22x1,2 (,!11) cu picior (4x0,9

J1. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. micasat.
U. masivă pc revers şi pe picior.
D. medalion octogonal decorat cu mască
feminină; pe laturile drepte ale medalionului
este reprezentată o imitaţie de coroană, iar în
colţurile plăcii ~ttoafe stilizate.
C. sec. XVII.
P. inv. 1206.
O. exemplar identic la inv. 3331, din colecţia
Adolf Resch. Aversul cu urme de vopsea
maronie peste mică.

100.
F fragmente dintr-o

cahlă dreptunghiulară uşor

(17x9,1x1cm;11x7x1 cm) cu picior
scurt (3x1 cm), circular în plan, amplasat la
aprox1mativ 2,5 cm de marginile plăcii.
H. pastă <le calitate bună, ardere incompletă;
presată în tipar cu o spatulă din lemn.
A. smalţ verde foarte corodat, parţial suprapus
de un strat subţire de mortar.
U. medii.
D. leu cu figură umană - probabil o replică
puţin reuşită a ternei „leul păzind pomul
concavă

vieţii".

C. sec. },._"V-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 8/1.
O. mici fragmente marginale <lin acelaşi tip de
piese: fragmente de cahlă placă (gr. 0,7 cm)
cu picior scurt (4,Sx0,9 cm) lucrate din pastă
fină, ardere superficială; reversul nivelat cu o
spatulă din lemn, aversul acoperit cu strat
gros de angobă. Este posibil să fi fost
pregălitc pentru smălţuire. Inv. F 19829.

101.
F. fragment dintr-o cahlă uşor concavă (gr. 0,8
cm) cu picior de înăWme ineWtlă (1/5,5 cm x
0,3/0,9 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip şi
pietricele, ardere foarte superficială; reversul
nivelat cu mâna, iar piciorul cu o spatulă din
lemn şi cu mâna; reversul foarte denivelat,
urmăreşte decorul.
A
smalţ verde
deschis peste angobă,
străluci tor, crăpat pe toată suprafaţa; piciorul
este de asemenea smălţuit până la jumătatea
înălţimii lui.
U. masivă.
D. leu cu figură umană; marginal benzi
decorative cu imitaţie de vrejuri.
C. sec. XVT-XVlI
P. Vinţu <le Jos. Tnv. F 19832 şi P 19831.

Cahle medievale din Transilvania
O. copie puţin reuşită după Icul de la sala de
box; mici fragmente din altă piesă (a treia) la
inv. r: 19884 şi F 19881, din acelaşi loc.

P. Cluj-Napoca - str. Prahovei n.r. 12. lnv. F
26886. PI. 8/4.

102.
P. fragment de cahlă pladi (gr. 0,5 cm) cu
picior (6x0,5 cm); partea centrală adâncită după curbură trebuie să fi fost o piesă de
dimensiuni mici. Nu este exclus să fi fost
destinată coronamentului.
H. pasta fină, ardere incompletă, presată în
tipar cu lemn şi cu mâna.
A. angobă albă; pată de smalt verde marginal.
U. masivă, pe revers şi pe intertorul piciorului.
D. vegetal stilizat; din câmpul central se
păstrează o rozet."i de <limcnsiuni mici, cu
doua rânduri de petale de~voltate dintr-un
nucleu proeminent, şi un lujer; în exterior
bandă decorativă din lujeri înfăşuraţi Posibil
fragment dintr-o piesă decorată cu leu
asemănătoare celei de la sala de box.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5355.

r. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm).

106.

103.
F. fragment de cahlă placă fără picior (gr. 0,6/1
cm).
J1. pastă grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată În tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. urme de şlem cărămiziu.
U. masivă.
D. leu păzind pomul vieţii.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. indcsc. Pl. 8/2.
104.
!'. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (3x0,5 cm).
I I. pastă fină cu mică şi nisip, ardere
incompletă, presată în tipar cu mâna.
A. smalţ verde închis, strat foarte gros.
U. intensă.
D. leul passant.(?)
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Conservator. PI. 8/3.
105.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) fără
sistem de fixare.
H. pastă fină, ardere incompletă, presată cu o

J f. pastă fină cu nisip, ardere completă;
în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ verde închis, strălucitor.

presată

U. intensă.
D. grifon.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Conservator. PI. 8/5.

107.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
H. pastă fină degresată cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu o pânză.
A. smal~ verde înc~s, strălucitor.
U. medie.
D. grifon.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Conservator. PI. 8/6.
108.
F. fragment de placă (23,Sx16,Sxl cm) cu
picior scurt (3,8x0,7 cm), pe revers urmele
unor pedunculi. Lateral pe picior trei orificii
de manevra.re din care două obturate în stare
crudă. Al treilea s-a rupt înainte de arderea
p1ese1.
I l. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
presată în tipar cu o ţesătură, piciorul cu o
spatulă din lcrrm şi cu mâna.
A. smalţ verde deschis, strat inegal peste
angobă.

U. masivă, pe revers şi pc picior.
D. animal fantastic - probabil grifon - În
medalion oval

C. sec. XVII.
P. inv. in<lesc.

109.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
1L pastă de calitate medic degresată cu nisip şi
pietricele, ardere incompletă; presată în tipar
cu lemn.
A. şlem galben-cărămiziu.
U. masivă.
D. cap de animal - steag?
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 8/9.

ţesătură.

A.
U.

şlem cărămiziu.
masivă.

D. leu passant.
C. sec. XV-XV 1.

110.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) fără
picior, având pe revers marginile uşor
îngroşate.

137

Daniela MARCU-ISTRATE
H. pasta grosieră degresată cu nisip, pietricele şi
mică, uscată în straturi, ardere incompletă;
presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
U. superficială.

D. medalion - probabil cu pasărea Phoenix.
C. sec. XVL Piesă identică cu inscripţie 1586 în
săpăturile

mai noi de la Vinţu de Jos.
P. Vinţu de Jos. Tnv. F 19504. Pl. 8/7.
111.

F. fta{,'111Cnt central de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pastă de calitate bună, ar<lcrc completă.
U. superficială.
D. păsări Într-un cadru vegetal.
C. sec. XV- XVl.
P. Vâlcele. PI. 8/8.
112.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă, presată cu lemn.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D. fragment de pasăre sau animal.
C. sec. XV-XVL
P. Cetatea Lita, palat. Tnv. F 24587.

H.

113.
1'. fragment de cablă placă (gr. 1/1,6 cm).
1l. pastă grosieră degresată cu piet.ricde, supraardere, presată În tipar cu lemn şi cu mâna.
Pragmentul crăpat la ardere pe toată
suprafaţa, foarte probabil un rebut.
D. fragment din corpul unei păsări.
C. sec. XV- .>....T\TI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovci nr. 12. hw. F
26875.
O. Viorica Crişan, Săpat11rile de salvare din ClujNapoca, AMN, XXXIII, 1996, pl. 13/6.
114.
cahlă placă (24,8x21,4xl cm) cu pictor
(3,5x0,7 cm); pe revers urme de pedunculi.
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul cu o spatulă din lemn.
A. strat inegal de smal\ verde dt!schis peste

F.

angobă.

U. superficială pc revers şi pe picior.
D. vultur bicefal stilizat, inscripţie „ 1620" în
partea de sus, şi „DS" în zona mediană.
C. sec. XVII.
P. colccµa AdolfResch. Inv. I 3322.
O. exemplar identic dar de dimensiuni puţin
mai mici (21,4x20,7 cm) şi nesmălţuit, aversul
acoperit cu vopsea roşie, inv. I 1115.
Exemplarul smălţuit e!;le publicat în Barbu
138

Slătineanu,

Ceramica

românească,

Bucureşti,

1938, PI. 111.
115.
F. cahlă placă (25,5x25x1 cm) cu picior (Sx0,8
cm). Câte patru orificii pentru manevrare pe
laturile lungi ale piciomlui.
rI. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. strat gros de smalţ verde închis străluci tor
peste angobă.
U. masivă pe revers şi picior.
D. vultur bicefal.
C. sec. XVII-XVITT.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 3321.
O. exemplar identic din aceeaşi colccµe: placă
(20,7x2lx1,4 cm) cu picior scurt (3,6x0,6
cm); pas ta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul cu o spatulă din lemn. Inv. 1
1161.
116.

F. fragmente de cahlă placă (gr. 0,5/0,9 cm).
I f. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă, presa tă cu lemn.

A. urme de şlem galben cărămiziu.
D. rozete stilizate.
C. sec. XV- XVI.
P. Cetatea Lita, palat şi palatul mijlociu. Inv. P
24585 şi r 24628.
117.
cahlă placă (gr. 0,4/ I
cm) cu picior (4,3x0,6 cm).
H. pasta de calitate bună cu mică şi nisip,
uscată în straturi, ardere completă; presată în
tipar cu o ţesătură.
A. small verde irizat în argintiu, peste angobă.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. lujeri înfăşuraţi pc o baghetă.
C. sec. XV-XVI.
P. Vinţu de Jos. lnv. F 19802.

P. fragm ent marginal de

118.

F fragment de cal'llă placă (gr. 0,4 cm).
H. pastă fină degresată cu mică, ardere
incompletă, presat cu lemn şi cu mâna.
A. pată de smalţ verde pe revers.
U. superficială.
D. vegetal.
C. secolele XV - XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv.
26840.

r
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119.
F. fragment de cablă placă fără picior (gr. 1/1,4
cm); după urmele de arsură de pe revers a
funcţionat cu un olan ataşat.
I I. pastă grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mana.

U. masivă.
D. vegetal. Marginal o bandă decorativă cu
lujeri care se înfăşoară în juru] unei baghete;
decorul central nu se poate descifra.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5665. PI. 9/3.

U. superficială.
D . motive gotice.
C. sec. XV- XVI.
P. inv. l 514. Pl. 8/10.

124.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm).
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă, presată în tipar cu lemn.
A. şlem galben-cărămiziu.
D. vegetal - vrejuri.
C. sec. .A'VI.
P. Cluj-N apoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. l"
26833.

120.
!'. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu
piciorul parţial spart (3x1 cm).
H . pastă grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu o spatulă din
lemn, prin mişcări circulare.
l\. smalţ galben-verzui peste angobă, irizat,
crăpat fin pe toată suprafaţa, în parte căzut.
D. compoziţie geometrică cu elemente preluate
din arhitectura gotică.
C. sec. XV-XVI.
P . Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 8/11.
121.
fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
piciorul complet desprins.
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, ardere
incompletă; presa t.ă în tipar cu lemn.
A. smalţ verde irizat în argintiu, strat su bţire
peste angobă.
D. vegetal.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 19803. PI. 9/1.

r.

122.
f'. fragment de cahlă placă (_g.r. 1,1 cm) cu
picior scurt (5,2 x l cm).
H. pasta grosieră, cu nisip şi pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. sm alţ verde inegal, strat gros peste angobă,
estompează detaliile fine ale reliefului.
U. variabilă.
D . vegetal.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. P
5375. PI. 9 / 2.
123.
F. fragmen t de cahlă placă (gr. 0,6 cm) fără
picior.
H. pasta de calitate bună, acdcre completă;
presată în tipar cu mâna, foarte neglijent.
A. vopsea roşie, prost conservată.

125.
fragmente de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4,5x0,6 cm).
I I. pasta fină degresată cu nisip, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. şlem alb-gălbui, în marc parte căzut.
U. masivă.
D. rozetă stilizată încadrată într-un medalion
circular. Bordură decorativă cu mici rozete.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 8/ 12.
O. din acelaşi loc fragment dintr-o piesa
similară, luc rată cu alt tipar, având însă
aceleaşi caracteristici tehnice, cu excepţia
aversului ca re este acoperit cu smalf verde
irizat in argintiu. Fragmente dintr-o piesă
identică în săpăturile de pe str. Prahovei nr.
12, inv. F 26828, P 26831.

r.

126.
P. fragment de cahlă placă (gr. 1,3/1,5 cm) cu
piciorul rupt.
I I. p asta grosieră cu pietricele şi mică, ardere
incompletă; pre.<>ată în tipar cu lemn.
A. smalţ policrom peste angobă: chenarul şi
fondul verzi, frun:t.ele laterale alb şi albastru,
frunza din colţ albastru; calitate excelentă,
posibil un import.
U. superficială.
D . vegetal, probabil cu medalion central.
C. prima jumătate a sec. XV1.
P. inv. D 1259. PI. 4/6.
127.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,4/1 cm) cu
picior (4,5x0,9 cm).
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H. pasta de calitate bună cu rusip, uscată în
straturi, ardere completă; presată în tipar cu
lemn şi cu mâna.
U. masivă pc revers şi picior.
D. medalion circular redat printr-o împletitură
de vrejuri şi frunze; în interior o rozetă cu 12
petale, dezvoltate dintr-un nucleu central
proeminent În exterioml medalionului, spre
colţuri, <lecor vegetal.
C. sec. XVI.
P. inv. II 6294. PL 4/7.
128.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4,3x0,6 cm), uşor concavă.
H. pastă fină degresată cu nisip, ardere
incompletă, presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. strat gros de şlem galben cărămiziu.
U. intensă.
D. vegetal geometric, bordură marginală cu
mici proeminenţe rectangulare.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca -Sala de box. PI. 9/4.
129.
F. fragment central <le cahlă placă (gr. 0,9 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
presată cu o spatulă <lin lemn, ardere
oxidantii incompletă.
A. smalţ verde închis spre negru, aplicat direct
peste pastă.
U. superficială.
D. vegetal stilizat
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca -Casa Rocskay. Pl. 9/5.
130.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,9 cm);
pc revers urme de la un peduncul de fixare.
H. pastă grosieră presată în tipar cu un obiect
<lin lemo şi cu mâna, ardere inoxidantă
incompletă.

A.

smalţ

verde maroniu spre negru peste

H.

pastă

presată

<le calitate bună degresată <..-U mică,
în tipar cu o sparulă din lemn, ardere

oxidantă incomplet,~.

A strat de şlem, în cea mai mare parte exfoljat.
U. intensă.
D. vt:getal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 9/7.
132.
F. fragmente de cahlă placă cu picior scurt; pe
revers urme de la un peduncul.
H. pastă de calitate bună degresală cu mică,
presată în tipar cu mâna; ardere oxidantă
completă.

A. micasat.
lJ. variabilă; un exemplar cu urme puternice de
ardere seclindară pe avers.
D. vegetal-floral.
C. sec. XVI-XVII.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 9/8.
133.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,6 cm).
H. pastă grosieră cu mult nisip, presată în tipar
cu o spatulă din lemn, ardere oxidantă
incompletă.

A.

smalţ

LJ.

intensă.

verde peste angobă.

D. geometric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. l'l. 9/9.
134.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,3/0,5 cm).
H pasta grosieră degresată cu mică, nisip şi
pietricele, ardere completă; presată în tipar n1
lemn şi cu mâna. Pete de smalţ gălbui pc
revers.
A. micasat.
U. masivă.
D. vegetal stilizat.
C. sec.XV-A.'VI.
P. Vinţu de Jos. Inv. J? 19737. Pl. 9/10.

angobă.

U. intensă.

D.

compm:iţie

abstractă

delimitală

de

o

torsadă.

C. sec. XV
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 9/6.

131.
F. fragment marginal de cahlă placă (gr. 0,6 cm)
cu piciorul desprins.

14()

135.
f. fragment de <..-ahlă placă (gr. 1,5/1,7 cm) cu
picior de dimensiuni medii. Partea din spate
es1·e adăugată nidimentar prin presare cu
degetele, şi se păstrează pe o înălţime de 9,5
cm - foarte probabil aceasta fiind limita
superioară.

H. pasta grosieră degresată cu nisip
ardere completă;
cu mâna.

presată

şi pietricele,
în tipar cu lemn şi

Cahle medievale din Tninsilvania
smalţ verde marmorat, strat gros
pe toată suprafaţa.
U. în exteriorul piciorului.
D. vegetal.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. P 5311. PI. 9/11.

A

crăpat

fin

136.
F. fragment de placă (gr. 1 cm) cu piciorul rupt.
1 !. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă.
smalţ gălbui - strat gros care s-a corodat la
ardere - probabil rebut.
D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Emil !sac nr. 15. lnv. l'
19836. PI. 9/12.

A.

137.
1'. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm).
H. pasta de calitate bună cu mică şi rus1p,
ardere foarte superficială; presată cu lemn.
A şlem gălbui, strat subţire.
T. lcmn.
U. masivă.
D. vegetal cu frunze de arţar.
C. sec. XVI
P. Cluj-Napoca - str. Karl Marx. Inv. f' 19491.
Pl. 9/13.

H. pasta grosieră degresată cu pietricele şi nisip,
ardere incompletă; presată în tipar cu lemn.
A fulgi de mică pe toată suprafaţa.
U. superficială.
D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 10/3.
141.
F. fragment de cahlă placă ( gr. 0,8 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu ffilca,
ardere completă; presată în tipar cu o pânză,
reversul nivelat cu o spantlă din lemn.
A. micasat pe toată suprafaţa.
U. superficială.
D. vegetal stilizat.
C. sec. XVI.
P. inv. F 22284. Pl.· 10/4.
142.
l'. fragment de cahlă
picionil desprins.
l I. pasta fină, ardere
tipar cu lemn.

A.

placă

(gr. 0,8 cm) cu

incompletă; presată

toată suprafaţa acoperită

în

cu fulgi de mică.

U. masivă.
D. vegetal cu ghinde.
C. sec. XVl-XVIl.
P. inv. 6100. Pl. 10/S.

138.

143.

r. fragment <le pat·riţă (gr. 1,4 cm).

cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
picior scurt (3,Sx0,7 cm).
r J. pastă fină degresată cu nisip, ardere
incompletă; presat în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. uşor micasat.
U. masivă.
D. vegetal geometric, dezvoltat dinspre colţ
spre centru.
C. sec. XVT- XVII.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 10/6.

H. pasta grosieră, cu nisip şi pietricele, ardere
completă.

D. vegetal - compozi~e cu vrejuri şi frunze de
viţă de vie.
C. sec. XV1.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5357. Pl. 10/l.
O. Fragmente din piese identice descoperite în
săpăturile de la Cluj-Napoca - Sala de box.
139.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
picior scurt ( 3,S x 0,6 cm).
l I. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
A. uşor micasat.
U. superficială.
D. vegetal compozit.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Mănăştur. PI. 10/2.

140.
f'. fragment de
piciorul rupt.

cahlă placă

(gr. 0,8 cm) cu

P. fragment de

144.
F. fragment de cahlă placă (gr.0,7 cm) cu picior
scurt (3,2x1 cm).
11. pasta grosieră cu pietricele, ardere foarte
superficială.

A. micasat.
D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Vinţu de Jos. inv. l7 19910. Pl. 10/7.
145.

P. fragmente de
piciorul rupt.

cahlă placă

(gr. 0,6 cm) cu
141
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H. pasta

fină

degresată

completă; presată

cu mica,

în tipar cu o

ardere
din

spatulă

lemn.
i\. întreaga suprafaţă acoperită cu fulgi de mică.
U. masivă pe revers şi picior.
D. vegetal.
C. sec. XVI-A.'VIT.
P. Cluj-Napoca - Palaml Telefoanelor. lnv. F
5354 şi 5359. J>l. 10/8-9.
146.
F. fragment de cahlă placă (12x9,2x0,7 cm), cu
picior scurt ( 3,5x0,6 cm); piciorul cu un
orificiu nefinali7.at.
H. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
A. micasat.
U. superficială.
D. vegetal compozit.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăştur. Pl. 10/10.

149.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6/0,7 cm).
H. pasta fină degresată cu mică, ardere
comple tă; presată în tipar cu o ţesătură.
A. şlem cărămiziu închis, suprapus de un strat
gros de var.
D. vegetal: flori şi fructe dezvoltate dintr-o
rădăcină (sau vas?) în formă de inimă.
C. sec. XVI- XVII.
P. inv. JN 1436. Pl. 10/15.
150.

F. fragment de cahlă placă ( gr. 0,8/0,9 cm).
H. pasta fină, ardere completă; presată în tipar
cu un lemn.
A. intens micasat.
D. floral-vegetal stilizat.
C. sec. XV.1-XVIL
P. Vinţu de Jos. Inv. F 19854.
151.

147.

F. fragment de placă (gr. 0,8 cm) cu picior scurt
(3,7x0,7 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere incompletă. Presată în tipar cu o
pânză.

A. micasat, urme de vopsea roşie.
U. superficială.
D. vegeta~ cu medalion probabil oval. În
exterior motive stilizate de forma unor
brăduţi.
Cluj-.Mănăştur.

Pl. 10/11.

148.
fragmente de cahlă placă (gr. 0,5/0,9 on) cu
picior scurt (5x0,4 cm).
H. pastă degresată cu mică şi nisip, ardere
incompletă, presată cu lemn şi cu mâna.
A. şlem cărămiziu.
U. masivă pe picior şi revers.
D. vegetal-fior~ pc un fond acoperit cu 1nici
proeminenţe circula.re. Inscripţ:ie „A" şi „D".
C. sec. XVI-XVIL
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Jnv. F
26827, F 26827. Pl. 10/12.
O. decor preluat după cahle poloneze.
Fragment dintr-o piesă originală, lucrată din
pastă fină de caolin, <..."tl un registru perlat
decorat cu frunze în formă de inimă şi un
registru sin1plu cu frun:te de ar~ar la inv. F
5330, databil în sec. XVL Imitaţii mai pulÎD
reuşite şi în săpămtile de la Cluj-Mănăştur,
sin1ple sau smălţuite verde.

r.
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A. şlem gălbui.
U. masivă pe revers.
D. vegetal stilizat.
C. sec. XVI-A'VJT.
P. inv. f 5379.
152.

C. sec. XVI-XVII.

P.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,5 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere incompletă; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
piciorul spart.
H. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere completă, presată cu lemn şi cu mâna.
A. inicasat excesiv.
U. masivă pe picior şi revers.
D. vegetal.
C. sec. XV1l.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei or. 12. Tnv. F
26906.
153.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 an) cu
piciorul spart.
H. pastă degresată cu nisip, ardere completă,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi
finisată cu mâna.
A. micasat.
U. superficială.
D. vegetal cu pasăre stilizată.
C. sec. XVU.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26905.

Cahk medievale din Transilvania
154.
F. fragment de
p1aor.

cahlă placă

(gr. 0,8 cm)

fără

pastă normală, ardere completă, presată în
tipar cu mâna, pe revers o pat.'\ de smalţ.
A. smalţ verde brun.
U. masiv.
D. vegetal stilizat, derivat din pomul vieţii.
C. sec. XVII.

H.

P.

Cluj-Mănăştur.

155.
F. cahlă placă (25,3x19,3x1 cm) cu picior scurt
(3,Sxl cm).
H. presată în tipar cu o spatulă clin lemn.
U. masivă, pe revers şi parţial pc picior.
D. plantă cu rădăcină în formă de bulb, sub un
portal semicircular. Inscripţie în oglindă, din
care se poate descifra cu destulă certitudine
anul 1661. Decorul încadrat <le o torsadă şi
de o bordură decorativă cu vrejuri. Câmpul
plăcii foarte încărcaL
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Rcsch. lnv. I 3326.
O. Din aceeaşi colecţie o copie mai târzie,
de~tu1 de mult simplificată: cahlă placă
(23,5x18,2x1,7 cm) cu picior scurt (3,5xl
cm), urmele unor pedunculi pe revers;
presată în tipar cu o ţesătură şi cu mâna,
piciorul finisat cu o spatulă clin lemn. Jnv. I
3328.
156.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,1 cm) cu
piciorul complet desprins.
H. pasta de calitate bună, ardere incompletă;
presată în tipar cu lemn şi cu o ţesătură.
A smal\ verde strălucitor, strat subţire peste
angobă.

D. vegetal.
C. sec. XVTI.
P. Cluj-Napoca - str. Gh. Doja. l nv. F 19405.
157.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
picior scurt (3,7x0,7 cm).
TI. pasta de calitate bună degresată cu mică,
ardere incompletă; presată În tipar cu lemn.
U. superficială pc revers.
O. vegetal - pomul vieţii stilizat. Compoziţie
specific moldovenească.
C. sec. XVII.
P. inv. F 5662.
O. fragmente din piese identice la inv. !-' 5356
şi JN 8642.

158.
F. cahlă

placă (23,Sx22,8x0,7 cm) cu pmor
scurt (3x0,7 cm).
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură şt cu
mâna, piciorul cu o spatulă din lemn.
A. şlem cărămiziu gălbu~ apoi văruit.
U. masivă pc revers şi pe picior.
D . medalion din patru lobi, între care sunt
repre~en 1ate fructe de ananas.
C. sec. XV 11.
P. colccţiaAdolfResch . Inv.11173.

159.
F. cahlă concavă de formă dreptunghiulară
(25,7x19x1,7 cm) cu picior scurt. (4,3x0,3

cm).
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură, piciorul
ataşat cu o spatulă clin lemn.
A. urme de vopsea maro închis peste angobă.
T.lemn.
U. superficială pe revers şi parţial pe picior.
D. două lalele stilizate. Pc partea oblică a cahlei
se disting urme de inscripţii, anul „1607" (?)
pc una clin laturile scurte, iar pe laturile lungi
se dcscifrea?:ă câteva litere: „B", „7.!', „D".
Inscripţia pare să fi fost copiată fără a fi
înţeleasă.

C. sec. XVI-XVII
P. colecţia AdolfResch. Inv.3336. PI. 10/13.
160.

F. fragment de cahlă placă Oăţime totală 13,6
cm, gr. 0,6 cm), cu picior (3,5x1,1 cm).
H.

pastă

presată

de calitate bună, ardere incompletă,
cu mâna, pc revers vagi urme de

smalţ.

A. urme de smalţ verde.
D. lalca.
C. sec. XVT.
P. Cluj-Mănăştur. PI. 10/14.
161.
F. fragmente dintr-o cahlă placă (dimensiuni
rcconslÎtuite 30,6x20,3 cm, gr. 1 cm) cu
picior (Sx1 cm).
I I. pastă fină degresată cu mică şi nisip, presată
în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. întreaga suprafaţă acoperită cu fuJgi mari de
micii.
U. masivă pe revers şi picior.
D. lalele reprezentate cu rădăcini şt frunze
lanceolate.
C. sec. XVTI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. lnv. F
26852, F 26902. Pl. 11/1-2.
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O. Viorica Crişan, Săpaturile de salvare din CllefNapoca, AMN, XXXIII, 1996, 1, pl.13/8.
Fragmente din 3 sau 4 piese, toate cu urme
de folosire. Un fragment dintr-o cahlă
similară descoperit şi în săpăturile de la ClujNapoca - Conservator.
162.
P. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4x0,6 cm).
H. pasta foarte fină, uscată în straturi, ardere
incomplet.ă; presată în tipar cu lemn.
A smalţ verde gălbui, stral foarte subţire peste
angobă.

D. lalele reprezentate cu rădăcini şi frunze

lanceolate; în parlea

inferioară

inscripţie:

H. paslă de calitalc bună, degresată cu mică,
ardere incompletă, presată cu mâna.
U. medic.
D. lalele.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăşcur. PI. 11/7.
O. variante descoperite în acelaşi sit 1. Un
exemplar aproape întregit (dimensiuni
25,Sx19/21x0,7 cm, piciorul 4,Sx0,7 cm),
picioml cu câte două orificii pe laturile scurte;
aceleaşi caractere tehnice, urme de tipar din
lemn. Aversul micasat pe toată suprafaţa . 2.
Fragmente de cahle plăci cu aversul acoperit
cu angobă, lucrate cu alt tipar. 3. Fragment
dintr-o placă al cărei avers a fost acoperit cu
strat gros de var.

„PAP" „PAL" „FAZA" „16".
C. sec. XVII.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. 1-'
5586. PI. 11 /3-5.
O. din acelaşi loc fragmente mai mici cu
suprafaţa netratată (inv. F 5378, F 5380) sau
micasată (inv. F 5249, P 5235, F 5245, F
5239, F 5241, F 5242). Mic fragment din
săpăturile de la Cluj-Napoca - Conservator.

163.
F. fragmente de cahlă placă (gr. 0,8) cu picior
scurt (4,2x0,7 cm).
H. pasta fină degresată cu mică, ardere
completă; presată în tipar cu lemn.
A. întreaga suprafaţă rnicasată, apoi acoperită
cu un strat de şlem cărămiziu închis.
U. masivă pc revers şi picior.
D. lalele reprezentate cu rădăcini şi frunze sub
formă de valuri.
C. sec. XVII.
P. colec~a .Adolf Resch. Inv. IV 1110 a, c-j. Un
mic fragment cu şlem galben cărămiziu, rară
mică - inv. 6101.
164.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm) cu
picior scurt (gr. 3,7x1 cm).
H. pastă <le calitate bună presală în tipar cu o
spatulă din lemn, ardere oxidanlă incomplel'ă.
A. intens micasat.
U. intensă, pe picior şi revers.
D. lalele.
C. sec. XVII
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 11/6.
165.
I-'. fragmente de cahlă placă (gr. 0,5 cm), cu

piciorul complet desprins.
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166.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) cu
picior scurt (3,9x1,1 cm).
I I. pastă de calitate bună degresată cu mică şi
rar pietricele, presată în tipar cu o spatulă din
lemn, ardere oxidantă incompletă.
A intens micasat.
U. intensă pc picior şi revers.
D. lalele.
C. sec. XV II.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 11/8.
167.
F. fragment din câmpul central al unei cahle
concave (gr. 0,6/0,8 cm) cu părţile marginale
şi piciorul complet desprinse.
II. pasla de calitate bună degresată cu inică şi
nisip, ardere completă; presat.ă în tipar cu o
ţesătură, reversul uniformizat apot cu o
spatulă din lemn şi cu mâna.
A. vopsea roşie.
U. masivă.
D. vas cu lujeri de viţă de vie împletiţi 1n jurul
unui arac; în partea de jos inscripţie „rvr' şi
„M", de o parte şi de alta a vasului.
C. sec. XVI.
P. inv. I 513. PI. 12/1.
168.
P. fragment din câmpul central al w1ei cahle
adâncite (gr. 0,4/0,5 cm) cu picior complet
desprins.
H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu lemn.
.A. şlem gălbui.
U. masivă.
D. parlea in ferioară a unui vas cu flori.
C. sec. XVI.
P. inv. I 512. PI. 12/2.

Cahle medievale din 1 'ransilvania
169.
F. cahlă placă (24x23,2x0,7 cm) cu picior scurt
(5,3x0,5 cm) şi doi pedunculi pe revers. Pe

laturile verticale ale piciorului câte patru
orificii de manevrare.
I I. pastă fină presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciontl finisat cu o spatulă din lemn.
Ardere incompletă.
A. strat gros de şlem roşcat foarte fm.
U. masivă, pc revers şi pe picior.
D. vas cu flori stilizat, într-un medalion oval;
relief foarte fin şi bine conturat. Inscripţie în
medalion: în partea superioară „P" şi „1'f', iar
în partea inferioară, de o parte şi de alta a
vasului, „I" şi „D".
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 1138. PI. 12/3.
O. variantă smălţuită verde cu dimensiunile
24,6x24,6 cm, pe laturile ramei câte trei
orificii de manevrare, inv. I 1162.
170.
cahlă placă (23x20x1 cm) cu picior (3,Sx0,7
cm); pe revers păstrează urmele a cinci
pedunculi.
H. pasta fmă, ardere completă; presată în tipar
cu lemn şi cu mâna; chenarul adăugat după
imprimarea decorului, odată cu piciorul.
Puternic arsă secundar.
A. strat gros de şlem galben cărămiziu.
T. lemn, urme adânci.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. medalion octogonal cu laturile oblice
arcuite, desenat printr-o bandă perlată; în
interior trei lalele stilizate, dezvoltate dintr-un
bulb comun, în formă de inimă. Din laturile
arcuite ale medalionului pon1esc spre
colţurile plăcii acelaşi gen de lalele. Lateral
doua benzi cu inscripţii, în stânga anul
„1661", iar în dreapta iniţialele „B" şi „F'.
C. sec. XVII.
P. colecţiaAdolfResch. Inv. 5332. Pl. 12/4.
O. piesă identică cu aversul smălt-Wt verde.

F.

171.
F. cahlă placă (22,5x18,3x0,7 cm) cu picior
scurt (3,Sx0,5 cm); păstrează pe revers urma

unui peduncul masiv, amplasat central.
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
presată în tipar cu o ţesătură, piciorul ataşat
prin intervenţii manuale.
A. micasat pc toată suprafaţa.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. vas cu flori şi ciboriu. Vasul este redat sub
forma unei cupe cu talpa lată şi picior înalt.
In partea inferioara, .între vase, inscripţie

„ISTVAN MIKLOS". Piesa are o bordură
foarte elaborată, alcătuită dintr-w1 chenar în
două trepte, urmat de o bandă decorativă din
linii în 7.Îg-zag; motivul principal este încadrat
de o imitaţie de torsadă, iar în partea
superioară se interpune o a doua bandă, mult
mai lată, formată din clemente vegetale
stilizate.
C. sec. XVI-A'Vli.
P. inv. 6098. Pl. 12/6.
172.
F. cal1lă placă (25x24xl cm) cu picior (5,2x0,5

cm).
H. presată în tipar cu o spatulă din lemn.
A. smalţ verde, strat de grosime variabilă
(nuanţă foarte închisă spre negru sau foarte
deschisă spre gălbui).
u. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. vas cu flori în medalion octogonal cu
laturile arcuite, susţinut de doi tenanţi. În
colţurile plăcii îngeri cu aripile desfăcute.
Relieful piesei este extrem de fin, iar
suprafaţa acoperită până la refuz cu vrejuri şi
frunze. Inscripţie foarte clară „HW" şi
„1674".
C. sec. XVII.
P. colecţia l\dolfResch. Inv. I 3361.
O. copie mai puţin reuşită, cu detalii estompate
şi capetele de îngeri transformate în motive
abstracte: cahlă placă (23x21x0,8 cm) cu
picior scurt (3,8xl cm), păstrează pc revers
urmele unor pedunculi. Pasta a fost presată
în tipar cu ţesătură şi cu mâna, piciorul finisat
cu o spatulă din lemn. Aversul acoperit cu
vopsea cărămiziu închis spre negru. Utilizare
superficială, pc revers şi parţial pe picior.
Colecţia Adolf Resch, inv.indesc.
173.
cahlă placă (23,2x23x1 cm) cu p1c10r scurt
(3,5x1 cm) şi urme de la cinci pedw1cuh.
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură ş1 cu
mâna, piciorul cu o spatulă clin lemn.

P.

A strat inegal de

smalţ

verde deschis peste

angobă.

U. masivă pe revers şi pe picior.
D. vas cu flori într-un cadru vegetal.
Compoziţie inspirat.ă din cahlele cu mască
feminină.

C. sec. XVII.

P.

colecţia

AdolfResch. Inv. J 1100.
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174.

P.

cahlă placă

(25x19,7xl cm) cu picior scurt
(4,7x0.5 cm); păstrează pe revers urmele a cel
puţin opt pedunculi.
H. pasta de calitate bună degres ată cu nisip şi
mică, ardere completă; presată în tipar cu o
ţesătură, piciorul adăugat cu mâna. Pete de
smalţ verde pe picior.
U. masivă, pc revers şi parţial pe picior.
D. două vase cu flori stilizate, între ele o inimă.
În câmpul central inscripţie „ 1722". Câmpul
decorat încadrat tle o torsadă şi o suită de
chenare.
C. sec. XVUI.
P. colecţia AdolfResch. lnv. 3332. PI. 12/5.
O. variantă foarte simplificată: cahlă placă
(26,3x23x1 cm) cu picior scurt (4x1 cm).
Pasta presată în tipar cu mâna, piciorul cu o
spatulă din lemn. Colecţia Adolf Rcsch, inv. I
1127. Fragment dintr-un exemplar identic,
inv. I 1121.
175.
cahlă placă (23,2x21,7 cm ) cu picior scurt
(4,Sx0,6 cm), pe revers pedunculi.
H. pasta fină, ardere completă; presată în tipar
cu lemn.
A. şl em galben-cărămiziu.
D. vas cu flori între două coloane.
C. sec. XVTlL
P. inv. indcsc.
O. variantă smălţuită cu inscripţie „1786" şi
„Hf", inv. I 1148; variantă smălţuită cu
inscripţie mai puţin lizibilă dar cel mai
probabil „1761" provine din colecţia Adolf
Rcsch, inv. I 1125. Variantă smălţuită verde
cu inscripţie „SK" sus şi „JIM" jos, inv. F
2501, din colecţia Adolf Resch. Variantă
smălţuită verde cu inscripţie „1761" şi „GC",
inv. F 1192. Cahlele sunt pătrate,
dimensiunea laturii variind între 22 şi 24 cm.

F.

176.
F. cahlă placă (23,5 x 30 x 0,9 cm) cu picior
scurt (3,7x0,8 cm).
H. pasta de calitate bună, presată în tipar cu o
pânză; pe interiorul piciorului se păstrează
urme de lut ars din umplutura acestuia.
A smalţ verde inegal peste angobă.
U. superficială, pe revers şi interiorul ramei.
D. compozi~e stilizată, derivată probabil <lintrun
blazon. Marginal benzi decorative
asimetrice p e orizontală, iar pc verticală
imitaţii de pilaştri spiralaţi şi păsări.
C. sec. XVIl.
P. inv. I 1180. PI. 13/1.
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177.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă, presată în tipar cu o spatulă
din lemn şi cu mâna.
A smalţ verde peste angobă.
U. superficială.
D. blazon. În câmpul din dreapta jos pelicanul
care îşi smulge pieptul pentru a hrăni puii.
C. sec. XVT.
P. Cluj-Mănăştur.
178.
F. cahlă placă (24,3x24,7x1,6 cm) cu p1C1or
scurt (4,2x1 cm); păstrează pe revers cmc1
pedunculi la fel de îna lţi ca piciorul.
H. presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. uşor micasat; urme de vopsea roşu
cărămiziu.

U. masivă, pe revers şi picior.
D. blazon cu două animale, într-un câmp
vegetal stilizat. Inscripţii „HP" şi „1641".
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 3334

179.
F. cahlă placă (26,Sx20x0,7 cm) cu picior scurt
(5,7x0,5 cm).
H. pasta de calitate bună, presată în tipar cu
lemn şi cu mâna.
A. toată suprafaţa rnicasată.
U. superficială pe revers.
D. blazon stilizat cu o rozetă în câmp.
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. lnv.3345. Pl. 13/2.
180.
F. cahlă placă (23x20,Sx1,5 cm) cu picior scurt
(3,7x0,7 cm); păstrează pe revers urmele unor
pedunculi.
H. pastă de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o ţesătură, piciorul adăugat
cu o spatulă din lemn şi cu mâna.
A. urme de angobă.
U. masivă, pe revers şi parţial pc picior.
D. ulcior cu capac, inscripţii „1627" şi „TK" .
.l'vfarginal benzi decorative alcătuite din mici
rozete, respectiv din linii în zig-zag, între care
se interpun mai multe nervuri reliefate. Nu
este exclus ca motivul cen tral să reproducă
emblema unei bresle.
C. sec. XVTI.
P. inv. 6609. PL 13/3.

Cahle medievale din Transilvania
181.
F cahlă placă rcconstituibilă ( 23,Sx21x0,7 cm)
cu picior scurt (4,3x1,2 cm); pc revers
pedunculi pentru fixare.
H. pastă normală, ardere completă, presată cu
lemn şi cu mâna.
A. toată suprafaţa acoperită cu fulgi de mică.
T. lemn.
U. superficială.
D. vegetal compozit: lalele, rozete şi vrejuri cu
muguri desfăşurate simetric pc o suprafaţă
structurată de un ax central cc sugerează o
tulpină principală. În partea inferioară a
piesei era sugerată fie o rădăcină, fie un vas
cu flori. Compoziţia derivă din tema pomului
vieţii, contaminată cu aceea a vasului cu flori.
Chenar decorativ cu ove.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăştur. Pl 13/4.
O. Fragmente din şase exemplare, lucrate cu
mai multe tipare. Aversul poate fi şi angobat.
Fragmente din piese identice în săpăturile de
la Cluj-Napoca - Casa Bocskay.
182.
F. cahlă placă (23x21,lx1,3 cm) cu picior scurt
(4x0,5 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu mică;
presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. toată suprafaţa acoperită cu fulgi de mică.
U. superficială pe revers şi picior.
D. tapet. Câmpul principal împărţit prin
diagonale În patru triunghiuri în care sunt
reprezentate motive vegetale derivate din
pomul vieţii. Borduri decorative bogate,
geometrice, formate din mici ove altern,-lrHl
cu proeminenţe circulare, respectiv din linii
în zig-zag.
C. sec. XVI- XVII.
P. inv. 7950. Pl. 14/1.
183.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu
piciorul parţial desprins (5,6 x 0,7 cm), uşor
concavă.

a

pastă
presată

de calitate bună amestecată cu mică,
în tipar cu o spatulă din lemn, ardere

ţesătură şi

cu mâna, piciorul finisat cu o

spatulă

din lemn. Aversul uşor micasat, apoi
vopsit roşu; pc revers şi parţial pe picior

urme de utilizare
Resch. Inv. T 3325.

masivă.

Colec~a

Adolf

184.
F. cahlă placă (25,2x18,3x1 cm) cu picior scurt
(4xl cm). Defom1ată înainte de ardere.
H. pastă de caliute bună degresată cu foarte
multă mică, presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
A. şlem cărămi.ziu închis.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. medalion central circular decorat cu motive
geometrice; spre colţurile plăcii elemente
vegetale stilizate.
C. sec. XVI-X\'II
P. inv. indesc. PI. 14/3.
185.
F. cahlă

placă

(23x22,3x0, 7 cm)

fără

picior,

uşor concavă.

H. pasta presată În tipar cu lemn şi cu mâna.
A. şlem roşu cărămiziu, apoi var.
U. masivă pc revers.
D. medalion de formă aproximativ ovală
decorat cu elemente vegetale stilizate.
C. sec. XV 11.
P. inv. I 1238. Pl. 14/4.
186.
cahlă placă (27x21,4xl,3 cm) cu picior scurt
(3,6x0,6 cm). Urme de la un peduncul
amplasat central.
H. pasta presată În tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
Cahla a fost deformată înainte de ardere, dar
a fost utilizată ca atare.
A. urme de vopsea maro închis spre negru.
T. lcmn.
U. masivă, pe revers şi pe picior.
D. medalion octos-onal încadrat de motive
vegetale stilizate. In medalion un vas cu flori
sau un pom al vieţii foarte stilizat
C. sec. XVI-XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv.11121.

F.

oxidantă incompletă.

/\. maroniu-gălbui. Urme de mortar.
U. intensă.
D. vegetal stilizat, încadrat într-un medalion în
patru lobi.
C. sec. XVI- XVII.
P. Cluj-Napoca, Casa Bocskay. PI. 14/2.
O. piesă întreagă (26x20,2x1 cm) cu pmor
scurt (3xl cm); pasta presată în tipar cu o

187.
F. cahlă placă (27 /27,Sx20,4xl,2 cm) cu picior
scurt (3,SxO,S cm); păstrează pc revers urmele
a şase pedunculi.
H. pasta de calitate bună degresată cu mult
ni.~ip şi rar mică, ardere completă; presată în
tipar cu lemn şi cu o ţesătură. Puternic arsă
secundar.
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A. urme de vopsea maroniu-roşcat.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. vegetal compozit, de7.Voltat dintr-un nucleu
central. Chenare foarte elaborate.
C. sec. XVI-XVII.
P . colecţia Adolf Resch. lnv. 3337.
188.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemo şi mâna.
A. micasat pe toată suprafaţa.
U. superficială.
D. vegetal cu rozetă şi lujeri - probabil de tip
tapet.
C. sec. XVI- XVII.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 14/ 6.
189.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu picior
(5x0,8 cm).
I I. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
uscată în straturi, ardere incompletă; reversul
nivelat cu un lemn, piciorul adăugat neglijent,
cu mâna.
A. dungă de smalţ albastru marginal, câmpul
alb - crăpat fin pc toata suprafaţa.
U. masivă pe revers şi picior.
D. fără decor. Piesă habană.
C. sec. XVII.
P. inv. D 1251.
190.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu picior
(6xl cm).
H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn.
A. smalţ alb verzui crăpat.
D. fără decor. Piesă habană.
c. sec. xvn.
P. Vinţu de jos. Inv. F 19744.
191.
1-'. fragmente de cahle plăci (gr. 0,7 /1,1 on) cu
picior (5/6,1x1 cm).
1 I. pasta fină, ardere completă; presată în tipar

cu lemn.
A. smalţ alb verzui peste angobă, crăpat fin pc
toata suprafaţa.
U. supe.tficială.
D. fără decor. Piese habane.
C. sec. XVII.
P. Vinţu de Jos. Inv. P 19745, F 19782.
192.
F. fragment de
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cahlă placă

(gr. 0,8 cm).

H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu o ţesătură.
A. smalţ policrom peste angobă: fond alb
murdar, decor albastru de cobalt - crăpat fin
pe toată suprafaţa.
U. masivă.
D. vrejuri. Piesă habană.
C. sec. XVII.
P. Vinţu de Jos. Inv. F 19662.
193.
P. cahlă placă (21,3x20,8xl,5 cm) cu p1oor
scurt (5,7x1 cm). Pe două laturi ale piciorului
câte trei orificii pentru manevrare, cinci
dintre ele astupate înainte de arderea piesei.
H. presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna.
A. smalţ v~r<le peste angobă, calitate bună.
U. superficială, pc revers şi pe picior.
D . tapet cu figuri geometrice şi motive vegetale
stilizate derivate din pomul vieţii.
C. sec. XVII.
P. inv. 11248. Pl. 14/7.
O.
numeroase
variante
cu
diferenţe
nesemnificative de decor: 1. Variantă cu
smalţ verde: cahlă placă (23,1x22x1 cm) cu
picior scurt (4,3x0,7 cm). Pe laturile lungi
câte trei orificii pentru manevrare, cinci
obturate înainte de ardere; utilizare masivă pe
revers şi pc picior. Coleqia Adolf Resch, inv.
I 1091. 2. Variantă cu smalţ bicolor, verde şi
galben peste angobă: fragment de placă din
pastă de calitate bună degresată <..ll nisip,
uscată în straturi, ardere completă; presată în
tipar cu o ţesătură, iar piciorul format cu un
cadru din lemn şi îndreptat cu mâna. Utilizare
masivă, pe revers şi picior. Vin~u de Jos, inv.
F 19698, 19699. 3. Variantă cu vopsea roşu
închis: placă (23,2:x23,5xl cm) cu picior scurt
(4,3x0,7 cm). Pe revers urme de la un
peduncul central Pastă fină degresată cu
nisip, presată în tipar cu o spatulă din lemn şi
cu mâna. Utilizare masivă, pe revers şi pe
picior. Colecţia Adolf Resch, inv. I 1124. 4.
Variantă
cu şlem gălbui: cahlă placă
(23x22,6xl ,3 cm) cu picior (4,5x0,9 cm). Pe
laturile lungi ale piciorului câte trei orificii
pentru manevrare, cinci astupate înainte de
ardere. Pasta presată în tipar cu lemn şi cu
mâna. Urme de utilizare masivă pe revers şi
pe picior. Colecţia Adolf Resch, inv. I 1126.
5. Variantă cu motivele mult simplificate:
cahlă placă (21,3x21,3x1,6 cm) cu picior
(5,6xl cm), urme de pedunculi; pasta presată
în tipar cu o spatulă din lemn şi cu mâna. Pc
avers vopsea roşu cărămiziu. Inv. I 1247. 6.

Cahle medievale din 1 'ransiivania
Variantă

simplificată:

cahlă

placă

(20,8x20,2x1 cm) cu picior scurt (5xl cm). P e
două laturi ale piciorului câte trei orificii
pentru manevrare, astupate cu lut înainte de
ardere. Colecţia Adolf Resch, inv. T 1129.
Probabil este mai târzie, din sec. X.VIU.
194.
F. cahlă placă (30,5x22x1 cm) cu picior (4x1
cm); păstrează pe revers urmele unor
pedunculi.
H. presată în tipar cu o ţesătură şi cu mâna.
A. şlem peste angobă, strat gros.
U. masivă, pe revers şi par~al pc picior.
D. tapet cu figuri geometrice şi motive vegetale
derivate din pomul vieţii, foarte stilizate.
C. sec. XVIT- XVITI.
P. colecţia AdolfResch. Inv.3358.
O. variante cu modificări ale elementelor
decorative: 1. Cahlă placă (22x21x1,3 cm) cu
picior scurt (3,7x1 cm), urme de la un
peduncul central. Pasta presată în tipar cu o
spatulă din lemn şi cu mâna. Aversul cu urme
de vopsea roşu cărănmiu. Colecţia Adolf
Resch, inv. 1181. 2. Cablă placă (21x22x1,4
cm) cu picior scurt (3,5xl cm); pc revers
urme de la patru pedunculi Pasta presată în
tipar cu o spatulă din lemn şi cu mâna.
Colecţia
Adolf Resch, inv. 1113. 3.
Fragmente din piese principial asemănătoare,
prea mici pentru a fi clasificate: inv. TV 2816,
F 19701, F 19736, F 19800 (ultimele trei din
săpăturile de la Vinţu de Jos).

O. variante: l. Cahlă placă smălţuită verde
(22x22x1 cm) cu picior (5,5x0,8 cm). Pe
laturile lungi câte trei orificii pentru
manevrare obturate înainle de ardere; pe
avers strat inegal de smalţ verde peste
angobă, calitate proastă, parţial căzut Urme
de utilizare superficială pc revers şi pe picior.
Colecţia Adolf Resch, inv. I 1106. 2. Cahlă
placă cu inscripţie „P" şi „W ", (22x22x0,8
cm) cu picior scurt (4,8x0,5 cm), pe revers
urme de pedunculi. Pasta presată în tipar cu o
spatulă din lemn şi cu mâna, pe avers urme
de la tiparul din lemn. Urme de utilizare
masivă, pe revers şi pe picior. Colecţia Adolf
Resch, inv. I 1112.
197.
cahlă placă (23,3x20,6x1 cm) cu pictor
(4,3x0,9 cm).
•
H. pasla presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. vopsea alb gălbui.
U. masivă pc revers şi pe picior.
D. tapet cu arce legate şi rozete. Rozetele au
câte patru petale, reprezentate sub forma
unor mici cupe de lalele.
C. sec. XVII.
P. inv. I 1249. PI. 15/4.
O. variantă smălţuită verde deschis: placă
(21,5x22x1 cm) cu picior scurt (4,3:x:1 cm); pe
revers unne de la patru pedunculi. Colecţia
Adolf Resch, inv. I 1098.

P.

198.
fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu picior
(3x0,7 cm) prevăzut cu orificii pentru
manevrare.
I L pasta de calitate bună degresată cu nisip ~i
mică, ardere completă; presată în tipar cu
lemn.
U. superficială, pe revers.
D. tapet cu arce legate şi rozete stilizate.
C. sec. XVII.
P. 1\1intia. Inv. IV 4603. PI. 15/3.
O. variante: 1. Variantă cu lujeri încolăciţi la
capete, între petale. Pastă grosieră, ardere
completă, presată în tipar cu lemn. Inv. IV
1110 b, m. 2. Variantă foarte asemănătoare:
fragment de cahlă (gr. 0,7 cm) cu picior
(3,3x0,7 cm); aversul acoperit cu fulgi de
mică, pe revers urme de utilizare masivă.
Cluj-Napoca, inv. F 5358.

r.

195.
F. cahlă placă (21x21x1 cin) cu picior (5x1 cm).
H. pastă de calitate medie, ardere completă.
A. smalţ vcr<le peste angobă.
U. medie.
D. tapet cu figuri în formă de inimă în care
sunt înscrişi crini şi rozete stifuate.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăştur. Pl. 15/l.
196.
F. cahlă placă reconscituibilă ( 21,3x21,3x0,8
cm) cu picior scurt (5x0,6 cm).
H. pastă fină, ardere incompletă; presată în
tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ bicrom, fondul alb şi relieful albastru.
U. masivă.
D. tapet cu figuri în formă de inimă, combinate
cu flori de crin şi rozete.
C. sec. XVII. Piesă habană.
P. inv. indesc. PL 15/2.

199.
F. cahlă placă (22x21,2x1,5 cm) cu picior (6x1
cm); pe două dintre laturile piciorului au fost
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practicate
câte
două
orificii
pentru
manevrare, obturate apoi în stare crudă.
H. pastă de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn.
A. micasat pe toată suprafaţa.
U. masivă, pe revers şi pc picior.
D . tapet cu arce legate, in câmpuri rozete
stilizate cu câte patru petale de dimensiuni
variabile în jurul unui nucleu central.
C. sec. XVlL
P. inv. 1206.
O. variantă simplificată, sec. XVlI-XVlII:
placă (19,5x19,5xl cm) cu picior scurt (4x0,7
cm). Pastă de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna. Aversul parţial micasat, apoi acoperit
cu vopsea roşie din care se păstrea:>:ă urme
vagi. Utilizare masivă, pe revers şi picior. lnv.
1205. Variante - fragmente prea mici pentru
a se descifra detaliile la inv. 1-' 19729 (Vinţu
de Jos) şiN 1110 e.

200.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
II. pastă de calitate bună, ardere completă,
presată cu lemn.
A.. întreaga suprafaţă acoperită cu fulgi de mică.
U. masivă.
O. tapet cu arce legate, frunze de acant.
C. sec. XVI-XVII.
P. Cluj-Mănăştur. Pl.14/5.
201.
F. cahlă placă (24x22,2x0,9 cm) cu picior
(4,lx0,9 cm).
H. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. vopsea maro-cărămiziu spre negru.
U. masivă pe revers şi pe picior.
D. tapet cu arce legate transformate în romburi
şi motive vegetale derivate din pomul vieţii.
C. sec. XVTI-XVllI.
P. inv. I 1258.
202.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,1 cm) cu
picior scurt (4,7x0,7 cm).
H . pasta de calitate bună uscată în straturi,
ardere completă; presată în tipar cu lemn şi
cu mâna.
A. smalţ verde aplicat direct peste pastă, în cea
mai marc parte căzut
D. tapet cu arce simple, decor derivat din
p omuJ vieţii.
C. sec. XVI-XVll.
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P.

Vinţu

de Jos. Inv.

19740. Pl. 15/5,

reconstituită.

O. variantă având interiorul câmpurilor descris
de arce fără decor: fragment de cahlă placă
(gr. 0,7 cm) din pastă de calitate bună, ardere
incompletă, presată în tipar cu lemn. Pe avers
smalţ verde, strat gros peste angobă. Vinţu de
Jos, inv. r 19731.

203.
F. cahlă plad (25x23,2x1 cm) cu p1c1or scurt
(4,Sxl cm); păstrează pe revers urmele a nouă
pedunculi.
H. pas tă de calitate bW1ă degresată cu nisip,
ardere completă; presată în tipar cu lemn şi
cu mâna.
A. micasat pc toată suprafaţa.
T. lemn.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. arce de cerc simple, suprapuse, iar în
compartimentele astfel create motive vegetale
stilizate şi geometrice; câmpul central,
rezervat între arce, sugerea:>:ă o arhitectură, de
asemenea foarte stilizată.
C. sec. XVl-XVJJ.
P. inv. 3334.
204.
f'. cahlă placă (24,Sx25x1,3 cm) cu picior scurt
(3,8x1,3 cm); păstrează pe revers unne unor
pedunculi.
H . pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
l\.. vopsea cărămiziu închis spre negru.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. tapet cu arce suprapuse. Piesa prezintă încă
bordură marginală, iar în partea centrală
decorul este asimetric.
C. sec. XVT-XVII.
P. colcc~a Adolf Resch. Inv. 3351.
205.
F. cahlă placă (22,8x19,Sxl cm) cu picior scurt
(3,2x0,5 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna.
A. urme de angobă.
U. superficială, pe r evers şi parţial pc picior.
D. tapet cu arce suprapuse, motive vcgetalgeometrice asimetrice.
C. sec. XVI-XVII.
P. colecţia AdolfResch. Inv. 1209. PL 16/ 1.

Cahle medievale din Tmnsilvania
206.
F. cahlă placă (23,6x23,6 cm) cu picior (5x0,7
cm). Pe laturile orizontale câte trei orificii
pentru manevrare, imediat sub placă.
H. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
ş1 cu mâna.
A. smalţ policrom crăpat fin pc toată suprafaţa.
Fondul alb cu reflexe albastre.
U. masivă pe revers şi picior.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
(derivate din pomul vieţii) combinate cu
elemente geometrice. Inscripţie „1674" şi
„HW'.
C. sec. XVII. Specific habană.
P. colecţiaAdolfResch. Inv. I 3345. Pl. 16/3.
O. variante: 1. Variantă aproape identică
smălţuită verde (dimensiw1i (22,3x21,6xl
cm), picior scurt (3,8x0,7 cm), pe revers urme
de la tul peduncul amplasat central, aversul
acoperit cu smalţ verde deschis uniform,
inclusiv pe exteriorul ramei. Piesa are un
chenar lat care fracturează continuitatea
motivelor. lnv. 1125. 2. Variantă cu motivele
geometrice
simplificate:
cahlă
placă
(23,5x24xl cm) cu picior scurt (Sxl cm);
păstrează pe revers urmele unor pedunculi.
Aversul vopsit uniform cu roşu. Colecţia
Adolf Resch, inv. 3396. 3. Fragmente din
piese asemănătoare în săpăturile de la ClujMănăştur.
4. V arian tă care modifică
elementele geometrice, din pastă de calitate
bună degresată cu nisip, uscată în straturi,
ardere completă; presată în tipar cu o spatulă
din lemn. A versul fin micasat, urme de
uti.li:tare superficială pc revers. Vurpăr, inv.
IV, 4605.
207.
F. cal1lă placă (23x22,7x0,8 cm) cu p1c1or
(7,5x0,5 cm).
H. pasta presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ policrom pe fond alb cu reflexe
albastre, crăpat fin pe toată suprafaţa.
U. superficială.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
derivate din pomul vieţii; în zona centrală
motive geometrice stilizate. Specific habană.
C. sec. XVII.
P. colecţia AdolfResch. Inv. I 3355.
O. variantă cu motivele simplificate: cahlă placă
(22x22x0,5 cm) cu picior (4,3x0,8 cm),
lucrată din pastă presată în tipar cu o spatulă
din lemn şi cu mâna. Aversul uşor micasat,
apoi acoperit cu vopsea maro (roşu?) pe
relief. Piesa poate fi mai târzie. Inv. I 1208.

208.
F. cahlă placă (22,5x21,5xl cm) cu picior scurt
(4x1 cm); păstrează pe revers urmele a cinci
pedunculi.
H. presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. urme de vopsea ma.ro închis.
U. superficială pe revers.
D. tapet: arce de cerc simple, suprapuse, iar în
compartimentele astfel create motive vegetale
stilizate derivate din pomul vieţii şi
combinate cu mici rozete în câmpul central.
C. sec. XV1I- XVIII.
P . colecţia Adolf Resch. Inv. 3347.
209.
F. cahlă placă (21,5x22xl,3 cm) cu picior scurt
(4,3x1 cm); păstrează pe revers urmele unor
pedunculi.
H. presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. strat gros de şlem roşcat foarte fin.
T. lemn.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. tapet: arce de cerc simple, suprapuse, iar în
compartimentele astfel create motive vegetale
stilizate. Păstrează motivul derivat din pomul
vieţii,
dar dementele geometrice din
câmpurile intermediare sunt înlocuite cu
elemente vegetale stilizate.
C. sec. XVll.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 3346. Pl. 16/2.
210.
F cahlă placă (23,2x19,1x1,1 cm) cu p1C1or
scurt (5x0,5 cm).
H . pastă de calitate bună degresată cu mica,
presată în tipar cu o ţesătură, piciorul finisat
cu o spatulă din lemn.
A. urme vagi de angobă.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. tapet cu arce, motive extrem de stilizate,
preluate din arta crestăturilor în lemn.
C. sec. XV1II.
P. inv.indesc.
211.
cahlă placă (23x22xl cm) cu p1C1or scurt
(3,4x2 cm), pe revers urme de pedunculi.
I I . pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. urme de vopsea roşie.
U . masivă, pe revers şi pe picior.
D. tapet cu arce suprapuse, motive geometrice.
Inscripţie în oglindă anul „ 1711 " .
C. sec. XVII-XVIII
P. colecţia AdolfResch. Inv. 1135.

F.
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212.

F. cahlă placă (21,3x21,3x1 cm) cu picior scurt
(4,Sx1 cm); pc revers urme de pedunculi.
H. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
U. masivă, pe revers şi pc picior.
D. tapet cu reţea de cercuri în care sunt înscrise
rozete stilizate.
C. sec. XVII-XVTII.
P. colec~aAdolfResch. lnv. I 1130. Pl. 15/6.
213.
P. fragment marginal de cahlă placă (gr. 0,6 an)
cu picior scurt (4x1 cm); urme de la doi

pedunculi din lut pe revers.
H. pastă de calitate bună amestecată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn, ardere
oxidantă incompletă.

H. pasta de calitate bună presată în tipar cu
mâna, ardere oxidantă completă.
A. uşor micasat.
U. intensă.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
stilizate alternând cu motive geometrice.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 16/7.
217.

r.

cahlă

placă

(27,3x25x0,7 cm) cu picior
(4,6x0,7 cm). Pe revers urme de la nouă
pedunculi.
H. pasta presată în tipar cu mâna, piciorul cu o
spatulă din lemn.
A. micasat pe toată suprafaţa, urme de şlem
cărămiziu gălbui.

T. lemn.

.

A. intens micasat.
U. intensă.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
stilizate alternând cu motive geometrice.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 16/4.

U. masivă pe revers şi pc picior.
D. cetate cu cinci turnuri dispuse în planuri
diferite. Medalion oval dezvoltat dintr-un
blazon; în scobiturile laterale motive vegetale.
C. sec. XV1- XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. I 1168.

214.
F. fragment marginal de cahlă placă (gr. 0,75

r. cahlă placă (24,6x23,7x1 cm) cu picior (5,7xl

cm) cu picior scurt (3,3x0,75 cm).
degresată cu mică şi pietricele,
presată în tipar cu o spatulă din lemn, ardere

H. pastă grosieră

oxidantă completă.

A. inLcns micasat.
U. intensă pe revers şi picior.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
stilizate alternând cu motive geometrice.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 16/5.
215.

r.

fragment de cahlă placă (gr. 0,7 an) cu
picior scurt (3,4x0,75 cm).
Ir. pasta de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu mâna, ardere oxidantă
completă.

A. intens micasat.
T. lcmn.
U. intensă pe revers.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
stilizate alternând cu motive geometrice.
C. sec. XVTI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 16/ 6.
216.

F. fragmcnl marginal de cahlă placă (gr. 1,2 an)
cu picior scurt (4,6x1,2 cm).
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218.

cm), urme de pedunculi. Pe laturile lungi ale
piciorului câte 3 orificii pentru manevrare.
H. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. urme de vopsea cărămiziu roşcat.
U. masivă pc revers şi picior.
D. cetate cu cinci turnuri aşezată pe un potir,
într-un cadru vegetal, medalion în formă de
romb. Din colţurile plăcii spre medalion câte
trei lalele din tulpină comună.
C. sec. XVII.
P. colecţiaAdolfResch. Jnv. I 1183. Pl.17/1.
O. variante: 1. Piesă foarte asemănătoare, cu
decorul vegetal mai simplificat cahlă placă
(21,3x20,8x1,S cm) cu picior (S,7xl an). Pe
două laturi ale piciorului câte trei orificii
pentru manevrare, unul astupat înainte de
ardere. Pasta presată în tipar cu o spatulă din
lemn şi cu mâna, pc avers unne de vopsea,
pe revers urme de utili:tare masivă. În
interiorul medalionului inscripţie „HW" şi
„GK". Colecţia Adolf Resch, inv. 1 1184. 2.
Fragment dintr-o piesă asemănătoare (gr. 0,7
cm) din pastă de calitate medie, cu nisip şi
mică, ardere incompletă; presată în tipar cu
lemn. Utilizare masivă. Brâncoveni, inv. lN
10722.
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219.

F.

cahlă placă

(25,4x23,8/24,2x1,5 cm) cu
picior scurt (5,7x1 cm); pe revers urme de
pedunculi.
I I. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul cu o spatulă din lemn.
A. suprafaţa acopcrilă integral cu mică, apoi cu
un strat gros de şlem gălbui; câţiva stropi de
var.
U. masivă pe revers şi picior.
D. cetate cu trei turnuri. Inscripţie „P"şi „M"
în partea de sus.
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. I 1185. PL 17 /2.
O. variantă: cahlă placă (25x23,3x1 cm) cu
picior scurt (4x1 cm), lucrată din pastă de
calitate bună degresată cu mică, presată în
tipar cu o spatulă din lemn şi cu mâna.
Aversul uşor micasat, apoi acoperit succesiv
cu angobă şi vopsea. Pe revers şi parţial p e
picior urme de utilizare masivă. Cetate cu trei
turnuri, inscripţie „G" şi „M". Col ecţia Adolf
Resch, inv.1136.
220.
F. cahlă placă (27x22,6x0,8 cm) cu picior (Sx1
cm).
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
A. parţial micasat, apoi acoperit cu angobă.
U. masivă pe revers şi pe picior.
D. cetate cu trei turnuri şi pod ridicător. În
partea inferioară inscripţie „ 1676".
C. sec. XVII.
P. colecţia AdolfResch. lnv. I 1182. PL 17 /3.
O. variante: 1. Piesă aproape identică: cahlă
placă (27x21,Sx1 cm) cu picior scurt (4,2x1
cm), unne de pedunculi pe revers. Pasta
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna, aversul uşor micasat, urme de utilizare
masivă pe revers şi parţial pe picior.
Inv.indesc. 2. Variantă smălţuită: cahlă placă
(26,5x26x1 cm) cu picior (4x1 cm), lucrată
din pastă de calitate bună, presată în tipar cu
o fesătură şi cu mâna, piciorul finisat cu o
spatulă din lemn. Aversul păstrează urme de
la tiparul din lemn, a fost parţial micasat, apoi
văruit. Pe revers şi parţial pe picior urme de
utilizare masiv ă. Colecţia Adolf Resch, inv. J
1122.
221.
F. cahlă placă (27,8x23x1,S cm) cu picior scurt
(3xl cm). Urme de la zece pedunculi pe
revers.

11. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu

mâna, piciorul cu o spatulă din lemn.
A. strat gros de şlem cărămiziu.
U. masivă pe revers şi picior.
D. cetate cu şapte turnuri.
C. sec. A.'VIJ.
P. inv. I 1181. Pl. 17 /4.

222.
F. cahlă placă (25x19,Sx1 cm) cu picior scurt
(4x1 cm).
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
A. smalţ ve.rde deschis, strat de grosime inegală,
parţial curs pe picior.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. cetate cu trei turnuri aşezată pe un vas cu
flori.
C. sec. XVII.
P. inv.7949.
223.
I:'. cahlă placă (25x27x1,3 cm) cu picior scurt

(3,8x1 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu o
tesătură-

A.

parţial

micasat.

T. lemn.
U. ma.sivă, pe revers şi parţial pe picior.
O . cetate cu trei turnuri, într-un cadru vegetal,
medalion format din două acolade. Turnul
din mijloc sugerea7.ă o biserică cu cupolă.
Sub cetate inscripţie „1707", în partea
s uperioară literele „H" şi „O" în relief foarte
slab.
C. sec. XVII-XVIII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. I 907.
O. variante: 1. Exemplar aproape identic: cahlă
placă (25,4,Sx27,4x1 cm) cu picior (4x1 cm),
pe revers unne de pedunculi; pasta presată în
tipar cu o ţesătură şi cu mâna, piciorul cu o
spatulă din lemn. Aversul micasat, apoi
acoperit cu un strat de şlem galben cărămiziu.
Din inscripţie nu este vizibil decât anul
„1707". Inv. I 1169. 2. Cahlă placă
(25,6x27,1x0,9 cm) cu picior (4,Sxl cm); pe
revers urme de la nouă pedunculi. Pasta
presată în tipar cu o ţesătură şi cu mâna,
piciorul cu o spatulă din lemn. Pe avers smalţ
verde deschis curs şi pe picior. Din inscripţie
nu este vizibil decât anul „1707". Inv. I 1186.
3. Cahlă placă (26,3x26,Sx0,7 cm) cu picior
4,3x0,9 cm). Pasta presată în tipar cu o
ţesătură şi cu mâna, piciorul cu o spatulă din
lemn. Pe avers strat inegal de smalţ verde
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deschis, curs şi pe picior. Pe revers şi pe
picior utilizare masivă. Fără inscripţie.
Colecţia AdolfResch, inv. I 1165.
224.
F. fragment

de

cahlă

placă

de

formă

dreptunghiulară (lăţimea totală

8,9 cm; gr. 0,9
picior.
H. pastă de calitate medie degresată cu
pietricele, ardere incompletă, presată în tipar
cu lemn şi cu mâna.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D. ben:ti geometrice.
C. sec. :>...'V-XVI.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. P 24625 a şi b.
cm)

proeminenţe ovale de dimensiuni mici.
Probabil două rozete, despărţite de un decor
geometric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palatul mare. Inv. F 24672; F
24671, F 24677, F 24675, F 24674, P 24673,
F 24678.

fără

225.
F. fragment

de

cahlă

placă

dreptunghiulară (lăţimea totală

de formă
13,8 cm, gr.

0,5 cm) fără picior.
H. pastă de calitate

bună degresată cu rus1p,
ardere completă, presată în tipar cu lemn.
A. urme de şlem galben căr~iu.
D. geometric: cercuri intersectate, iar în interior
un decor format din nervuri care sugerează

228.
P. fragment de torsadă (gr. 2 cm).
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă.

A. smalţ verde marmorat peste angobă.
D. torsadă puternic reliefată.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. D 1256.
229.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm) fără
picior.
H. pastă de calitate medie degresată cu nisip,
ardere incompleL"i, presată în tipar cu lemn.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
D. imitaţie de scriere gotică.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. r 24688.

spiţe.

C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, curtine. lnv. F 24716.

226.

F. fragment de

cahlă placă

(gr. 0,7 /1 cm)

fără

picior. Probabil o piesă pătrată de dimensiuni
truCl.

H. pastă de calitate medie degresată cu nisip
(adesea apar şi pietricele), ardere incompletă,
presată cu lemn. Majoritatea fragmentelor
sunt puternic arse secundar, unele chiar
deformate.
A. strat gros de şlem galben-cărămiziu.
U. superficială.
D. geometric, compus din nervuri dispuse
simetric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palat şi ateliere. Inv. F 24688, F
24681, F 24685, J:" 24679, P 24686.
227.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,5/1 cm) rară
picior. Probabil o piesă dreptunghiulară.
H. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere completă, presată cu lemn.
A. unne de şlem galben căr~iu.
U. superficială în zona centrală.
D. geometric. Rozete cu petale triunghiulare
puternic reliefate, iar în colţurile plăcii trei
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230.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,2 cm) cu
piciorul desprins.
H. pastă de calitate bună, ardere completă.
A. smalţ verde de calitate proastă, peste
angobă, pe alocuri căzut
U. superficială.
D. imitaţie de scriere gotică.
C. sec. XV-XVI.
P. Vâlcele.
231.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,2 cm) fără
p1oor.
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, uscată
în straturi, ardere incompletă; presată în tipar
cu lemn.
A. şlem galben cărămiziu.
D. reţea de pătrate din nervuri simple.
C. sec. XV- XVI.
P. inv. 2079.
232.
P. fragment marginal dintr-o cahlă placă (gr.
0,9 cm) fără picior.
H. pasta grosieră cu pietricele, ardere foarte
superficială; presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde marmorat opac.

Cahle medievale din Transilvania
D.

reţea

de nervuri duble

subţiri,

probabil

simetrică.

C. sec. XV-XVI.
P. Vinţu de Jos. Tnv. F 19883.

233.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm ) fără
picior. După urmele de arsură de pe revers a
func~onat cu un olan ataşat.
H. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere superficială; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.
A. smalţ verde inegal peste angobă albă.
U. masivă în zona centrală.
D. reţea de nervuri reliefate care se întretaie
descriind romburi cu laturile formate fie
dintr-o singură nervură, fie din câte trei
nervuri paralele; relief inegal, în unele zone
destul de aplatizat.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv.
5372. PI. 18/1.
234.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) fără
picior.
H. pastă de calitate medic degresată cu nisip şi
mică, ardere completă; presată în tipar cu
lemn şi cu mâna.
D. reţea de nervuri reliefate care descriu
romburi.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 18/2.
O. fragmente din piese similare în săpăturile de
la Cluj-Mănăştur. Numeroase fragmente în
săpăturile din Cluj-Napoca - str. Prahovei:
fragmente de placă (gr. 0,7 /1,1 cm) fără
sistem de fixare, lucrate din pastă grosieră
degresată
cu rruca şi pietricele, arsă
incomplet, presată în tipar cu lemn şi cu
mâna. Aversul acoperit cu şlem galben
maroniu. Inv. F 26844. Piesă mai grosieră, cu
aversul acoperit cu un strat de şlem roşiatic inv. F 26874. Pragmente dintr-o piesă
asemănătoare: inv. F 26841, r 26843 (urme
de angobă pe avers, iar pe revers pete de
smalţ). Fragmente dintr-o piesă triunghiulară:
inv. F 26845, P 26842. Numeroase fragmente
în săpăturile de la Casa Bocskay: pl. 18/3.
235.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4,3x0,6 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele şi nisip,
ardere incompletă; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.

A

angobă albă.

O. geometric - nervuri reliefate.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl 18/4.
236.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
H. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna.
A. smalţ verde închis de calitate foarte bună,
peste angobă.
D. reţea de nervuri reliefate care descriu
romburi neregulate.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv.
5377. Pl. 18/5.
237.
P. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) fără
sistem de prindere.
H pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă; presată în tipar cu lemn.
A. şlem galben cărămiziu.
D. reţea asimetrică, puternic reliefată.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. 1253. Pl. 18/6.
238.
P. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm), cu
picior (4/Sx0,8 cm).
H pastă de calitate bună, ardere completă.
A. toată suprafaţa acoperită cu fulgi de mică.
T. lemn.
U. superficială.
D. vegetal -geometric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Mănăştur. Pl. 18/7.
239.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm) fără
p1c1or.
H. pasta fină, ardere completă; presată în tipar
cu lemn.
U. masivă.
D. vegetal-geometric.
C. sec. XVI.
P. inv. I 46. Pl. 18/8.
240.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) cu
picior scurt (3,5x0,8 cm).
H. pastă de calitate medie cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă; presată în tipar cu lemn şi
cu mâna.
D. geometric: nervuri reliefate paralele.
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C. sec. XV-XVI.

245.

P. Cluj-Napoca, sala de box. Pl. 18/9.

F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,6 cm).
H. pastă fină degresată cu nisip, ardere

241.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) fără

p1c1or.
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă; presată în tipar cu lemn.
U. masivă.
D. rozete geometrizate.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5238. Pl. 18/10.

incompletă, pres i1ră

în tipar cu o spatulă dia

lemn.

A.

smalţ

verde irizat argintiu, aproape complet

căzut

U.

intensă.

D. vegetal geometric, torsadă şi o linie arcuită.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 18/14.
246.

242.

F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
1I. pastă grosieră cu mult nisip, presat.ă în tipar
cu o spatulă din lemn, ardere oxidantă
incompletă.

A. smalţ verde închis peste angobă.
U. medie.
D. geometric.
C. sec. XV-XVI
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 18/11.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4,2x0,8 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip şi
mică, ardere completă; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.
A. smalţ v~de opac peste angobă, irizat în
argintiu, în cea mai mare parte căzut.
U. superficială.
D. vegetal-geometric.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 18/15.

243.

P. fragment de cahlă placă (gr. 0,3/1 cm); după
profil piesa a fost fie uşor concavă, fie a avut
o formă mai specială, pentru coronament sau
colţuri.

1I. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere incompletă; presată în tipar cu lemn şi
cu o ţesătură.
A strat gros de şlem roşu, apoi strat gros de
var; posibil refolosită.
D. rozetă stilizată înscrisă într-un cerc marcat
prin nervură subţire, Încadrat de o imitaţie de
scriere gotică. Decorul form~ă un câmp
conturat prin două baghete proeminente, iar
în exteriorul acestora se păstrează o bandă
din mici rozete cu câte patru raze care se
dezvoltă dintr-un nucleu central
C. sec. XV-XVI.
P. inv. indesc. PI. 18/12.
244.
F. fragment central de cahlă placă (gr.-0,6 cm).
H. pastă grosieră cu mult nisip, presată în tipar
cu o spatulă din lemn, ardere oxidan I ă
incompletă.

A.

smalţ

verde peste angobă.

U. intensă.

D. geometric.
C. sec. XV- XVI
P. Cluj-Napoca - casa Bocskay. Pl. 18/13.
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247.

.r.

fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) cu
picior (7,Sx0,8 cm).
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. smalţ verde gălbui peste angobă.
U. masivă pc revers şi picior.
D. geometric. Marginal bandă decorativă
formată din triunghiuri afrontate, cele
dinspre exterior de dimensiuni mai mici.
C. sec. XVI.
P. inv. D 733. PL 19/1.
248.

F. fragment de cahlă placă (1,3 cm) fără picior.
După urmele de arsură de pe revers a
func~onat cu un olan ataşat.
H. pasta foarte grosieră degresată cu multe
pietricele. După urmele păstrate pe avers
partea centrală a fost lucrată la roată, sub
formă de disc, după care au fost adăugate
marginile, piesa devenind pătrată; după
îmbinare, reversul a fost bine netezit cu o
spatulă din lemn. Arsă secundar pc ambele
feţe.

U. medie.
A. strat subţire de şlem galben
D . alveole realizate manual.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5312. Pl. 19/2.

cărămiziu.

Cahle medievale din Transilvania
O. fragment dintr-o piesă identică cu aversul
acoperit vopsea roşie: inv. [" 5346.

249.
I". fragment de cahlă placă (gr. 1/1,5 cm) fără
sistem de fixa.re. Probabil fragment de patriţă.
H. pastă grosieră, ardere completă, presată în
tipar cu lemn.
A. şlem roşiatic.
D. geometric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Tnv. ["
26879. Pl. 19/3.
250.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,2 cm) fără
picior.
H. pastă grosieră degresată cu rustp, ardere
completă, presată cu lemn şi cu mâna.
A. urme de şlem galben cărămi~iu.
D. proeminenţe ovale dispuse regulat pe toată
suprafaţa.

C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lit.a, palatul de mijloc. Inv. F 24627,
F 24626. PI. 19I 4.
O. fragmente din piese asemănătoare la
Vâlcele: placă (gr 1,3/1,5 cm) fără picior,
lucrată din pastă de calitate bună, ardere
completă, presată în tipar cu k1nn. Aversul
acoperit cu şlem. Utilizare masivă.

251.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,5 cm) fără
p1aor.
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă.

A.
U.

şlem cărămiziu

-

roşcat.

superficială.

D. solzi.
C. sec. XV-XVI.
P. Vâlcele.

252.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
picior ( 3,5x0,6 cm).
H. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
A. uşor micasat.
U. superficială.
D. vegetal compozit
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăştur. PI. 19/5.
253.
F. fragment de
p1c1or.

cahlă placă

(gr. 1 cm)

I I.

pasta

grosieră

cu pietricele, ardere
în tipar cu lemn şi cu
mâna; chenarul adăugat după imprin1area
decorului.
A. pictat: fond alb, decorul reliefat şi cel pictat
roşu. Vopseaua în cea mai marc parte căzută.
D. suprafaţa plăcii împărţită în carouri; în
interiorul acestora altemează S-uri reliefate cu
X-uri pictate.
C. sec. XVI.
P. inv. IV 4607. Pl. 19/6.
incompletă, presată

254.
F. cahlă placă (25,3x20x2 cm) cu picior scurt
(5xl cm).
H. pasta de calitate bună, presată în tipar cu o
ţesătură şi cu mâna.
A. lln11e de angobă.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. geometric, structurat prin două diagonale.
Chenar decorativ format dintr-o linie în val.
C.sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 3336.

Piese speciale
255.
F. fragment de medalion oval sau în forma de
inimă (gr. 1,5 cm); sistemul de fixare în
corpul sobei a fost un picior triunghiular,
amplasat central.
H. pasta extrem de grosieră cu multe pietricele,
netasată, ardere foarte supcrfici.ală; presată în
tipar cu o spatulă din lemn.
A smalţ verde închis strălucitor, strat de
grosime inegală. Smălţuită şi pe revers.
D. leu, probabil variantă la legenda leului
păzind copacul vieţii.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. lnv. F
5508. Pl. 19/7.
256.
!-'. fragment de piesă specială în formă de
blazon (gr. 1 cm), având un p1oor
triunghiular pentru montare, din care nu se
păstrează decât amprenta.
I I. pastă de calitate bună, ardere incompletă;
presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde gălbui, strat de grosin1c inegală
aplicat direct peste pastă, parţial şi pe revers.
U. superficială.
C. sec.XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 19/8.

rară

157

Daniela MAR.CU-]STRAIE
257.
F. fragment dintr-o piesă de colţ, (gr. 0,7 cm)
cu picior scurt (3x0,7 cm); câmpurile
decorate sunt despărţite printr-o baghetă
puternic reliefată.
H. pastă grosieră, ardere incompletă; presată în
tipar cu lemn.
A. smalţ verde aplicat direct pe ceramică, strat
gros, calitate bună.
U. intensă, pe revers şi ramă.
D. frunze în formă de inimă şi vrejuri de viţă
împletite.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 19/9.
O. fragment dintr-o piesă asemănătoare (gr. 0,8
cm) rară picior, lucrată din pastă grosieră cu
nisip şi pietricele, uscată în straturi, ardere
completă; presată în tipar cu lemn. Pe avers
smalţ verde peste angobă, strat de grosime
inegală. Utilizare superficială. Inv. D 1255.

261.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată şi traforată (gr. 1,2 cm).
H. pasta fină <legresată cu nisip, ardere
completă; reversul acoperit cu smalţ verde
maroniu întins direct peste pastă; deformată
la ardere. Decupajul şi traforul nu foarte
reuşite, piesa ar putea fi un rebut.
A. smalţ verde maroniu peste angobă albă, strat
de grosime inegală, crăpat fin pe toata

2.58.
F. fragment

C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. PI. 20/3.

suprafaţa.

C. sec. XV.
P. inv. F 5591. Pl. 20/2.

262.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1 cm).
H. pastă de cali.tatc bună degresată cu nisip,
ardere completă.
A. smalţ verde, strat subţire întins direct peste
pastă.

de

triunghiulară

cahlă

placă

de

formă

(gr. 0,9 cm).

H. pastă de calitate medic degresată cu mică şi
pietricele, ardere incompletă, presată în tipar
cu o spatulă din lemn.
A. şlem cărămiziu-gălbui.
D. reţea de nervuri reliefate.
C. sec. XV/XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei or. 12. Inv. F
26845 MIT. PI. 19/10.
259.

F. fragment de

decupată

260.

F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1,5 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere incompletă.
A. smalţ verde închis, strat gros întins direct
peste pastă.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5300. PL 20/1.
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F. fragment dintr-o piesa de coronament
decupată (gr. 1,2 cm).
II. pasta de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere completă.
A. smalţ verde, strat foarte subţire întins direct
peste pastă.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. lnv. F
5290. Pl. 20/4.

piesă

de coronament cu partea
în creneluri pătrate
(lăţime 15,5 cm, talpă 3,2 cm).
H. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
A. smalţ verde deschis peste angobă.
U. medie.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Mănăştur.
superioară

263.

264.

F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1,1 cm).
H. pastă grosieră, ardere incompletă, presată cu
lemn. Decupajul este destul de aproximativ,
iar părţile laterale nu sunt decât parţial
smălţuite - posibil un rebut.
A. smalţ verde, strat sub~re întins direct peste
pastă.

C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. PL 20/5.
265.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1 cm).
H. pastă de calitate bună degresat.~ cu rus1p,
ardere completă.
A smalţ verde, strat gros peste angobă.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. PI. 20/6.
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266.
P. fragmente dintr-o cahlă traforată (gr. 1 cm).
I I. pastă de calitate medic degresată cu
pietricele, ardere completă, presată cu lemn.
C. sec. XV.
P. Cetatea Lita, palatul mare. Inv. F 24572,
24583. PI. 20/7-8.
267.
F. fragmente de cahlă traforată (gr. 1 cm).
H. pastă <le calitate medie degresată cu nisip,
ardere incompletă.
C. sec. XV- XVI.
P. Cetatea Lita, palat. lnv. F 24611. PI. 20/9.
268.
P. fragmente de cahlă traforată (gr. 1 cm).
H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă.

A. smalţ verde, strat gros peste angobă, parţial
curs şi pe revers; în cea mai mare parte căzut.
D. în partea inferioară a fragmentului o torsadă
puternic reliefată, după care urmează o bandă
de nervuri(?) din care se dezvolta
coronamentul propriu-zis, decupat sau
traforat; se păstrează doar pornirile.
C. sec. XVI.
P. Vin~ deJos. lnv. F 19732. Pl. 20/10.

269.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1 cm).
H. pastă grosieră, ardere completă; presată în
tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ verde gălbuj peste angobă.
D. vegetal-geometric.
C. sec. XVI.
P. inv. I 47. Pl. 20/11.
270.
F. fragment dintr-o piesă de coronament cu
partea superioară decupată (gr. 1 cm).
H. pastă grosieră, ardere incompletă; presată în
tipar cu lemn.
A: smalţ verde închis, strălucitor, strat gros
peste angobă.
D: geometric.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - Conservator. Pl. 20/12- 13.
271.
F. fragment de baghetă <lintr-o piesă traforată
(gr.1,3 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere incompletă.
D. şir de proeminenţe circulare pc margine.

C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26834. Pl. 20/14.

272.
P. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1/1,8 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă.

D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26335. Pl. 21/1.
273.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată, cu urme de picior (gt. 0,4/2 cm).
H. pasta grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. smalţ verde marmorat.
U. superficială.
D. în parte inferioară un tor reliefat, suprapus
de o frunză de arţar.
C. sec. XVI.
P. inv. D 1254. Pl. 21 /2.
274.
F. fragment dintr-o cahlă de coronament de
formă ovală (gr. 0,7 cm) fără urme de sistem
de prindere.
H. pasta de calitate bună uscată în straturi,
ardere completă; presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde inegal întins direct peste pastă,
strat gros, căzut în cea mai mare parte.
D. vegetal; relief foarte şters.
C. sec. XVI.
P. Vinţu de Jos. inv. F 19741. PL 21/3.
275.
F. fragment dintr-o piesă de coronament - un
medalion de formă neregulată (blazon?). În
partea clin spate trebuie să fi avut un picior
triunghiular pentru fixare. (gr. 1 cm)
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere complcL"i; reversul nivelat cu o spatulă
din lemn.
l\. smalţ verde maroniu, parţial peste angobă,
strat de grosime inegală pe ambele feţe.
D. geometric, realizat prin incizie.
C. sec. XVI.
P. inv. F 5584. Pl. 21/4.
276.
F. fragment dintr-o cahlă de coronament
decupată (gr. 0,8 cm).
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l I.
A

pastă

de calitate bună, ardere completă.
suprapus de un strat subţire de

şlem,

D. rozete încadrate de mici

proeminenţe

circulare.
C. sec. XVJ.
P. Vâlcele. Pl. 21/5.

277.
F. fragment dint.r-o piesă de coronament
decupată (gr. 1,1 on).
H. pastă de calitate bună degresată cu rusip,
ardere incompletă, presată cu lemn.
A. angobă alb-gălbui
D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Tnv. F
26880. Pl. 21/6.
278.
F. fragment dintr-o cahlă de coronament de
formă ovală (gr. 0,7 cm) fără uone de sistem
de prindere.
I l. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde inegal, direct peste pastă.
D. vegetal; relief slab, înecat în smalţ.
C. sec. XVI-XVII.
P. Vinţu deJos. lnv. F 19743. Pl. 21/7.
279.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată, eventual şi traforată (gr. 1,3).
I I. past.~ grosiera cu pietricele, ardere
incompletă.

smalţ

verde, strat subţire peste angobă.

D. probabil decupajul sugera un motiv vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Pl. 21/8.

280.

f. fragment dintr-o
decupată

H.

pasta

piesă

de coronament

(gr. 0,9/1,6 cm).
grosieră

cu

pietricele,

ardere

incompletă.

verde, strat gros peste angobă albă,
curs pe spate.
D. partea inferioara a piesei este plină, decorată
cu un şir de pătrate; din decupaj nu se
păstre~ă decât pornirile, care sugere~ă
forme circulare.
C sec. A'VI.
P. inv. F 5373. PL 21/9.
A.

smalţ

parţial

piesă

de coronament

dreptunghiulară, uşor concavă

angobă.

A

281.
F. fragment dintr-o

(gr. 0,8 on) cu

picior (4,6x0,8 cm).
H. pasta grosieră, ardere incompletă; presată în
tipar cu lemn şi cu mâna.
A şlem cărămiziu deschis.
1'. lemn.
D. o margine marcată printr-un chenar simplu,
cealaltă
printr-o torsadă proeminentă.
Decorul propriu-:âs constă din rozete
alternând cu elemente vegetale.
C. sec. XVI.
P. Zalău. Inv. IV 2819. Pl. 21/10.

282.
F. piesă de coronament decupată (24x22x1 cm)
cu talpă în partea inferioară.
H. pasta presată în tipar cu lemn.
A. smalţ policrom pe fond alb, crăpat fin pe
toată suprafaţa.

D. vas cu flori stilizat. Specific habană.
C. sec. X."VII.
P. colecţia AdolfResch. Tnv. 1 3354. Pl. 22/2.
283.
F. piesă de coronament cu picior scurt (talpă:
4x1 cm).
11. pasta de calitate bună degresată cu mică şi
nisip, presată în tipar cu lemn şi cu mâna,
arsă complet.
A. micasat.
U. masivă, pe revers.
D. vegetal stilizat_
C. sec. XVII.
P. colecţia AdolfResch. Tnv. F 25590.
284.
F. cahlă de colţ având la partea superioară două
bla:wane ataşate (h. 17 cm, cu blazon 20,2
cm), lăţimea laturilor, inclusiv blazoane, 13,5
cm, gr. 0,8 cm).
H. pasta fină, ardere completă, presată în tipar
cu lemn. Părţile componente, respectiv piesa
de colţ şi blazoanele au fost lucrate separat şi
apoi asamblate. Pentru rezistenţă pc revers au
fost ataşate trei bare din lut care fac legătura
între laturi.
A. urme de şlem cărămiziu închis.
D. blazoane cu leu şi grifon.
C. sec. XV-XV1.
P. inv. indesc.
285.
F. cahlă de col\ formată din trei laturi
5/6/5,4 cm, gr. 0,9 cm, h. 24 cm).
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H. pasta de calitate bună degresată cu rus1p;
presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde peste angobă.
U. masivă pe revers şi picior.
D. placa centrală: crini stilizaţi, combinaţi cu
rozete.
C. sec. XVI-XVIL
P. inv. II 3324. Pl. 22/1.
286.
F. cahlă de colţ (h. 23 cm; lăţimi 17,2/7,7 /6,5
cm, gr. 1 cm) cu picior (8,5xl cm).
H. pastă presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ policrom pe fond alb crăpat fin pe
toală suprafaţa.

U. masivă pe revers şi picior.
D. pe latura mai lată decor de tip tapet cu arce
suprapuse şi motive vegetale derivate din
pomul vieţii. Pc colţ şi pc latura scurtă
motive geometrice. Specific habană.
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Rcsch. lnv. I 3353. PI. 22/3.

287.
F. fragment dintr-o cahlă de soclu asamblată
din trei elemente <listincte (gr. 0,6 cm).
H. pasta fină cu nisip, ardere completă; presată
în tipar cu lemn.
A. parţial micasat, şlem roşu-cărămiziu.
U. masivă în interior.
D. vegetal stilizat.
C. sec. XVII.
P. Cristuru Secuiesc. Jnv. IV 2820. PI. 22/4.
288.
F. fragment de cahlă de colţ (gr. 1 cm).
I-I. pasta grosiera cu pietricele, ardere
incompletă, presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde argintiu peste angobă.
D. două rozete foarte stilizate, una în formă de
cnice.
C. sec. XVII.
P. Vurpăr. Inv. IV 4605. Pl. 22/5.
289.
F. partea inferioară a unei cahle de colţ alcătuită
din trei clemente lucrate separat şi asamblate
în unghiuri obtuze; (lăţimi 6/7,7 /7 cm
păstrat; talpa în medie 4,5 cm, gr. 1 cm,
h.max. 21 cm.).
H. pasta de calitate bună cu mica, ardere
completă; părţile din spate nivelate cu lemn şi
cu mâna.
A. smalţ verde peste angobă, opac, în cea mai
marc parte căzut.
U. masivă.

D. câmpul central: decor floral stilizat, compus
dintr-o rozetă amplasată central, <lin care se
dezvoltă spre extremităţi frunze. În partea
superioară piesa prezintă o prelungire de
formă
triunghiulară,
decorată
cu trei
denticuli. Latura oblică mai lungă era de
asemenea decorată pe jumătate: la limita
rupturii se păstrează vagi urme de relief,
insuficiente însă pentru reconstituirea
motivului.
C. sec. XVI-XVII.
P. Vinţu <le Jos. Inv. r 19700, 19712. Pl. 22/6.

290.
F. fragment dintr-o cahlă de soclu ( gr. 0,7 cm).
H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă, presată cu lemn.
A. smalţ alb verzui peste angobă, crăpat fin pe
toata suprafaţa~ arsă secundar.
U. superficială.
C. sec. XVII - specific habană.
P. Vinţu de Jos. Jnv. F 19747. PI. 22/7.
O. multe fragmente mici din acelaşi geo de
piese (eventual de dimensiuni diferite), cu
smalţ alb-verzui sau alb-albastru.
291.
F. fragment de cahlă de colţ formată din două
laturi cu lăţimile egale (latura 5 cm, gr. 0,5/1
cm).
H. pasta extrem de fină; presată în tipar cu
lemn.
A. smalţ verde opac, căzut pe cea mai mare
parte a suprafeţei.
D. o latură simplă, cea de-a doua decorată cu
motive florale.
C. sec. XVll.
P. Vinţu de Jos. Inv. r 19801.
292.
F. cahlă de colţ formată din trei laturi (h. 25,5
cm, lăţimi 9,8/3,3/6,2 cm, gr. 0,7 cm).
Pedunculi pe revers pe partea mai lată.
H. pasta fină cu nisip, ardere completă, presată
în tipar cu o ţesătură, cu lemn şi cu mâna.
A. toată suprafaţa acoperită cu fulgi <le mică.
U. superficială.
D. pe latura centrală, cea mai îngustă, vas cu
flori stilizat. Pe laterale motive de tip tapet cu
arce simple. Inscripţie ilizibilă din care se
descifrează clar cifrele „O" şi „4", cel mai
probabil anul 1604.
C. sec. XVII.
P. inv. I 1234.
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293.
F. fragment dintr-o cahlă de colţ rotunjită. (gr.
1,2 cm).
H. pasta de calitate bună, ardere incompletă,
presată în tipar cu o spatulă din lemn.
A. smalţ verde, strat gros peste angobă.
D. arce simple, fără decor în interiorul
câmpurilor.
C. sec.XVII.
P. Vinţu de Jos. Inv. F 19731.
294.
F. fragment dintr-o cahlă de colţ (gr. 0,9 cm).
lJ. pasta fină, ardere completă, presată în tipar
cu lemn.
A. smalţ policrom peste angobă: verde pe arce,
galben în interiorul acestora, alb-gălbui pe
câmpul nedecorat. Calitate proastă, culorile
au migrat.
D. tapet cu arce simple ş1 motive vegetale
derivate din pomul vieţii.
C. sec. XVII.
P. inv. D 1346.
295.
F. cahlă de soclu întreagă (16,6x11,3x1,4 cm)
fonnată din două laturi îmbinate în unghi

ascuţit;

provine probabil din structura unei
sobe hexagonale.
H. pastă de calitate bună. Piesa a fost parţial
umplută. cu lut.
A. aversul acoperit cu smalţ verde deschis peste
angobă, parţial căzut.

U. unne intense de utilizare în interior.
D. trei registre dispuse pc orizontală, două
decora te cu motive geometrice şi al treilea cu
păsări stilizate într-un cadrul vegetal.
C. sec. XVI-XVII
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PL 22/8.

296.

.r.

cahlă dreptunghiulară

(20,2x11 x1 cm) cu
(3,4x0,8 cm); pc revers urme de la doi
pedunculi.
H. pasta de calitate medie presată în tipar cu o
talpă

pânză.

A.

şlem galben cărămiziu.
U. masi,ră.
D. vegetal stilizat, inscripţie „D" „H" în partea

superioară.

C. sec. XVII.
P. inv. JI 1128.
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PI. 2: cahle concave, sec. XV-XVI. (1 = cat. 12; 2= cat. 14; 3= cat. 15; 4= cat. 17; 5= cat. 18; 6= cat.
25; 7= cat. 26).
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Pl. 3: cahle concave, sec. XV- XVII. (1 = cat. 27; 2= cat. 28; 3= cat. 29; 4= cat. 30).
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PI. 4: 1-5, 8. cahle cu medalion concav, sec. XVI. (1= cat 36; 2= cat. 34; 3= cat. 35; 4= cat. 37; S=
cat. 38; 8= cat. 39); 6-7. cahle plăci. sec. }..'VI. (6= cat. 126; 7= cat. 127).
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1)1. 5: 1. cahlă traforată, sec. XV. (cat. 40); 2-16. cahle plăci, sec. A.7V- XVI. (2, 3, S= cat 41; 4= cat. 42;
6= cat. 43; 7= cat. 45; 8= cat. 46; 9= cat. 47; 10, 11= cat. 48; 12= cat. 50; 13= cat. 51; 14= cat. 52;
15= cat. 53; 16= cat. 54; 17= cat. 55).
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PI. 6: cahle plăci, sec. A.'V- XVII. (1= cat. 66; 2= cat. 67; 3= cat. 68; 4= cat. 69; 5= cat. 70; 6= cat. 76;
7= cat. 77; 8= cat. 56; 9, 10=71; 11= car. 82; 12= cat. 83; 13= cat. 87; 1-t= cat. 72; 1.J= cat. 88; 16=
cal. 80; 17= cat. 89; 18= cat. 91).
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Pl. 7: cahle plăci, sec. XVII. (1 = cat. 97; 2= cat. 98; 3= cat. 96; 4 = cat. 94).
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PI. 8: 1-10. cahle plăci, sec. XVI-XVJL (1= cat 100; 2= cat. 103; 3= cat. 104; 4 = cat. 105; 5= cat
106; 6= cat. 107; 7= cat. 110; 8= cat. 111; 9= caL 109); 10-12. cahle plăci, sec. XV-XVI. (10= cat.
119; 11=cat.120; 12= cat. 125).
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PL 9: cahle plăci, sec. XV-XVI. (1= cat. 121; 2= cat. 122; 3= cat. 123; 4= cat. 128; 5= cat. 129; 6= cat.
130; 7= cat. 131; 8= cat. 132; 9= cat. 133; 10= cat. 134; 11 = cat. 135; 12= cat. 136; 13= cat. 137).
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Pl. 10. cahle plăci, sec. XVI-XVII. (1= cat. 138; 2= cat. 139; 3= cat. 140; 4= cat. 141; 5= cat. 142; 6=
cat. 143; 7= cat. 144; 8, 9= cat. 145; 10= cat. 146; 11= cat. 147; 12= cat. 148; 13= cat. 159; 14= cat.
160; 15= C:ll. 149).
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Pl. 11: cahle plăci, sec. XVII. (1, 2= cat. 161; 3-5= cat. 162; 6= cat. 164; 7= cat. 165; 8= cat 166).
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Pl. 12: cahJe plăci, sec. A.'\Tl-XVIT. (1= cat. 167; 2= cal. 168; 3= cat. 169; 4= cat. 170; 5= cat. 174; 6=
cat. 171).
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PI. 13: cahle plăci, sec. A."VTT. (1= cat. 176; 2= cat. 179; 3= cat. 180; 4= cat. 181).
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Pl. 15: cahle p1~acr,. sec. XVII. (1 = cat. 195·' 2= cat. 196-' 3= cat. 198·' 4= cat. 197·' 5= cat
212).
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PI. 16: cahle plăci, sec. XVII. (1= cat. 205; 2= cat. 209; 3= cat. 206; 4= cat. 213; 5= cat. 214; 6= cat.
215; 7= cat. 216).
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PL 17: cahle plăci, sec. ),."VlI. (1= cat. 218; 2= cat. 219; 3= cat. 220; 4= cac. 221).
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PI. 18: cahle plăci, sec. XV- XVI. (1 = cat. 233; 2, 3= cat. 234; 4= cat. 235; 5= cat. 236; 6= cat. 237; 7=
cat. 238; 8= cat. 239; 9= cat. 240; 10= cat. 241; 11 = cat. 242; 12= cat. 243; 13= cat 244; 14= cat. 245;
15= cat. 246).
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Pl. 19: 1- 6. cahle plăci, sec. XV-XVI. (1= rnt. 247; 2= cat. 248; 3= cat. 249; 4= cat. 250; 5= cat. 252;
6= cat. 253); 7-'IO: cahle de format special, sec. XV-XVI. (7= cat. 255; 8= cat. 256; 9= cat. 257; 10=
cat. 258).
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Pl. 20: cahle de coronament, sec. XV- XVI. (1= cat 260; 2= cat. 261; 3= cat 262; 4= cat. 263; 5= cat.
264; 6= cat 265; 7, 8= cat 266; 9= cat 267; 10= cat. 268; 11= cat 269; 12, 13= cat. 270; 14= cat.
271).
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PI. 21: cahle de coronament, sec. A.'Vl-A.rv!l. (1 = cat. 272; 2= cat. 273; 3= cat. 274; 4= cat. 275; 5=
cat. 276; 6= cat. 277; 7= cat. 278; 8= cat. 279; 9= cat. 280; 10= cat. 281).
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Pl. 22: 1, 3-6, 8. cahle de colţ, sec. XVII. (1= rnt. 285; 3= cat. 286; 4= cat. 287; 5= cat. 288; 6= cat.
289; 8= cat. 295); 2. cahlă de coronament, sec. XV lI. (cat. 282); 7. cahlă de soclu, sec. }(VIL (cat. 290).
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