ŢARA BÂRSEI

Nicuşor-Dănuţ IVĂNUŞ

UN INEL SIGILAR BRAŞOVEAN DE SECOL XIX, AFLAT ÎN COLECŢIA
MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL
– MUZEUL DE ISTORIE CASA ALTEMBERGER DIN SIBIU –
XIXE SIÈCLE ANNEAU DE SCELLÉ DANS LA COLLECTION DU
MUSÉE NATIONAL BRUKENTHAL DE SIBIU
– MUSÉE D’HISTOIRE LA MAISON ALTEMBERGER –
Résumé: On présente dans cet article un anneau sigillaire qui se trouve dans la collection du
Musée National Brukenthal – Le Musée d'Histoire «La Maison Altemberger» de Sibiu. L'anneau
sigillaire a été acheté au Dorotheum de Vienne, en 1908. Il est gravé en négatif, avec les armoiries
de la ville de Braşov au XIXe siècle.
Inelul sigilar a fost, alături de matricea sigilară, un mijloc de autentificare a actelor, o
îmbinare între matricea sigilară şi veriga suport, o bijuterie cu caracterul unei piese de uz
strict personal. Poate fi confecţionat din aur, argint sau piatră fină, semipreţioasă sau
preţioasă.
În catalogul tipărit, referitor la colecţia de inele antice care au aparţinut
colecţionarului maghiar Tarnóczy, inelul1 era trecut la nr. 299 şi a fost vândut, în
noiembrie 1908, în Wiener Dorotheum, de unde este cumpărat de dr. F (?) cu suma de
18,85 coroane, alături de alte inele, intrând în acelaşi an în colecţia Muzeului Baron
Brukenthal2. Dorotheumul, fondat în 1707, este una dintre cele mai vechi case de licitaţii
din lume, cu sediul la Viena, pe Dorotheergasse, cu sucursale în Austria, Praga, Milano,
Düsseldorf, München şi Bruxelles.
Inelul sigilar, de secol XIX, la care facem referire, este de tip heraldic, fiind
confecţionat din alamă aurită (fig. 1).
Dimensiuni: greutate: 9 g; h: 28,7 mm;
! diametru şaton: 22 mm, grosime şaton: 5 mm;
! diametrul verigii în interior: 22 mm, la exterior: 26 mm;
! grosimea verigii: 3,2 mm.
Veriga circulară, dreptunghiulară în secţiune, este despicată la capete în două
benzi lipite de şatonul rotund, peste care a fost aplicată câte o floare (probabil ciocul
berzei – geranium robertianum) (fig. 2). Sub flori, incizate în verigă, sunt 4 striaţii. În casetă
este montată o piatră de lapis lazuli, piatră semipreţioasă de un albastru închis. În centrul
câmpului sigilar este gravat, în incizie, blazonul oraşului Braşov: un trunchi de copac
dezrădăcinat ieşind dintr-o coroană deschisă, cu trei fleuroane (fig. 3). Inscripţia, circular,
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MNB-MI Sibiu, nr. inv. T 323/1958.
Z. 469 din 1908, nr. 2.
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între două cercuri continue, în limba latină, cu majuscule (fig. 4): SIGILLUM CIVITATIS
CORONENSIS (Sigiliul oraşului Braşov).
Această prezentare se doreşte a fi o modestă contribuţie la cunoaşterea sfragisticii
braşovene şi dorim ca, în viitor, să cunoaştem şi modul în care acest inel a ajuns de la
Primăria Braşov, la o licitaţie la Viena.
Abrevieri:
MNB-MI Sibiu – Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu

Fig. 1. L'anneau sigillaire de Braşov.
du XIXe siècle

Fig. 3. L'emblème du sceau en négatif
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Fig. 2. L'anneau sigillaire avec l'ornement
latéral-une fleur

Fig. 4. L'emblème du sceau en positif

