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Abstract
The author presents a seal belonging to the United Guild of Lugoj, dating from
1816. This seal is included in the category of heraldic seals.On the emblem, there are
representations of the craftsmen who joined this professional association: carpenters,
macons, glaziers, locksmiths, braziers, blacksmith (making nails or spurs), wheelwrights
and saddlers.
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În prima jumătate a secolului al XIX-lea în unele localităţi din Banat s-au organizat
diferite bresle1. Prezenţa breslelor în Lugoj este atestată documentar din anul 1818, când
meşteşugarii s-au organizat în bresle2. Fără a se cunoaşte exact care au fost meşteşugarii
ce au solicitat organizarea în breaslă, se ştie doar că în şedinţa Adunării Generale a
Congregaţiei comitatense Caraş din 20 mai 1817 s-a discutat statutul breslei trimis spre
aprobare Curţii din Viena şi că un an mai târziu “Diploma de privilegii” a fost acordată3.
Pe data de 30 martie 1818, Congregaţia comitatensă şi-a luat angajamentul de a aduce la
cunoştinţă Consiliului Locotenenţial provincial din Lugoj ”Triplele privilegii de breaslă cu
care majestatea sa a onorat şi fericit meseriaşii localnici şi urmaşii lor”4. Deşi consacrarea
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legală a existenţei breslelor are loc în anul 1818, ele efectiv existau în Lugoj din anul 1816,
aşa cum atestă sigiliile de breaslă5.
Prima breaslă reunită amintită în documente este breasla meşterilor brutari, dogari,
frânghieri, măcelari, tăbăcari, turtelari şi săpunari, întrunită în 5 iunie 1819, pentru
adoptarea statutului şi alegerea starostelui de breaslă în persoana lui Wilhelm Bayer, meşter
dogar6.
Actele emise de aceste bresle, ca şi în cazul altor asociaţii profesionale de acest fel,
erau întărite cu peceţi de ceară7, lucru care presupunea utilizarea unui tipar sigilar8 sau mai
multe9. Privilegiul breslei comune a dulgherilor, zidarilor, tâmplarilor, geamgiilor, fierarilor,
căldărarilor, lăcătuşilor, rotarilor, fierarilor de cuie şi a şelarilor din Lugoj se păstrează la
Arhivele Naţionale Maghiare din Budapesta10.
De la această breaslă unită a tâmplarilor, zidarilor, dulgherilor, geamgiilor, arămarilor,
fierarilor, lăcătuşilor, fierarilor de cuie, rotarilor şi şelarilor s-a păstrat un tipar sigilar din
181611. În rândurile de mai jos ne propunem să prezentăm acest tipar sigilar. Având în
vedere faptul că, în câmpul sigilar se află un scut el se include în categoria sigiliilor de
breaslă de tip heraldic12.
Tiparul sigilar la care ne referim confecţionat din metal este alcătuit din două părţi:
1. rondela sigilară şi 2. mânerul.
Rondela sigilară are o formă oval-verticală (35 mm x 30 mm) lucrată în incizie pentru
sigilarea cu ceară13. Înălţimea totală a tiparului sigilar este de 65 mm.
În câmpul sigilar (Fig.1) scut dreptunghiular, partajat în 10 cartiere, şase de
dimensiuni mai mari dispuse sus şi patru de dimensiuni mai mici, jos, în talpă. Acest
sistem de împărţire a scutului avea menirea de-a realiza un număr mai mare de cartiere.
În cele 10 cartiere ale scutului s-au inclus figuri heraldice reprezentând cele zece meserii
reunite în breaslă. Cele zece cartiere ale scutului au fost încărcate cu următoarele mobile
heraldice14, astfel :
În primul cartier, o rindea, suprapusă de un compas şi un echer, simboluri ale
tâmplarilor; în al doilea cartier, un echer, suprapus de un compas cu vârfurile în jos, peste
care broşează o mistrie şi un ciocan, încrucişate, simboluri ale zidarilor; în al treilea
cartier, o bardă şi un topor, încrucişate, întretăiate de un ciocan, unelte specifice prin
care sunt desemnaţi dulgherii; în al patrulea cartier, însemne ale sticlarilor; în cartierul
Luminiţa Bărbulescu-Wallner, op. cit., p. 292.
Colecţia Muzeului de Istorie Lugoj, Registru protocol de bresle pe anii 1819-1827, inv. 6, protocolul nr. 2.
7
În conformitate cu normele ştiinţei sigilografice prin pecete sau sigiliu, se defineşte urmele rămase pe suportul
actelor prin aplicarea tiparului sigilar introdus într-o substanţă de sigilat (ceară, chinovar, soluţie de aur, fum, tuş
etc), vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 213.
8
Prin tipar sigilar sau matrice sigilară se denumeşte obiectul confecţionat dintr-un material dur (fier, oţel, alamă,
bronz, argint, sau diferite pietre pretioase etc), având gravată pe suprafaţa sa în negativ, o reprezentare menită
a individualiza posesorul, exprimând atributele sale în viaţa socială, vezi idem, p. 163.
9
Unele bresle foloseau spre exemplu două tipare sigilare, vezi Augustin Mureşan, Livia Grozi, Două tipare
sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova, în “Revista Muzeelor şi Monumentelor, Seria Muzee”, Anul XXVI,
nr. 3, 1989, pp. 39-42; Augustin Mureşan, Două tipare sigilare ale breslei croitorilor din Oradea, în “Analele
Universităţii din Oradea”, Istorie-arheologie, tom X, 2000, pp. 61-64; idem, Două sigilii ale breslei croitorilor
de sumane din Timişoara, în “Analele Banatului”, Serie Nouă, Arheologie-Istorie, XIV, 2, 2006, pp. 183-187.
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II, Budapest, 1976, p. 311
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Tiparul de sigiliu se păstrează la Muzeul Artei Industriale din Budapesta, nr. inv. 11.146. Piesa sigilară este
reprodusă şi prezentată succint de cercetătorul Lajos Kakucs, op. cit., pp. 118-119, fig. 24.
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Din punct de vedere al reprezentării din emblemă, sigiliile de bresle şi corporaţii, în general de instituţii
economice au fost împărţite de către regretata cercetătoare Maria Dogaru, în două categorii: 1. sigilii cu
reprezentări simbolice şi 2. Sigilii de tip heraldic, vezi Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric,
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 179.
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iulie 1837 pentru Stephan Késmarki, a fost aplicat la 14 mai 1849, la p. 37 (Complexul Muzeal Arad, fond
Muzeu Feudal, nr. inv. 282).
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Heraldica, Tratat tehnic, Edit. ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 70-81; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei,
p. 168; Maria Dogaru, Din heraldica României, Edit. JIF, 1994, pp. 23-25.
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al cincilea, două chei încrucişate cu vârfurile în jos,
redându-i pe lăcătuşi; în cartiereul al şaselea, un vas din
metal ce-i reprezintă pe căldărari-arămari; în cartierul al
şaptelea, o potcoavă şi un alt obiect neidentificat, figuri
heraldice individualizându-i pe fierarii-potcovari; în
cartierul al optulea, elemente ce-i reprezintă pe fierarii
de cuie sau pintene; în cartierul al nouălea, o roată de
căruţă, suprapusă de o bardă, evocându-i pe rotari;
în cartierul al zecelea, o şa de călărie, amintindu-i pe
şelari.
Scutul timbrat de acvila bicefală imperială austria
că, încoronată ce poartă pe piept un scut şi ţine în gheare
însemnele puterii - spada şi sceptrul în dreapta şi globul Fig. 1.
crucifer, în stânga este susţinut de doi lei rampanţi care
stau fiecare pe un postament. Sub postament, o ghirlandă din lauri. De o parte şi de alta
a păsării heraldice menţionate s-a gravat 18-16, anul confecţionării tiparului sigilar.
Legenda s-a scris cu litere majuscule, în limba germană: SIGIL: D: K : K : PRIV:
VEREINIGT: ZUNFT. I : D : K: F: K. M. LUGOS.
Modul în care s-a gravat suprafaţa rondelei sigilare, grija pentru a se respecta
raportul dintre diferitele elemente incluse în scutul heraldic, proporţionalitatea dintre
piesele şi figurile heraldice înfăţişate, dovedesc atenţia dată de către meşterul pecetar
pentru execuţia artistică a reprezentării din câmpul sigilar. Dintre toate tiparele şi sigiliile
de breaslă cunoscute de noi până în prezent, doar tiparul sigilar al breslei mixte din Aluniş,
din 1853, îl depăşeşte în ceea ce priveşte numărul de cartiere din scut, el având un număr
de 12 cartiere15.
Pentru a se evoca simbolic diferitele meşteşuguri reunite în breaslă în unele cazuri
s-au utilizat însemne înfăţişând: a. unelte specifice (zidarii, tâmplarii, dulgherii şi posibil,
sticlarii); b. produse finite ale activităţii (arămarii, lăcătuşii şi şelarii). În alte cazuri activitatea
specifică a fost reprezentată prin compoziţii mixte, precum unelte şi produse finite (rotarii,
fierarii ş.a.).
În cartierele din scut s-au reprezentat meşteşuguri legate de construcţii (zidari,
tâmplari, dulgheri, lăcătuşi, geamgii) şi meşteşuguri legate de gospodăriile ţărăneşti (fierari,
rotari, şelari, arămari-căldărari, potcovari ş.a.).
După cum s-a apreciat, reprezentările de pe sigiliile de breaslă simbolizează prin
uneltele şi produsele cele mai caracteristice, organizaţia meşteşugarilor aparţinând aceleaşi
branşe, a breslei16. Studierea reprezentărilor de unelte şi de produse meşteşugăreşti din
imaginile acestor sigilii prezintă o însemnătate deosebită pentru istoria tehnicii, pentru
cunoaşterea evoluţiei uneltelor17.
Cercetat din punct de vedere al structurii meseriilor reprezentate simbolic, tiparul
sigilar de tip heraldic de care ne ocupăm, evidenţiază laturile activităţii economice şi
nivelul tehnicii existent în cadrul acestei asociaţii profesionale din Lugoj, la acea dată.
În legătură cu locul de confecţionare a tiparului sigilar al acestei bresle, credem că el
este opera unui meşter pecetar local. Prin aplicarea lui pe diferite acte, de către cei în drept,
aşa cum reiese din cartea de călătorie, menţionată la o notă mai sus18, tiparul a fost utilizat
şi în anul1849 şi probabil şi în anii următori până la desfiinţarea breslelor, în 1872. Prin

În acest sens, vezi Maria Dogaru, Augustin Mureşan, Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş,
judeţul Arad, în Crisia, XIX, 1989, pp. 435-438; Augustin Mureşan, Tipare şi impresiuni sigilare reprezentând
breslele din Crişana şi Maramureş (sec. XVI-XIX), în « Studia Universitatis Babeş-Bolyai », Historia, 1-2, 2000,
p. 19-20, idem, Sigilii de bresle din vestul şi nord-vestul României (secolele XVI-XIX), Edit. Mega, 2006, p. 123
şi 154, fig. 1 a.
16
Magdalena Bunta, Sigilii de breaslă din colecţia Muzeului de Istorie din Cluj, în “Acta Musei Napocensis”,
III, 1966, p. 225.
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Ibidem, p. 224.
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Vezi supranota 13.
15

112

Augustin Mureşan

4

gravarea anului 181619, în câmpul sigilar, tiparul sigilar ne permite a data confecţionarea
sa, cât şi a începuturilor de organizarte şi funcţionare a breslei, aproape cu doi ani înainte
de acordarea diplomei de privilegii. În ceea ce priveşte anul înfiinţării breslelor din Lugoj,
ne raliem opiniei conform căreia deşi consacrarea legală a existenţei breslelor are loc în
anul 1818, ele efectiv existau din anul 1816, aşa cum atestă sigiliul de breaslă, pe care este
gravată această dată20.

Cercetătorul Lajos Kakucs nu poate explica datarea tiparului sigilar în anul 1816, deoarece privilegiul este
emis în anul 1818, vezi Lajos Kakucs, op. cit., 119.
20
Luminiţa Bărbulescu-Wallner, op. cit., p. 292.
19

