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CAHLE SASESTI
DIN SECOLELE XVI-XVII DESCOPERITE
,
LA FELDIOARA, JUD. BRAŞOV

DANIELA MARCU

În cursul primei campanii de cerc et ăr i
arheologice de la Feldioara, jud. Braşov ,
din anul 1990 1 , în secto r ul A (numit
convenţiona l inci nta cetăţii medievale t îrzii) au fost descoperite urmele unui
atelier de ol ar din perioada secolelor
XVI-XVII. Din complex s-au p ăstrat
vetrele a două cu ptoare şi o impresionantă
cantitate de cera mic ă constînd din frag mente de vase de uz gospodăresc şi cahle .
Acestea provin din produ cţia curentă a
cuptoarelor , reprezentînd fie rebuturi, fie,
în cea mai mare parte, piese fără defect e
care s-a u spa rt probabil în timpul manev r ării ş i depozitării. Inte r v enţii ulterioare
au răs pî ndit fragmente a p a rţin î nd ace lei aş i
piese pe o s uprafaţă rel ati v mare, ceea
ce a făcut ca procesul de reco nstituire
să fie difici l. iar numărul pieselor înt regite
foarte mi c.
După abandonarea ate li er ului, zona a
fost folosită în sco puri menajere, aşa
expl icîndu -se , probabi I, pre z enţ a s po rad ic ă
a unor fragmente de vase şi cah le cu ur me
de întreb uinţ are.
Obiectul demersului nostru î l co nst itui e
exc lu si v ceramica destinată const r ucţiei
sob elor; fiind vorba de piese izolate, între
care nu se poate sta bili o rel aţ ie funcţio
n a l ă , am in clu s în di sc uţie şi cîteva fr agmente a p ărute în alte sectoare ale să p ă 
turii sa u des co perite întî mpl ător de local nic i în vatra satului, urmîn d a preciza
aceast a în text ori de cîte ori va fi caz u I.
Stud iul de faţă se str u ct u re a ză în patru
părţi: cata log ul cahlelor
(I) ob servaţ ii
as up ra formei şi decorului (li), consideraţii generale as up ra atelierului (111), not e
istor ice ş i concluzi i (IV) .

Catalogul cahlelor
I. Piese le au fo st grupate în patru categorii, după criteriul formei, şi în tipuri
ş i var iante după criteriul t emei decorat ive.
A. Cahle oa lă cu gura pătrată (dimensiunile
latu rilor var iind între 20-25 cm), fundul
rotund (di ametrul aprox im ativ 13 cm) ş i
înă lţimi cup r in se între 14,5 ş i 15,5 cm.
Sînt lucrate din pas t ă cu un conţinut
bogat în ni sip cu bobul mare, arsă oxidant
incomp let, uneori superfi cia l; se găsesc
ş i exemplare lu crate din p astă insuficient
a me stecată cu pietrice le, astfel încît au
rămas bu le de aer care s-a u dilatat la
1
C ercetăr il e arheo log ice au fost conduse de
prof. dr. Radu Popa, căr uia îi mulţumim ş i pe
aceast ă ca le pentru faptul de a ne fi încredin ţa t
mate rialu l ceram ic spre pre luc rare .

ardere, provocînd deformări. Peste pasta
c rudă s-a întins un strat de şlem roşcat.
mai gros sa u mai s ubţire, care nu reuşeşte
totdeauna să asc undă calitatea inferioară
a pastei şi, în timpul arderii sau ulterior,
se decojeşte . Mai rar se în trebuinţează
un şlem subţire, car e dă după ardere
s uprafeţe fine la pipăit. Culor ile vas elor
va riază între galben-portoca liu , cafeniu
desc his şi cenuşiu, în funcţie de compoz i ţia pastei , de locul p= car e l-au ocupat în
cuptor şi, foarte rar, de arderile sec undare.
Cîteva exemplare păs tre ază în inter ior şi
pe margine urmele unui strat gros de
vopsea alb-roz (a ngobă?) .
Cahlele au fost lucrate la roata rapidă,
marginea fiind trasă, pentru a deveni
pătrată, cu o r a m ă de lernn care a lă sa t
urme în ~asta cr udă . Forma colţurilor a
fost defini t i vată cu ajutorul degete lor, pr in
presare, astfe l că au rămas urme adînci ,
as emănătoare unor alveole. (fig. 2)
Deose bim în pr in cipal dou ă forme :
a) cu corpul tronconic, pe r eţii aproape
drepţi şi marg inea îna ltă de 3-4 cm 2 ;
b) cu cor pul în formă de v ază, pereţii
arcuiţi şi marginea îna ltă pîn ă la 6-7 cm;
Dup ă forma buzei, se pot diferenţ i a trei
va riante :
a) margi nea dreaptă, avînd ac eeaşi grosime cu pereţii vasul ui sau uşor îngroşată;
b) marginea răsfrîntă şi răsucită spre
exter ior, astfel încît vas ul capătă o buză
şi un gît mai mult sa u mai puţin pronunţat.
De obicei răsfrîngerea este mai acc entuat ă
pe mijlocul lat uri lor ~ i se pierde treptat
către colţuri;
trasă mult în sus, s ubţiată,
îndoită şi lipită de peretele exter ior al
vas ului , în form ă de guler.
De regulă, lat urile pătr atului sîn t uşo r
a1·cuite către exterior, iar colţurile înche-

c) marginea

iate în unghi drept sa u rotunjite. (fig. 1)

B. Cahl e-p l ăci de formă dreptunghiulară, cu
lăţimea var iin d între 14-17,5 cm, iar
înă lţime a între 18-23 cm; grosimi cupri ns e între cîţiva milimetri şi 1,5 cm .
Marginea, nu totdeauna bine fini sată , este
uşor oblic ă şi înălţată faţ ă
s upra feţei (maxi m 1 cm,

de orizontala
cu o s ingur ă
excepţie), formînd un chenar lat de 0,41,5 cm; acesta poate fi dubl at de un chenar
mai s ub ţ ir e, ca re încadrează cîmpul decorat al cah lei .
2 Dese nel e a u fost rea lizate de co lega losefina Pos t ăva r u . c ă rei a îi mulţumesc totodat ă şi
pe nti-u nu me r-oase su gestii de specia litat e.

Sînt lu crate din p astă cu ni sip şi paiete
de mică, arse oxidant incomplet şi p ăs 
trează urmele unui şlem roşcat-maroniu,
în general de calitate bună . Cîteva exe mplare au ur me vagi de a ngob ă sau culoare
maro-închis.
Imprimarea decorului s-a realizat pr in
presa rea lutului crud în tipare, partea din
spate fiind ni v elată cu o spatulă de lemn
(în majoritatea cazurilo~). cu mîn a sa u
cu ajutorul unei pînze. ln cîteva situaţii
lutul aşezat în tipar a fost insuficient şi s-a
adăugat un al doilea st rat , care însă nu a
fuzionat perfect cu primul, dezlipindu-se
în timpul arderii sa u în momentul spargerii piesei.
Decorul este în general bine reliefat, dar
există Ş• fragmente pe care acesta nu mai
este lizibil , fie d atorită uzăr ii unor ti pare ,
fie datorită degra dării piesei în sine. În
functie de temele ilustrate, deosebim 13
tipu~i, cu var iantele respective.
I. Cahle decorate cu motive gotice
Cahlă decorată cu portal got ic tîrziu
Fragment din regi str ul sup erior, gros
de 1,2 cm , chenar s u b ţi r e, spatele netezit
cu mîna . (fig . 3)
Decor: fronton în aco ladă terminat în
vîrf cu o floare ; format dintr-o s uită de
arce în plin cintru alternate cu triunghiuri
cu vîrfu I în jos; coronament de fle şe
verticale descrescînde ca înă l ţime spre
centru.
Un singur exemplar.
2. Cahlă dec ora tă cu ;erestre gotice
Fragmente din registrul mijlociu şi inferior, lăţime 16 cm, chenar lat de 1 cm
înă lţ at cu 0,7 cm faţă de cîmpul cahlei.
Decor: cîmpu l ca hlei este împărţit în
patru compartimente ce sugerează fe restre gotice, cu ogi ve şi menouri la partea
s uperio a ră. Fieca re compartiment are. I~
partea inferioară cîte o floare de tr1fo1
pe tijă în a ltă. (fig . 4)
Fragmente din trei exe mplare.

1.

li. Cahle decorate cu cava ler în turnir
1. Fragmente din jum ătatea inferioară ,
l ăţ ime aprox. 24-25 cm; şlem gro s maroniu deschis peste care s-a întin s un strat
de angobă a lb ă , mai con sist ent către
margini; spatele ni vel at cu mîna (a) sa u
cu o pînză (b ). Ambele provin din str.
Petru Rareş.
Decor: a) calul, red at în mişcare, ocupă
întreg registrul inferior. Cava lerul, atît
cît se mai păstrează, poarta o armură
sc u rtă, s trînsă în talie cu o c entură l ată
ş i m a rcat ă la partea i n fe1·ioară prin pliuri
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regu late . Are pantaloni strînşi pe p1c1or
cizme cu carî mb înalt şi vîrful ascuţ it;
cu mîna stîngă ţin e lancea , iar cu dreapta
hăţurile ca lu lu i. (fig . 5 a)
b) calu l, în po z iţi e stat i că; între pic ioarele
anim alului, un motiv nedesc ifrabil . Nu
s-au pă s trat fragmente cu cava ler ul .
2. Frag mente din marg inea infe r ioa ră stîn gă a une i cah le, spate le nive lat cu o
s p atul ă de lemn; ş lem roşcat de ca litate
foarte bună . (fig . 5 b)
Decor : partea din spate a unu i ca l, de
două-trei or i mai mic decît cel din varianta 1.
Frag me nte din do uă exemplare.

şi

.
i'

111. Cahlă decorată cu Sfîntu l Gheorghe
Pie să întregită, 15,5 x 21
cm, grosim e
0,3-1 cm; chenar lat de 0,7-1 cm,
u şor înăl ţ at fa ţă de cî mpul ca hlei.
Decor: Sfîntul Gheorghe în luptă cu bal aurul; scena cen t rală este înc a dr a tă de mot ive vegetale. (fig . 6)
Sfî nt ul este red at din fa ţ ă , cu pi cioarele
pe balaur; mîin ile sînt îndoite din coate
(stînga r idi cată pînă la ni velul' capu lui ) ş i
ţ in s uliţ a al căr ei vîrf pătrunde în gu ra
desc his ă a monstru lui. Pe rsonaj ul este
îmbrăcat într-o t uni că sc urtă pîn ă deas up ra
gen unchilor ş i term i nată la partea infer io ară în formă de co l ţ i . Peste aceasta
po ar tă o a rmu ră uş oară, răscroită la mîneci
ş i gît, st rî nsă în tal ie şi închei ată pe mijlocul
pieptului. La pa rtea i n fe r i oară aceasta , mai
sc u rtă decît tuni ca , este formată d in solz i
parţia l s up rapuş i şi răscr oit ă pe mijlo:::.
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1. Cahle oală de formă tronconi că (a), fn formd
de vază (b), cu guler (c)

2. Cahle oală; proflle de
margini (a - g)

Pantalonii sînt s t rînşi pe p1 c1or, are cizme
cu vîrf· asc uţit şi ca rîmb înalt; pare a av ea
ş i gen unchere.
Părul bucl at îmb racă figu ra aprox,imativ
ovală ale că r ei detalii nu sîn t vizibile pe
nici un exemplar.
Balaur ul oc up ă aproape întreg registrul
inferior; se obser v ă bine a mă n untel e:
gît ul redat sub formă de inele, capu l cu
gura de sc hi s ă, ar ipil e, coada ridicată ş i
răs u c i tă pe piciorul stîng al personajL.lui .
Toate s paţ ii l e răm ase libere sînt va lor ifi cate de arti st: în colţu l stîng, sub capul
balaurului, d in aceeaş i rădăcină porn esc
trei flo r i cu cîte tre i petale. Simetr ic este
r ed ată o formă de rel ief pe car e creşte
iarbă. Pe lat ur il e lungi regăsim laleaua
(dreapta) şi chiparosu l (stînga), ad use la
dimen siuni apropiate, cu tulpini lungi care
pornesc din proeminenţe triunghiu lare .
Frag mente din zece-douăs preze c e exe mpl are .

·.

3.

C a hl ă decorată

cu port al gotic tfrziu

IV Cahle decorate cu perechea de îndră 
(fig. 7)
1. Pie să întregită, 13,5 x 19 cm (cea mai
mică) , gr . 1 cm, chenar s ubţire.
Decor : Pe rechea de îndrăgo s tiţi; două per·sonaje ca re se ţi n de mînă, prin se într-o
scenă de dans; sînt redat e din faţă , iar
gostiţi
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4. Cahld

deco ra tă

cu ferestre gotice

picioarele întoarse către stînga. Cavalerul
are piciorul drept uşor fle xat din genunchi
spre dreapta, iar stîngul îndoit şi ridicat
în unghi drept . Ambel e personaje au
mîinile libe re spr iji nite pe talie. Cava le r ul
poartă o bluză cu mîneci strîmte p înă
la cot ş i lărgite apoi brusc, terminate cu
m anş etă l ată; bluza se încheie pe mijlocul
pieptului cu trei nasturi rombo id ali şi este
strînsă în t ali e cu o cent u ră . În partea
infe r io ară poart ă , peste cămaşă, o fu stă
ev azată m arcată pr in pliu r i verticale regulate si înche i ată în t oltisori. Peste aceasta
este 'prinsă în talie o p~ngă cu un motiv
în formă de cruce. Pe ca p are o cucă
înă lt at ă în fată, formînd un co lt în formă
de ~col adă p~ frunte . Are păr ~I scurt ş i
înfoiat, mu stăţ i răsuc ite ş i barbă: figura
este o v a l ă, cu frunte îngustă şi ochi foarte
mar i.
Persona jul feminin are de asemenea faţa
o va l ă, cu pomeţi proeminenţi ş i ochi mari.
Pe cap poartă un v ă l care se mule a ză în
jurul feţei (sau poate părul lung prin s
în coadă pe spate?) şi peste acesta o
coroană cu trei coltu r i în fo r mă de trifoi .
Este îmbrăcată înt~-o cămasă cu mîneci
strîmte , închi se cu nasturi I ~ partea inferioară pînă aproape de cot ( ?) şi st rînsă
în talie. Cămaş a se încheie la gît cu
o podoabă circulară din tare po rneşte
un şirag de mă r gele mici , lu ng pînă în
tal ie. În jos poartă o fu stă lungă pînă
la glezne, f:eva zată, căzînd în pliu r i regulate . Ambele personaje po a rtă î n călţă
minte cu vîrful asc u ţit . Simbo lul vegetal,

rotun ji t ă

pe lîn gă gît ş i răsucit ă astfel în cît
în e v idenţ ă um erii; de răsc r o i t ur ă
sînt pr inse podoabe triun ghiul are lun gi,
l ăsa te să atîrn e pest e mîn eca că m ăş ii.
Tuni ca se în cheie pe mijlocul pie ptului
(probabil cu ajutorul unui ş i ret ), iar la
gît este p r in să cu o p o doa b ă mare, pol il ob at ă. Est e strî nsă la mijl oc , sublinii nd
t ali a, iar la partea i nfer i oară cade în
pl iu r i înche indu -se în for m ă de petale.
Pe rson ajul are braţ e l e înd o ite din coat e
ş i ţ i n e în mî ini cap ete le coz ilor de pe şte;
acest ea sînt red ate în deta liu, astfel că se
vă d perfect sol zii şi ari pioare le.
Cî mpul ca hlei este co mpl et at , în registr ul infer io r , cu t re i fl or i cu cît e 5 peta le
di spuse la di sta n ţe ega le una de cea l a l tă ,
iar în reg istrul sup erior cu do u ă st ele cu

prezent de ob icei pe această categorie de
ca hl e, este redat printr-un sp ic de grî u
afl at în sp aţiu l rămas li ber între mîna
stîngă şi corpul personajului femin in.
Fragmente din două exemplare .
2. Fragmente din marginea inferioa ră,
chenar lat de 1,2 cm.
Decor: probabi l o pereche red ată în timpul unei scene de dan s, personajele fiind
întoarse unul c ătre celă l a l t. Se v ăd doar
picioarele cavaleru lui, încălţate în cizme
cu vîrful a sc u ţit ş i carîmb răs frînt, şi vîrful
pi ciorului ce lui de-a l do ilea person aj.
Fragmente din do u ă exemplare .

să pun ă

V Cah le decorate cu imagini fan tastice

1. Ca hl e decorate cu Melu sina
P i esă întregibilă, 15 x 21 cm, grosime var iab i lă, chenar s ubţire. (fig . 8)
Decor: personaj fant asti c, fem inin, cu corpul despicat la partea inferioa1ă în dou ă

6.

Ca hl ă deco r ată

aş eza t e de o part e ş i de
a coroane i.
Fragmente din 14 exempl are, de grosimi
d ifer ite. Un exemp lar întregibil cu defecte
ale tipar ului .
2. Cahle decorate cu animale fantastice
a. Fragment din marginea stîn gă, şlem de
ca litate foarte bun ă. (fig. 9 a)
Decor: animal fa ntasti c (sugerînd un anim al
de p rad ă), red at d in profil. Între capul
anima lului şi marginea ca hlei, proeminenţă

cîte 6

peşte

care sînt arcu ite simetric

ş i ad use pînă în dreptul ca pului. Are faţa
ova l -al u ngită, cu ochi mari; pe cap po a rtă,
peste un v ă l scurt pînă în dreptul umerilor,
o coroană în a l tă cu trei fl e uroni . Este
îmbrăcată

într-o

colţu r i,

c ea l a ltă

5. Cahle decorate cu cavaler ln turnir; descoperite
în strada Petru Rareş (a) ş i Fn atelier (b)

cozi de

cu Sfîn tul Gheorghe

câmaşă

cu mî neci strîmte
de mîneci sînt prinse,
chiar pe axul c u s ături i, podoabe globu lare
asemănătoare unor pandant ive. Peste că
m aşă poartă o tunică l argă fără mînec i,

triunghiul a ră.

ş i manşetă îngustă;

Un singur exemplar.
b. Fragment de dimen siu ni mi ci' din partea
centra lă a piesei. (fig. 9 b)

29

http://patrimoniu.gov.ro

căr ui cornană ocupă aprnape toată pMtea
s up erio a ră a cahle i; se ve de cap ul şar pelu i,

~· ; •„ I

întors către Eva.
În dreapta, între ca pul Evei şi marginea
ca hlei, decor ul format din tr iu ngh iu r i cu
vîrfu l în jos.
Fragmente din patru exemplare d ifer ite,
c int re care unul extrem de subt ire.
2. Fragment din jum ătatea stîngă a' cc. hl ei.
Decor: Eva , ~edată din faţă , cu picioarele
încr uciş ate. ln marginea dreaptă a fragmentului -dar în cen trul imagi ni i dacă
avem în vedere întreaga p lacă -, şarpele
încolăcit pe trun ch iul s ubţi r e al unui copz.c
( ?). Decor ul este întregit cu două moti ve
vegetale - un „b răd u ţ" în dreapta (spre
Adam pres upunem ) şi o flo are cu cinci
peta le în st înga , spre Eva .
Un sing ur exe mp lar .

.

' ·„.„., .

"..

·.'

·, .

1

'

.

..:
i
~.

'

;~ : .

•

'

!•

: .
;;.;

: /.
c; •. .
~·

'

;

,.

Cahlă decora tă

cu trei nuduri
Fragment : jum ătatea infe rioară a ca hlei,
l ată de 16,5 cm, gr. 1,5 cm, chenar lat de
1,4 cm.
Decor: trei nuduri. Primul este reze mat
cu spate le de chenarul din partea st îng ă ,
redat din profil. Al doi lea este pl asat
central, cu cor pul răs u c it u şor spre stînga .
Ultimul pe rsona j, mai zvelt, p ărînd a fi o
femeie, este redat din spate, într-o miş care
l argă către cel din mijlo c .
VI 11

'

„:

Ca hlă

7.

•'
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de corată

variante le o
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şi

cu perecheo de înd r ăgost iţi:
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Decor: capul unui animal fantastic, redat
din profil.
3. Cahle decorate cu păsări fantastice (?)
Fragmente din patru sau cinci piese d iferite; se obser v ă penaju I păsări lor şi
ghearele.
VI

Cahlă decorată

cu „ vînătooreo ursului"

Fragmente din care se poate reconstitui
de cali-

jumătatea superioară; şlem roşcat
tate bună .

Decor: ursul, ridicat în două labe, în luptă
cu doi vînători. (fig. 11)
Animalul este redat din profil, cu corpul
uşor înclinat în faţă şi laba stîngă ridicată
deasupra capului v înătorului. Trăsăturile
feţei, bine reliefa!e, îi dau o expresie
aproape umană. ln marginea stîngă a
ca hlei este reprezentat un personaj cu
păru I Iung şi faţa ovală, avîn9 ambele
mîini încleştate pe laba ursului. ln spatele
an imalului, î mbrăţişîndu - 1, este redat al

- - - - ------

-~

- - „ - ... _

- -·- -

doilea v înător, cu părul în bucle sc urt e
şi ochii mari. Fizionomia celor două personaje este însă mai puţin reuşită decît
aceea a animalului .
În colţul stîng superio r, între cap ul
primului personaj şi chenarul cahlei, apare
obişnuitul decor format din triunghiuri
cu vîrful în jos din care pornesc mai multe
tulpini; dou ă dintre acestea se ter min ă cu
chiparoşi.

VI I Cahle decorate cu Adam şi Evo
1. Fragmente d în treimea superioară, l ă
ţime 15,5 cm, gr. 0,6-1,2 cm, chenar
dublu, lat de 0,6 cm .
Decor: Adam şi Eva, red aţ i din faţă: în
dreapta Eva , cu părul lung căzî ndu-i pe
umeri; faţa rotundă, ochii ma r i. În stînga
Adam, părul scurt buclat încadrînd faţa
ovală, de asemenea cu ochii foarte mari.
Detaliile fizionomice, bine reali zate, dau
celor două personaje o expresi e tristă .
Central este reprezentat pomul v ieţ ii, a
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Întreaga scenă este plas at ă într-un
cadru vegetal : personaje le st au pe un
teren uş or deni ve lat , pe care art ist ul
s ugerează , prin linii vert ica le, i arbă ; simetric sînt dispuse · două flori cu tulpin ă
relat iv îna lt ă şi frunze liniare. În dreapta
sus apare moti vul format din t r iunghiuri
cu vîrful în jos. (flg. 13)
Frag mente din trei exemplare.
Cahl ă decorată

IX

cu

„scenă

de banchet"

Fragment d în pa rtea medi a n ă, foarte uzat .
Decor: personaj nud aş ez at pe un tro n;
mîna dre a ptă este s prijinită pe genu nch i.
În stînga s-a u păstrat urme vagi din
decorul iniţial. (fig. 14)
X

Cahl ă decorată

cu personaj feminin

şi

păsăr i

Fragment din

jumătatea inferioa ră , lăţim e

15,2 cm, gr. cca. 1 cm, che'nar

subţire.

Decor: cahla este împărţită pe verticală
în dou ă reg istre aproximativ egale, prin

.. ;.

„
„:„ -ii~':/
„/ ..
·' „, ' .....
. „... r' , 1 1 • / · .
I
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10. Cahle decorate cu păsări fantastice

. .„ .... „ .. .

. „ . ... .

B.

Cahlă decorată

cu Melusina

9. Cahlă decora tă cu animale rantasti'ce,·

tel e a şi b

1•

varian-
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12.
dou ă linii re liefate (una de gro simea
chenar ului, cea l a ltă mai subţire). În dreapta sînt red ate din profil cinci p ăsă ri (gî şt e ?)
de dimensiuni diferite; se ob s er vă bine
d~ta li i le penaju lui. P ărăs i le stau pe o formă
de relief sugerată printr-o proeminen ţă
din care pornesc cîteva fire de iarbă .
În stînga este red at un perso na j feminin,
întors cu spatele căt re păsăr i ş i avînd
mîinile îndoite din coate ş i ad use în
faţă - ca pentru rug ăc iune.

Cahlă decorată

cu Adam şi Eva; variantele a şi b

Poartă o că maş ă lung ă , si mpl ă , st rînsă în
t alie . (fig. 15)
Frag mente din patru exe mpl are.

XI

Cahl ă decorată

cu cercuri

Piesă întregibi l ă , dimens iuni
mai groa să către margini,

17,2x21 cm,
se s u bţi ază
treptat spre ce ntru. Chen ar lat de 1 cm
şi în ă lţat faţă de cî mpul ca hlei cu doi centi metri, aplicat pe s uprafaţa p l ăc ii dup ă
imprimarea decorului.

13.

Ca hl ă decorată

cu trei nuduri

14.

Cah l ă decorată

cu

«scenă

de banchet»

Decor: 19 in cizii concentrice, trasate negi ijent. (fig. 16)
XI I

15.

Cahlă

personaj
~.-------:. ~;.·----· -

decorată

feminin

păsări

32

http://patrimoniu.gov.ro

cu
şi

Cahlă decorată

cu „Aristotel

şi

Phi /is"

Fragment din jumătatea stîng ă inferioară.
De co rul iese în afara cîmpului cahlei.
Decor: person aj masc u Ii n căzut spre stînga,
spriji nindu-se în mîini; este îmbrăcat
într-o tunică încheiat ă cu nasturi gl o bulari
pe mijlocul pieptului. În faţa acestui
personaj, este reprezentat un altul, într-o
poziţie nu foarte anato mică; dup ă poziţia
piciorului stîng, singuru l care se vede, ş i
după curbura hainelor, pare a fi un pe rso-

naj feminin aşezat pe cel căzut (sau
aplecat deasupra acestuia?): după costum aţi e - o rochie cu talia sus, încheiată
cu nasturi globulari pînă mai jos de mijloc,
marcată prin pliuri mari, nu foarte regulate - pare a fi cu faţa către privitor.
În gene ra l înt regul decor, atît cît se
păst re ază pe fragmen t ul în discuţie, are un
aspect nefi nisat . (fig . 17)
Cah lă decorată

cu „David

Cahlă triunghiulară,

cu partea din spate,
mai lungă, formînd un picior'u ş trape·
zoidal. Deco rată cu moti v floral stilizat
ş i ango bă a lbă. (fig. 23 b)
3. Fragment dintr-o pie s ă decorată cu
torsadă încadrată de linii reliefate; faţă
de verticala decorată are un p1c1or
oblic, mult asc uţit la capăt; smalţ albverz ui la exterior, verde închis la
inter io r. A fost descoperit în sectoru l C.
(fig. 23 c)
4. Fr2 gmente de cah le de colţ formate din
două plăci încheiate într-un unghi de
deschideri diferite, cu una din feţe
deco rată cu motive vegetale stilizate.
(fig . 23 d)

şi

Galiat"
Fragment din colţu l d re pt inferior, gr.
0,7 cm, chenar lat de 1 cm. (fig. 18)
Decor: dou ă perso naje de dimensiuni diferite; din pri mul se vede doar un picior,
red at în m işca re l a rg ă spre dreapta, îmbră
cat cu pantaloni s trîmţi si avînd o încălţă
minte cu vîrf asc utit. Din chenaru I laturii
lu ngi a ca hl ei ie ~e parţial corpul celui
de-al doilea person aj, red at din faţ ă :
picio r ul, um ăr ul ş i mîn a dreaptă sp r ijinită
pe genu nc hiul primului .
În aceeaş i categor ie se includ fragmente
apa rţin înd unor ca hle - pl ăc i ale căror ~c ene
centrale nu s-a u putut recon stitui. S-au
p ăstrat deci numa i frag mente cu elementele auxili are de decor - motive florale
sau vegetale: unul dintre ac estea ar putea
eventual să âpar ţină ca hlei decorate cu
Vînătoarea urs ulu i, sau unei va riante a
a celui aş i tip . Remarc ă m de ase menea un
fragment d in t r-o ca hlă decorată pe lat ura
s upe r i oa ră cu o s uit ă de arce pe conso lete
sub care se găs e sc , în stînga, o proeminenţă t r iu ngh iul a ră, iar central un motiv
fo rmat d in lujeri. (fig . 19)
C. Ca hle- plăci d reptunghiulare (sa u pă
trate?), cu picior sc urt sub forma unei
rame în a ltă de 3-5 cm şi a plicată pe
spatele plăcii după imp rim area decorului,
prin presare cu ajutorul degetelor.
(fig. 20, 21)
Rama este p revăz ută cu orificii circulare ,
situ ate imedi at sub pl acă. Într-un singur
caz se observă pe spatele plăcii, în zona
cent r a l ă , u1·mele unui peduncul mic, triunghiul ar.
Cahlele d în această catego r ie nu prezintă
chenar înălţat, decoru I desfăş urîn d u-se
chiar din marginea plăc ii. Sînt lu crate di11
pastă amestecată cu ni sip şi pietricele,
arsă incomplet; cele mai multe păstrează
urme de angobă a lb ă, de calitate bună,
sau de smalt verde deschis. Există şi
frgamente de' piese cu smalţ compact , de
calitate foarte bună, dar cele mai multe
dintre acestea au a părut în sectorul C al
să pătu r ii. Sînt decorate cu motive vegetale
mai mult sau mai puţin stilizate, şi geome-tri ce; nu s-a putut recon stitui integral
nici o pie s ă.
·
Di ntre elementele vegetale recunoaştem
lal eaua (r ep r ezentată foarte reali st, pe o
piesă angobat ă) , flo area de măc eş, frunz a
de stejai·, str ugurele, lujeri. Remarcăm
frag ment ul decorat cu Iinii reliefate di s ~
pu se în unghi asc uţit (romb?) precum ş1
pe cele a parţinînd un or cahle dec:i;ate
cu p a lmet ă sa u cu mot iv sol ar stilizat .
D. Discuri cu diametrul de 14-16 cm,
gr. de 0,3-0,7 cm; m a rgine~ înălţ~tă,
u ş or oblică, formează o rama s ubţire.
Ce ntra l sînt prevăz ute cu un buton
sc und, asc uţit la capăt. (fig . 22)
XIII

2.

16.

Cahlă

decorată

17.

Cahlă decorată

cu cercuri

cu «Aristotel

şi

Philis »

li. În cele ce urmează ne propunem
cîteva observaţii cu caracter general asupra
formei şi decorului (ca teme şi modalităţi
de re prezentare a acestora) cahlelor prezentate în catalog.
1. Forma. Din acest punct de ved ere
constatăm că sînt reprezentate aproape
toate catego riile de piese destinate
str uctu rii exterioare a sobelor.
Pentru Europa occidentală şi centrală
s-a u ope rat diferite cl a sificări, stabilindu-se
scheme evoluti've care descr iu etapele
parcurse de la cahla-oa lă (iniţial prin
nimic deosebit ă de oala de uz gos podăresc,
ulterior cu deschideri de diferite forme),
la cahlele cu faţa plină şi picior tronconic
sa u sem icil i'ndr ic, şi apo i la cahla- placă
cu pi cior scurt, sub forma unei rame
dreptunghiulare (sau pătrate) înaltă de
cîţiva centimetri. (Franz, pag. 14-36).
Această ultimă soluţie este adoptată în
Ungaria deja la sfîrşit ul secolului al XV- iea
(Hol I, 1958, pag. 280), general izîndu-se

18.

' ·.

· ;.. : " ·. '

Cahlă decorată

şi

cu «David

Goliat »

'•

." '

"

·' .·

1. Di sc decorat cu trei ca neluri circ ul are ,
concentr ice.
2. Di sc deco rat cu inc izii făc ute cu unghia
(sau cu o spatulă) , di spuse circular şi
alternate cu incizii subţiri trasate neg lijent.
E. Piese arhitecturale. Includem în această
categorie patru tipuri de piese destinate
părţii supe rioare a sobei (coronament)
s1 u încheierilor pe verticală, al căror rost
exact în compoziţia an sa mblului este însă
greu de precizat în condiţiile în care nu
s~a recuperat mai mult de un exemplar
din fiecare, şi acesta în stare fragmentară.
1. Fragment din partea s uperioară a unei
cah le în formă de placă crenelată .
(fig. 23 a)
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însă numai din a doua jumătate a
următo r , pe măsur ~ ce formele

secolului
vechi îşi
încete a z ă existenta. ln aceste mea ii cahlelepl ăci se răs pînd~sc în secolul al XVII -iea
„şi prin aceasta noţiunea de ca hlă medi evală este părăs it ă' ' (M eri, pag. 342).
Lu ate separat, toate aceste elemente
se regăs e s c ş1 în descope ririle de pe ter itoriul României, dar cronologic s itu aţia
este oarecum diferită. Astfel, trebuie s ă
admitem, pe de o parte, folo sirea cahlelor
oală pî nă t'irz1u, 'ln secolul al XVII-iea
(Popescu D., pag. 735, Nea mţu, 1984,
pag. 232) şi, pe de altii parte, o geneză
mai timpu rie a di scurilor şi ca hlelor-plăci şi o ră s p'f nd ire core s punzăto ar e a acestora
în special la sud ş i est de Carpaţ i, într-o
i 'egătu r ă dej a demon s tr at ă cu decoraţia
ce ra mic ă de pe ar hitectura de zid (Nicolescu, 1961, pag. 379; Nicorescu, 1966;
Popescu, 1978, pag. 63-69). Cahleleplăci apar înainte de mijlocul secolului al
XV-iea la sud de C ar p aţi (Rosetti, pag. 29;
Rădules cu, pag. 138, fig. 2), iar pîn ă la
finele veacului .devin frecvente atît în
Moldova (Nea mţu, 1980, pag. 137-139;
1'ăt r'ina , 1990, pag. 167 ş i nota 24) cît şi în
Transilvan ia (Esken azy, 1982, pag. 71; Năg
ler; pag. 145-147). D acă iniţi a l au fost
con siderate ca destinat e exc lu siv î mpodobirii pereţilor, dej a de multă vreme s-a
tăc ut precizarea c ă „nu pot fi deosebite
pl ăcile folosite pent r u ziduri de cele
to1osite pe nt r u sobe" (Sl ătineanu, 1938,
pag. 74), multe din descope ririle anteri oare fi ind reconsiderate (chiar dacă este
i' ncă dificil de explicat cum erau prinse
·1n co r pu I sobei).
ln a ltă ordi ne de idei, utilizarea concomitent ă a ca hlelor-oal ă şi a cahlelor-plăc i
pe sobele d în Român ia pare a fi o realitate
de necontest at pentru secolele XV-XVI I.
Numeroas e descoperi ri susţin această afi rm aţie, iar la Baia (Bătrîna, 1986, pag. 76)
se înce arc ă chiar reconstituirea unei astfel
de sobe, de la sfîr ş itul secolului al XV-iea
(m ai precis 1467-1476), cu partea superioa ră con s truită d în cahle -oală şi partea
i n ferioa ră din plăci. Indiferent de faptul
că soba va fi a răt at sau nu a şa, ea a fost
concepută prin asamblarea a trei tipuri
de piese: cahle-oală, cahle cu faţa plină
şi pi cior t ronconic şi plăci (care eventual
puteau avea o ramă scurtă de prindere).
Pent ru în ceputul secolului următor este
r elevan t ă descoperirea la Roşi a (Năg l e r),
în ac el a şi depozit, a unor cahle-oa lă în
fo r mă de va ză şi a mai multor plăci; chiar
de.că în cazu I acest a ni se pare mai probabi I
a vo rbi despre un atelier decît despre o
s ob ă , este evident că cele dou ă tipuri de
cahl e se folosesc î ncă împreună. Un ultim
argume nt în sensul celor de mai sus ne-a
fo st ofe rit de descoperirea, la Feldioara,
înt r-o g r oa pă s ăpată de loca lnici în vatra
satului (str. Petru Ra reş), a resturilor
unei sobe di n care am recuperat fragme nte
de pl ăc i s m ă lţuite şi ne s mălţuite şi o
ca h lă-o a lă în formă de vază, toate acestea
cu ur me clare de folo sire; piesele se
d ate ază larg în secolele XVI-XVII. Preciză m fa pt ul că deoca md a tă nu avem suficient e dat e pent r u recon stitui rea unei astfel
de sobe; de r egul ă se a cceptă ideea mon-

tării

celor dou ă catego r ii de piese în şi r u r i
alternative, dar poate că ar t rebui să
luăm în calcul posibilitatea suprapunerii
plăcilor peste oalele montate 'in corpul
sobei, aeşi aimen siunile celor dou ă catego rii nu co respund mai ni c ioa a t ă , nici
chiar atunci cînd apar în a cel a şi depozit
(Eskenas y, 1982, pag. 71-72).
ln ceea ce p r i v eşte di scu rile, acestea
sînt specifice meaiului extracarpatic şi au
fost con siderate la un moment dat ca o
primă v ari a ntă de cahle r· ăs p î nai tă la noi
lS lăti n e a nu, 1938, pag. 7S; l\Ji colescu,
1961); oricum, ele se utilizau în că în secolul
al XVI-iea (Popescu D., pag. 732 - s obă
pl aca tă cu ş iruri alternati ve de oale şi
a isc uri). În Transil va nia se întîlnesc doar
la făg ăra ş, dar auto r ii descoperi rii ezită
în a le co ns idera cahle (I liesc u, pag. 14).
O ultimă precizar e se re fer ă la piesele
din categori a I:, care s uge r e a ză fo r me de
coronament simple (fragmentul de pl a c ă
crenel at ă) (Ben kb, pag. 55, fig. 16; Mer i,
pag. 347) sau mai evoluate (în general,
Popa, 19 79, pag. 140-141), fă ră s ă ne
permit ă în s ă a precier i as upra con ceperii
sobei ca ansa mblu.
2. Temele reprezentate pe cahlele de la
Fel d ioara sînt comune reperto r iului decorati v al unei epoci în care, pe fondul goticului tîrziu, se încetăţene s c treptat elemente de Renaştere, desigur în fo r mele
specifice în care aceasta va fi recepta t ă
în Transil vani a (Theodorescu, pag. 56-70).
Alături de imagini care au dej a o anumită
traaiţie în ceramica decorati vă din sp a ţiul
românesc (cavaleri medievali, Sfîntul Gheorghe, iubirea cav alerească, Melusina, p ă
sări şi animale fantastice) apar acum reprezentări biblice, ilustrarea unor poveşti sau
scene ce trimit la mitologiile antichităţii.
(Bătrîna, 1986, pag. 76-84).
Moti vele arhitectu ra le gotice sînt des
folosite pe cahlele timpurii, pentru a
sugera cadrul în care se de s făşo a ră decor ul
propriu-zis, sau ca elemente uni ce de
decor - sub forma cetăţii cu mai multe
turnuri. În ambele ipostaze le găs im şi
în mediul tran s il v ănea n de la sfîrşitul
secolului al XV-iea (Slătineanu, 1958, pag.
102; Gollner, pag. 86). Ulterior, elementele
gotice sînt modificate treptat şi continu ă
a fi în uz încă în secolul al XVI-iea (Vătă
şianu, pag. 727-729). Port alul gotic tfrziu
apare pe cahlele decorate cu cava ler în
turnir, începînd cu exempla r ul de la
Hunedoara, de la mijlocul secolului al
XV-iea (vezi, pentru întreaga serie, Eskenasy 1980), continuînd cu cele de la
Mălăieşti, Făgă r aş, Baia şi Sighişo a ra (Biel z,
1942, pag. 260, fig. 2) pî n ă la sfîrşitul
acelui a şi veac; în secolu I XVI moti vul apare
pe a celaşi tip de cahle (Năgler, fig. 15;
Gollner, pag. 84). Fragmentul de la Feldioara este as emănător exemplarului cu
faţ a traforată de la Gherla, din care s-a
păs trat de asemenea doar partea s upe r ioară,
datat în secolul al XVI-iea (Holl, 1958,
fig. 99) sau în a doua jumătate a acestuia
(Mer i, pag. 344, fig. CX, 10); o bun ă
analogie găs im şi pe o cahlă din Poloni'a,
datată în jurul anului 1500 şi decorată cu
cavaler (Holl, 1971, pag. 205, fig. 170).
Nu se poate reconstitui întreg decorul
I
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piesei de la Fe ld ioara , ci doar presupu ne
este vorba des pre aceeaş i t em ă a cavalerului în t urnir; pe de a lt ă parte notăm
ş i faptul că în co l ecţii l e mu zeelor din
l)r a şo v şi Sibiu sînt menţion a te ca hle
decorate cu po rtal gotic tîrz iu, făr ă cava ler
(Goll ner, pag. 85-86). În sc him b, cea
a e-a doua va ri a ntă a tipului este, în limitele bib liog rafiei cunoscute, un unicat.
În ceea ce p r i v e ş te cahlele o in tipul li,
s-au păs tra t aoar fi agmente d in regi strul
inferior, ş i cele mai conc lu dente provin
din soba de pe str . Pet r u kar e ş (li, 1ab); nu este exc lu s ca ac estea ain u r m ă
să fi servit d rept model pentru elaborarea celeil alt e vari ante (li, 2), deş i dup ă
co s tum aţ i a cava lerului (atît c.lt se poate
citi) nu pot fi ante rioare secolului al
XVI- iea.
Şi imagi nile hagi ografi ce constituie unul
dintre pr imele mot ive folosite pentru decorarea cahlelor, reprezent area cea mai des
întîlnită fiind aceea a Sfîntului Gheo rghe
dragonocton, red at în chip de cava le r
meaieva l c ă lare. Tema este r ăs pî ndit ă în
arta tr a n s i lva n ă a secolelor XIV- XV, de
unde va fi p r elu at ă pentru deco rarea
te racote lor, în compo z i ţ ii ca re red au
num ai Sfîntul şi balaur ul sa u, înt r-o fo r m ă
mai mult sau mai puţin el âb o rată, şi
celel alte pe rsonaje ale legendei . Cahle
deco rate cu astfel de im agini au fo st descoperite în mai multe lo ca lit ăţi din Transilvan ia (Bielz, 1942, pag. 39; Văt ăşi anu,
pag. 755) şi sînt semnalate îndeosebi în
colecţiile muzeelo r d in Cluj şi Sibiu
(Slătine a nu, 1958, pag. 102); ele sînt
datate în special în secolul al XVI -iea, şi
exempl are sigur mai vechi cuno a ştem
deocamd at ă doar din Moldova . Reprezent area Sfîntului Gheo rghe în picioare, în
luptă cu balaurul, este neobişnuită în
iconografia creştină, dar de acceptat în
arta popul a ră a 'decorului cera mic, unde
motivele îş i pierd deseo ri s emnificaţia
în iţi a l ă , fiind pre Iuate mecani c. Pe cahle
cunoaştem la noi un singu r precedent
pentru o astfel de im agine, la Vas lui, pe
o placă datată în secolul al XV-iea şi
produ s ă într-un atelier local (Androni c,
1980, a, fig. 6/1).
Cahla de la Feldioara se rem a rcă şi
prin costum aţi a person ajului, care reproduce, în mod s urprinzător, armu ra lui
Ladisl au de Hunedoa ra de pe lespedea
sarcofagului de la Alba Iulia. Faţă de acest
relief lips eşte doar manti a, iar leul a fost
înlocuit cu balau r ul; poz iţia person ajului
este aceea şi (cu excepţi a braţelo r) şi a
fo st păstrat ă faţ a uşor ova l ă şi p ă rul lung
pînă în dreptul ume rilor. Sa rcofagul a fost
realizat în ultimele de cenii ale secolului al
XV-iea, la comanda lui Matei Corvin
(Vătăşi a nu, pag. 738-739, fig. 698) şi
constit uie una dintre primele m a nife stări
ale artei Renaşterii în Transil vani a (Thecdorescu, pag. 59-61, nota 41 ). Pre Iuarea
modelului pentru decorul ceramic, dacă
aceasta este filie ra , nu se putea întîmpla
decît cel mai devreme la începutul secolului următor, sau mai deg rab ă la mijlocul
acestu ia, cînd elemente de Ren aste re
ita li ană se regăses c în majoritatea oraŞeior
că

tr a n s il vă nene.

Un- alt element --ca-r"e ne reţine atenţ:iâ:.:.
la ·piesa în discuţ ie este c~ d ru I- vegeta l·
deoseb it de bogat , co mpus d in elemente
comune arte i decorative săseşt i a epoci i
(l aleaua, tulpina ra mifi cată, termi nată' cu
reprezentarea unu'i chiparos ( ?),tri unghiul
cu vîrful în jos) , dar într-o comb i naţie cu
totul deosebită. Folosir.d toate aceste.
moti ve , autor ul tiparului încearcă să fixeze·
pl ante le respecti ve pe o fo r mă ce relief
(red ată prin frecventele t riu ng hiur'i cu
vîrful în jos, parţial su p: apu se), ideea fiind:
probabil ac eea de a suge ,-a un încep·ut de
pe ~ spect i v ă . O dâtă 1-ealiz & tă, comb i naţia
va fi a pli ce.tă şi pe alte tipuri de ca hle,
în întregime sa u pcÎF ţial, în funcţie de
s paţ iul d isponibil; acofo unde tot u şi nu a
mai fost loc, a1 tUul ~-a mulţumit să c.ş eze
doar partea infe.-ioa ; ă a motivulu i, adică
triunghiu ;· ile.
Reuni nd to:..te âceste ca lit ăţ i, piesa de la
Feldioara se· re ma1că a fi u'nul d infre cel e'
mai re uşite exemp lare de cahle dec6 ~ ate
cu Sfîntul Ghedg_h e de ~ coperite ·în ţara
noastră , fiind în mod special c;arac teristică
a€·estei per ioc. de; ea îmbină trăsături ale
cahlelor. gotice tî1 zi i (for m<. t ul mic, •tema),
cu elemente · noi , renascer.tlste, de re găsit
în primul rîr.d în ·cîmpul foarte înc{flf'cic. t
al piesei, dar ş i în pozi.ţ i a , pe rsonaj ului
şi c:ostumul ' pe care îl poartă acesta.
~
Tema iubirii cava le reşt i apare pe cahle ::
în a: dou a jumăt ate .a SE;colului al XV-iea
în Moldova (Bătrîna, 1986, pag: ,J.6-79,
cu bibliografia problemei), iar în Transilvan ia probabil :~n a ceec.ş i perioadă sa u
la începutul seco l.ului . următor (M er i, pag,
353,. fig. C XI, 8; G ollner, ~ p ag. Ş6) ; scena
o bi~n uită este aceea a pere tţii i de îndră - 1
gosti ţUle s părţită, în • registru.I. s up ~rior de
o floare ·de cr in sa u 'd e coroana ' unui copac;
o imagi.ne mai · d e0seb i tă, asup ra: căr eia
vom reveni c;lec.ltfel mai jC?s,i ne este oferită
de piesa de la Baia. pe care „Cava ler;u l şi
jupîniţa" sînt pl asaţ i într-un. cadru vegetal
extrem de bogat (Bătrîna, · 1986, _fig. j ).
Cele două va riante de li! Feldioara redau
perethea în timpul un'o r scene de ,dans .
Piesa întregită se 1remarcă prin form~~ u,I
deosebit de mic şi prin cîmpul aerat, fără
nici un alt element de decor în afara celor
două personaje ş i a spicului de grîl{.:-ca
trăsăt u ri ce ţin m;;i.i 'degrabă de pe rioad a
de început a ca hlelo'r decît de ,s ecolul al
XVI -iea. Pe de altă part e, costumaţia originală, îmbinînd elemente de po rt popul ar
cu coroana nopil i ară aşezată peste Văl, ş i
totodată foarte ' elaborată, asig ura d ~tarea
piesei în secolul al XVI-iea (Nicolescu,
1970, pag. 165). Pod~aba c i rculară de la
gîtu I "prinţesei" este răs-pî nd it ă în T ransilvan ia în secolul amintit, ca o va ri a nt ă a
paft ale lor săseştj (H ald ner , pag. 28-37),
iar cuca este purt ată în ac eeaşi pe rioadă
în Transil va nia · şr în .Polonia (Nicolesc u.
1970, pag. 150-151). Notăm şi ineditul
fo losirii spicului de grîu ca simbo l veget al
pe cahlele de acest tip.
'
Nic i pentru cea de-a ' dp ua var iant.ă nu
cun oaştem analogi i în Trans ilvania, ci doar
în Mbldova,· pe
piesă de la Vaslui din
s~colul al XV-iea (Popescu, 1978, pag. 54).
Un ·alt motiv des folosit , p~r:itr u decorarea cah lelor este acela' al imaginil crr fantas-

tice ~_~ prel~at~ diri bestiar-ul· - mediev~I şi
dezvolt'ate în mod specific de la o regiune
la alta (l spir . •pag. 11-14. cu bibliografia
probleme[). ln Transil va nia, tema este
ilustrată cu deosebire prin exemplarele
de la Roş i q decorate cu grifon (Nagler,
fig. 3 şi 4), care par a fi o copie destul de
cor e ct ă după modelul răspîndit din atelierul ·de-. !a Buda după mijlocul secolului
d XV•lea (Holl, 1958. fig. 74-75 ; 1971,
fig. 136-140, cu răs pî ndi r ea modelului
în Transilvania şi Polonia). Cu titlu informativ, I. Bielz aminteşte cahle săs e şti
decorate · cu «animale _hera ldice», fără
să facă îns ă afte preci zăr i (1956, pag . 38).
La acestea adăugăm acum piesele de la
Feldioara decorate cu p ăsă ri şi an imale
fa ntast ice, în combinaţii pe care nu le
putem îns~ reconstitui (tipul V, var iantele
2 şi 3). ln ceea ce p r i v eşte Melusina,
răs pîndită în Moldova în că de la începutul
secolului ,al XV-iea (Andronic, 1980 ,b,
pag. 585-586), ea apare ac um pentru
prima dată în Tran.s il va ni a, într-o formă
mult mai el aborată însă decît tot ceea ce
cunoaştem în spaţiul ro mânesc. Redat ă cu
c~ip feminin. sirena poa rt ă, ca ş i personajul
din perechea de îndrăgostiţi, coroana cu
trei fleu roni peste vă lul. de dataaceasta
larg des făc ut , lung pînă în dreptul umerilor; costumul. cu di versele lui piese componente, este redat în ce le mai mi ci
detalii, pun înd în evid enţă silueta personajului; rem arcă m podoaba lobată care
închide (probabil) v eşmîntul la gît, înr udită cu cea pu rtat ă de « prinţesă» şi,
se pare , pu ţin an terioa ră (H aldner, pag.
35-37). Desigu r că o astfel de reprezentare nu poate marca un început, ci se
a fl ă mai degrabă la capătul unei serii de
ca hle transil vănen~ decorate cu Melusina,
pe care timpul le va scoate probab il la
lumină.

În aceeaş i sit u aţie se află şi piesa decocu « Vîn ăt oarea ursului», inedit ă în

rată

20. Fragmente de ca hle - pl ăci cu ramă de prindere ,
cu ori ftcii circul are ş i cu angobă albă

o

1

1.Jf.. Fragmente de cahle-plăci cu decor vegetal:
floare (a;, chiparos (b) şi fragment cu decor
geometric-vegeta / (c)
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inter~orul arcului. carpatic. Altfel, . scene
de vînătoare r-egăsim pe ·· teracote încă
din secolul al XV-iea (Bătrîna, 1986, pag.
80-81), în diverse compoz;iţii, în Moldova,
dar, de la sfîrşitul veacului amintit sau
poate de la începutul următorului, şi în
Transil vania. O bună analogie pentru
exemplarul de la Feldioara ne este oferită
de cahla de la Baia (Bătrîna, 1986, pag.
65-67, fig. 2), datată 1467-1476, pe
care este redat vînătorul în luptă cu
ursul. Deşi la Feldioara scena este concepută. altfel, frape ază figura ursului , cu
aspectul ei umanizat, identică pe cele două
cahle în di sc uţie. Autorii descoperirii de la

Baia includ exemplarul în seria celor a
este de provenienţă transi 1la data respectivă nu se cunoşteau astfel de analogii. Presupunem
mai degra bă că este vorba despre un anumit
model al animalului care a circulat în
mediul săsesc al epocii (dar poate nu chiar
la sfîrşitul secolului al XV-iea), fiind inclus
de autorii matriţelor în di verse combinaţii
(vezi mai jos, pag. 26).
Pentru celelalte tipuri de cahle, cu
excepţia celei decorate cu cercuri concentrice pe care o regăsim din nou în Moldova
(Busuioc, 1969, pag. 77, fig. 10/34; Andronic, 1986, pag. 63), nu avem nici un fel de
căror matriţă
văneană, deş.i

21. Fragmente de cahle cu decor vegeta/ stilizat şi geometric; /a/ea (a),
(c), lujeri (dJ, palmetă (e), motiv solar(();

frunză

de stejar (b), strugure

36

http://patrimoniu.gov.ro

analogie. Totuşi ele redau scene şi imagini
care, ţin de repertoriu I decorativ al epocii,
frecvent întîlnite pe cahle din Ungaria,
Polonia etc. (Franz, pag. 36-73; Hol\,
1983, fig. 31, 35, 36) dar prezente şi în
lumea saşilor din Transi lvani a secolului al
XVI-iea, cu deosebire însă în mediul urban
(Theodoresc u, pag . 48-73). Astfel, compoziţii cu Adam şi Eva în scena izgonirii
din paradis regăsim în culegerea editată
de Valentin Wagner la B raşov în 1557
(Theodorescu, fig. 15, 16), iar scenele cu
nuduri reprezintă probabil reactivarea
unor modele ale antichităţii, vehiculate
prin piesele (geme, camee, medalii antice)
care circulă în aceeaşi perioadă în oraşele
săseşti (Theodorescu, pag. 56-58, nota
37). Desi gur în cazul acestor tipuri, şi mai
ales al ultimelor două (XII şi XIII), nu
trebuie e xc lusă ipoteza pătrunde ri i unor
tipare din afară, dar oricum preze nţa
unor astfel de imagini pune într-o lumină
cu totul deosebită atît autorul. cît şi destinatarul pieselor în cauză.
Reprezentări de inspiraţie biblică mai
sînt semnalate în literat ura de specialitate,
în mediul românesc de la Făgăraş (Iliescu,
fig. 17) şi în cel săsesc de la Roşia; acest
ultim fragment este mai probabil însă că
face parte dintr-o cahlă decorată cu
perechea de îndrăgostiţi, şi nu cu Adam
şi Eva.
În ceea ce pri v eşte cele trei nuduri, putem trimite cel mult la cahlele cu trei
persOfîaje (î mbrăcate însă) - perechea de
dansatori şi cîntăreţul din cimpoi, foarte
răspînd ite în Moldova (Andronic, 1986,
pag. 56, fig. 31 /5 şi pag. 64, fig. 37/5; mai
interesantă piesa publicată la Nestor,
pag. 603). După poziţia personajelor redate pe cahla de la Feldioara, ar putea fi
vorba în egală măsură de o scenă de dans
sau de una de luptă ; oricum, posibilităţile
rămîn deschise, atîta vreme cît nu avem o
analogie bună sau nu se identifică modelul .
Cahla din tipul IX aminteşte o sce nă
de banchet din reprezentările dionisiace,
iar cea decorată cu personajul feminin şi
păsări ilu strează probabil o poveste sau
o scenă din viaţa cotidiană.
Ultimele două tipuri de piese par a
reprezenta, în schimb, două teme care
circulă în secolele XV-XVI în Ungaria
v ecină. Identificarea moti velor este îngreunată de faptul că ambele cahle prezintă ·
defecţiuni ale decorului, care nu a fo st
bine încadrat în tipar. Aceasta ne face să
presupunem că autorul matriţelor a lucrat
după cahle-nişă cu faţa traforată sau a
încercat să refacă din memorie un model
pe care îl cunoscuse cîndva. Încercarea
fiind parţial nereuşită, se pare că modelul
a fost abandonat, întrucît din aceste piese
s-a găsit numai cîte un exemplar.
În primul caz considerăm că tema reprezentată este cea numită îndeobşte «Aristotel şi Philis »-aşa cum o găsim pe o
cahlă-nişă de la Viena din secolul al XV-iea,
de unde modelul se va răspîndi la Buda,
mai ales în secolul următor. (Holl, 1983,
pag. 229, fig . 35). Piese asemănătoare
cunoaştem de asemenea în Elveţia (Gebhard, pag. 44, fig. 1).

'·_v-

~·- ·

~

22. Discuri decorate cu caneluri (a) şi incizii (b)

În al doilea caz singura asociere pe care
o putem face este cu piesele decorate cu
«David şi Goliat» (Franz, fig. 354), care
circulă pe la mijlocul secolului al XVI-iea,
dar numai din punct de vedere al ternei,
pentru că altfel exemplarele pe care le
cunoaştem aparţin sobelor tipic renascentiste, tehnica de lucru si maniera în care
sînt redate personajele f;ind cu totul alte le.
Desigur, este doar o ipoteză de lucru, şi
numai descoperirea unor piese asemănă
toare urmează să ateste faptul că terna
respectivă a circu lat şi în Transilvania.
Cahle pe care sînt reprezentate personaje
de dimensiuni diferite mai sînt cunoscute
la Roşia (Năgler, fig. 7), doar că aici
diferenţa este mult mai mare. Imaginea
a fost considerată ca reprezentînd bufoni ceea ce nu este de altfe l exdus dacă avem
în vedere faptul că spre sfîrşitul seco lului
al XVI-iea în mediul săsesc sînt docu mentate reprezentaţif teatrale (Theodorescu, pag. 39, nota 50). Piesa în discuţie
ar putea fi interpretată însă şi ca o reprezentare mai puţin reuşită a Sfîntului Cristofor, mai ales că în acelaşi depozit exfstă
o piesă cu acest decor (Năgle r, fig. 8).

·~.

În ceea ce priveşte piesele din categoriile C şi E, ele sînt mult prea fragmentare
pentru ~ permite reconstituirea corn pozitiilor. ln orice caz, motivele decorative
folosite sînt frecvente pe cahle din a doua
jumătate a secolului al XVI-iea şi mai ales
din secolu l următor (Iliescu, pag. 13,
fig.1-5, 7-9, 15, 18, 20b), eleînscriinduse în ceea ce Bielz numeşte «ornamentică
vegeta lă populară» (1956, pag. 39-40).
III . Particularităţile tehnice şi stilistice
ale cahlelor analizate mai sus indică un
atelier cu producţie diversificată, în care
vor fi lucrat, fără îndoială, mai mulţi
meşteri - olari şi creatori de tipare.
Unul dintre aceştia ne reţine atenţia în
mod deosebit: autoru I matriţelor pentru
cahlele din categoria B. Faptul că aceste
piese au fost gîndite şi create în negativ
de o aceeaşi persoană este. probat de
repetarea acelo·raşi elemente decorative
(triunghiuri, chiparoşi, relief cu iarbă,
floarea cu cinci petale sau floarea cu tijă
înaltă şi frunze liniare), de aeru l comun al
personajelor (fizionomie, siluetă, costumaţie) şi, în ultimă instanţă, de dimensi unile apropiate ale tiparelor. Mai mult,
acestea par a fi Iucrate pe loc, verificate
şi corectate (Melusina) sau aba~donate cazul ultimelor două tipuri. ln general
se poate afirma că sînte rn în faţa realizărilor
unui meşteşugar-artist care însumează o
bună cunoaştere a repertoriului decorativ
al epocii cu o experienţă bogată, vizibilă
în modul de tratare a personajelor, grija
pentru detalii, dar şi în concepţia de ansamblu a fiecărei piese.
Este probabi I că acesta a Iucrat după
anumite modele, pe care le-a copiat într-o
m an ieră personală -dar, în actualul stadiu al cercetărilor, este greu de spus dacă
aceste modele au fost reprezentate de

alte cahle sa u au provenit din cu totul
alte domenii. La începuturile răspîndirii
sobelor de cahle, cînd apar micile ateliere
de provincie, este atestată o circulaţie
intensă a matriţelor şi chiar a pieselor
deja imprimate - cu toată fragilitatea specifică acestui material, greu de pus în
aceeaşi ecuaţie cu condiţii le de transport
ale vremii. La nivelul secolului al XVI-iea,
deşi tiparele continuă să circule (Franz,
pag. 73), se lucrează şi după schiţe de
âutor sau gravuri în lemn (Franz, pag.
58-65). În sensul acesta din urmă, sursele
de inspiraţie nu ar lipsi (vezi mai. sus
pag. 36); altele două ţin de un domeniu
de multă vreme intuit ca unul dintre
principalii furnizori de motive - şi poate
ch·iar de meşteri, pentru ceramica de acest
tip. (Popa, pag. 145-146): prima, deja
amintită, este sc ulptu ra funerară de la
Albe\ Iulia sau, eventual, un model identic;
a doua, tot o sculptură în piatră, se găseşte
chiar la Feldioara, pe peretele sudi c al
bisericii evanghelice . Este vorba despre
cunosc utul relief cu «Rugăciunea de pe
muntele măslinilon>. oatat în prima jumă
tate a seco lului al XV- iea (Vătăşianu,
pag. 732-733); cu toate deteriorări le suferite în timp, în colţul stîng al imaginii
se văd încă bine cei doi «chiparoşi»,
copiaţi apoi pe cahle cu destulă ex~ctita~e.
Amintim, din aceeaşi biserică, cap1telurile
cu animale fantastice (Vătăşianu, pag. 327329, fig. 284) şi cu Sfîntul Gheorgh~
(Vătăşianu, fig. 285), care au putut ofer~
în egală măsură sugestii fericite creatorului
de tipare.
Altfel, motivele crengii de copac sau
copacului, rozeta, laleaua sînt comune
ornamenti ci i săsesti, ele folosindu-se frecvent pentru dec~rarea ceramicii uzu?le
(Slătineanu şi colab. 1958, pag. 214) ŞI a
mobilierului (Zelgy, îndeosebi fig. 59); în
forme destul de apropiate le regăsim şi pe
unele dintre piesele ceramice de. la Roşia.
Analogii bune pent r u cahlele-plăci de la
Feldioara, care să fi putut servi ca modele
eventual, nu avem, cu excepţia celor
două teracote deja amintite de la Baia:
pe prima (Cavalerul şi jupîniţa) regăsim
motive vegetale asemănătoare, iar pe a
doua, figura ursului. Dar, în primul caz ,
remarcăm faptul că ambianţa vegetală de
acest tip este neobişnuită în Moldov?,
şi chiar 'la. Bai;l. în vreme ce cost um aţia
personajelor se încadrează perfect în ceea
ce cunoaştem de pe cah lele moldovene
de la sfîrşitul sec. al XV-iea şi începutul
celui u rmător (Andronic, 1986). La fel
stau lucrurile şi cu a doua piesă, destul de
apropiată din punct de vedere al concepţiei
de cunoscutele alaiuri vînătoreşti (Andronic, 1980 b, pag. 587-590). În concluzie ,
am opina mai degrabă nu pentru ti'pare de
provenienţă transilvăneană, cum consideră
autorii, ci pentru copii parţiale, eventual
după originale din Transilvania, copii
realizate în atei ieru I local; totodată credem
că ar fi mai potrivită datarea acestor piese
în prima jumătate a secolului al XVI-iea,
desigur sub rezerva necun0aşte.rii în amă
nunt a situaţ iei stratigrafice în baza căreia
a fost stabilită cronologia.
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Revenind la atelierul. de la Feldioara,
şi fapt~! că produsele sale, din
punct de vedere .tehn.ic, ·constau atît în
cahle cu suprafaţa. nefinisată (cu aspect
de ceramică ,obişnuită), cît. şi în cahle a
~ăror suprafaţă est'e tratată In fl)Od diferit:
~lemuită, .angobat~, sm?.lţuită sau asoper(tă
cu un strat de c;uloare alb•roz ,3au. ,!)1ar9
,închis. Aceasta reflectă,,· o dată Îl'.l pl,us,
un nivel ridicat de de2v9.l tare a . meşteşu 
gului şi stăpînirea unor procedee· diferite
. de prelucrare a materialului ceramic.' dar,
aşa cum s-a mai spus de altfel (lliesat1 , pag.
13, nota 11; a se vedea totuşi şi , obse1r;.vaţ iile
de la pag. 14) nu se constituie şi într-un
criteriu cronologic. De altfel utilizarea concomitentă a tutu ror acestor procedee în
perioada secolelor XV ~XVI 11 este ate~
tată şi documentar ·(Eichhorn, 1940, pag .
.
71; Slătineanu, 1958, pag. 110).
· IV •. Evoluţi a sobelor de ca hle în Europa
este astăzi bine cunoscută, graţie a ' nume roase studii de detaliu 'sau de sin te~ă.
care au reuşit s'ă contureze' o · imagfn'e
de ansamblu asupra domeniului (Fran z;
- Ge~hardt; Hali, 1958, 1971 , 1985). Astfel
de demersuri nu lipsesc nici din literatu ra
de specialitate românească (Slătineanu,
1938, 1958 ; Slătinewu şi coi'ab„ 1958 ;
lspir, 1982; Bătrîna , 1986; 1990), dar ele
sînt î nc ă puţine şi se referă îndeosebi
la teritoriile extracarpatice ..:_ mai>al'es la
Moldova, unde se 'c unoaste exist enta unor
ateliere specializate nu· ~uma i în a~tu rajul
curţilor domneşti sa u boiereşti , 'ci şi în
mediul urban şi r'ural (în general, Matei,
1989). Densitatea desco periri lor şi frecventele recon sti tuiri de sobe, unele dintre
ele spectaculoase (PoRa, 1979), ·au permi s
ev idenţiere·a unei evoluţii speciale a cahlelor în Moldova , evo luţie ce apare ca
rezultat al sintezei dintre · influenţele venite, aproape în egală măs ur ă, din Occ ident
şi din · Orient~ şi fondul autohton (Nicolescu, 1961). ln ceea ce pr·iveşte proporţia
acestor componente, opiniile sînt diferite:
uneori se accentuează as pectele orientale
şi locale (Nicolescu, 1966, nota 22; Popa,
. 1979, pag . 130-139), alteori aport.ul trans·il vă ne a n (B ăt rî na, 1986, pag. 85).
Soluţiile sînt determinate, într-o oarecare măs ur ă, şi de faptul că dezv<?ltar ea
1
sobelor de cahle în Transil va nia este foarte
puţin cunoscută, de ş i preocupările în acest
sens sînt destul de vechi (Kurtz ;· Slăti
neanu, 1938, pag. 131-140), iar numărul
pieselor aflate în colecţiile mu zeelor extrem de mar e. Pîn ă în u r m ă cu o jum ătate
de veac, cercetările în domeniu s-au concentrat însă ·asupra secolelor XVI-XVIII,
considerate ca perio adă de ma ximă expan siune a meşteşugului, cînd se delimi tează clar grupe regionale de ca hje dezvoltate în jurul centrelor de olari saş i,
habani. români sa u maghiari. (Sl ătineanu,
1958, pag. 108-110; Sl ăti ne anu ş i col ab.,
1958, pag. 211-216). · În ultimele decenii
au fost studi ate sistemat ic cahlele s ecui eşt i
(Benko) şi cele haba ne (Bunt a) ş i foarte
pu ţin sa u aproape deloc cele rom â neşti
şi săseşti - cu cîteva excepţii, de altfel
~otabile (B ătrîna, 1990; Eskenazy; Iliesc u) .
ln plus, majoritatea pieselor ·publlcate pînă
în prezent provine din colecţii sa u din
notăm

şr
că

d a că c.cce ptăm faptul
p ătr und e re a şi difuzarea sobe lor de
cah le în spaţ iul rom ânesc sînt legate
de in s1alarea coloniştilor s aş i în interiorul
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23. Piese arhitecturale; fragment dintr-o ca,hf ă
în formă de placă crenelată (a ); ca h f ă triunghiul a r ă (b) : fragment decorat cu torsadă (c ) :
fragment dintr-o cah/'ă de , colţ (d)

s ituaţii strat igrafice neconcludente, ceea

ce nu pe rmite reconstituiri de sobe sau
localizarea certă a unor Citeliere·, ci doar
cron'ologii foarte largi . De cele mai mul te
ori, datarea este stabi l i tă pe baza observaţ iilor stilistice şi a pieselor de cost um
(în cazul decorului antropomorf), ceea ce
conferă o notă de a p r o x imaţie, mai ales
că ne aflăm pe te ren ul atît de alunecos
al artei populare, unde s upr av ieţuirea elementelor ·arhaic e eS)te obişnuită.
Faptul că în moment ul act ual descoper·irile sînt· mai numeroase ş i mai spect ac uloas e la est de Carpaţi, considerăm că nu
trebuie pri vit ca o realitate ab s olut ă , ci
ma i degrabă ca reflectînd un anumit .stad iu
de dezvoltare a arheol0giei medieval,e ş i,
mai ales, de publicare a mater iale lor.
Teoretic, sîntem î nd re pt ăţ iţi să pres uc
punem o evoluţie ce l puţin comparab il ă
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1n Transil vani a,

arc ului Car patic (Gollner; Pop escu, 1981 ).
De 'altfe l, cea mc: i veche sobă descoperită
la noi este cea de la S ighi şoara, din a doua
· jum ătate a seco lului al Xlll -'lea (Popa,
1980) -:'-deci, cont empo r ană cu pri mele
sobe cun osc ute în Europa cen t rală. Absenţa, din literatura de special itate cunoscută, a cahlelor săs eşti sigur datate
în secolul al XIV-iea este s up l i n it ă de
informaţiile documentare, care înregistrează exist~riţa breslelor de olari saşi în
ultimele decenii ale acestui veac şi e v olu ţ i a
lor ulterioară (Ei chhorn, 1940, pag. 7480; Pasc u, pag. 95) . O astfel de formulă
de organizare indi că o anumită dezvoltare
a meşteşugului ol ăr itului - ş i, desigur, o
import antă parte a produselor ceramice
era reprezentată de cah le, aşa cu m l a să
s ă se î nţele agă, de pildă, reg istre le de
impozite ale Braşo v ului din ult im ul pătrar
al secol ului al XV-iea (Pasc u, pag. 190) şi,
ret rospectiv, artico lul adoptat de uniun ea
breslelor de o lar i la Sibiu, în 1564 (Hoffmann, pag. 5-18; Eichhorn, 1940). Este,
deci, de aşteptat ca publicarea pieselor
din depoz·itel e muzeale să co nfi r me aceste
inform aţ ii , oferind o b a ză concretă de
discuţie pen t ru ni velul producţiei timpurii
de cah le săseşti. D eocamdată , însăşi ·noţ iune a de « ca hl e săseşti » este oarecum
a mbi guă.. ea fiind folosită pentru a desemna
gene ric produse ale centre lor de ol ari saşi.
Or, a şa cum s-a demonstrat în Moldova,
caracte r ist icil e unei serii de cah le sînt
determin ate nu num ai de producător, ci ş i
de pretenţiile comand itarului, de mediul
(social, dar nu numai) d in care provin e
acesta - as1fe l încît prod usele a cel ui a şi
atel ie r pot fi destul de d ifer ite între e le .
În caz ul pa rticular al Trans il vaniei, este
de pres upu s că atelier-ele săseşt i lu crează
nu numai pentru c li enţi s a şi , dar ş i de alte
n aţ ion a lit ăţi , în spec ial români, dar poate
şi ungu r i. (Bielz, 1942, pag. 262; 1956,
p2g. 39). Desigu r, st c. diul 2.ct ual al cercetă rilo r nu este atît. de avans at pentru a
permite astfe l de di stincţii, însă notăm
fa ptul că fo losirea noţiun ii de « cahle
săseşti » stă sub toate aceste rezerve.
Dezvoltarea m eşteşugu l ui olăritu Iu i în
Bîrsei, în secol ul al XVI-iea, este
în ev idenţă în pr_imul rînd de inform aţiile documentare. ln ju rul anului 1500
se constituie probabil breasla olarilor s aş i
d in Braşov , care va treb ui s ă depună
efortur i considerabi le pentru a - ş i apăra
pr ivilegiile în faţa olar il or nebre s l aşi - a şa
numiti i « Sto rer ». Cu toate r·est r ictiile,
meşt~şugt,JI se extir,de ş i în mediul r~ra l,
pe m ăs ur ă ce so li citări.le de vase ş i ca hl e
cresc. În prima jumăt a·te a seco lului sînt
menţionaţi olari s a şi în alte cinc i local i tăţi_ ;
ce i mai mulţi lu crează la Feldioa r·a: 4 în
1526 ş i 5în1536(Eichhorn,1940, pag. 71).
Ulteri or acest ei -c;Jate nu avem i nformaţii
decît · în leg ătură ' cu producţia de ca hl e
de la Braşo v , care aj unge, la încep ut ul
secolului .a l XVII -iea, un a dintre cele mai
importqnţ,e din Transil vani a. Breasla liv re a ză cant'ităţ i _im po rta nte de piese (s ute
Ţar·a
pusă

h abană de fa Cluj, „Act a
Muse i Napocensis", XV., 1978, pag. 315
ş i urm .
12. Busu ioc , E„ Cant acuzi no, Gh. I„
Date
arheologice asupra vechii mănăstiri a Humorului, „SC IV", 20, 1, 1969, pag. 67-82.
13. Eichhorn, A„ Von deutschen ZOnften in
Kronstadt. IV Die Tăpfer, in „ Mi tte ilunge n
des Burze nl ă nd er Săchs i sc h en Museums",
1940, 1, pag. 69 ş i urm.
14. Idem, Ceramica populară săsească, fn Ţara
Bîrsei, vo i. li , 1974, pag. 223- 232.
'15. Eske nasy, V„ Rusu, A. A„ Cahlele cu cavaler .
în turnir din cetatea cnezială de fa Măfăieşti
(jud. Hunedoara), "Sargeţ i a", XV, 1980.
16. Idem, Cetatea Mă lăi eşti şi cnezatul Sălaşului
(sec. X IV-XVII), „Anuaru l Inst itu t u lu i de
Istorie ş i Arheo logie C luj-Napoca ' ', XXV,
1982, pag. 70-79.
17. Fra nz, R„ Der Kachelofen, Graz, 1969.
18. Gebhard , T „ Kacheliifen , Mli nchen, 1981.
19. Gii l lner, C„ Ober die Beziehungen siebenburgisch-săch sisc h er
Tăpfermeister mit der
Moldau (14-16. Jahrhu nd ert ) in „Forsch unge n zur Vo lks und Landesku nde", 1961,
4, pag. 83-86.
20. Ha ldner, A„ Cîteva probleme fn legătură cu
podoabele săseşt i medievale, „Stud ii ş i Comunicăr i " , Brukent ha l, 13, 1967, pag. 28-37.
21. Hoffma nn, H „ Din istoria şi tehnica artei
ceramice săseşti din sudul Transilvaniei, în
„ Stu d ii ş i Comunicări", Br ukenthal, 3, 1956.
22. Hol I, I„ Kiizepkori K6/yhacsempek Magyarorsz6gan, i, Budapest Regise ge i, 18, 1958,
pag. 211 şi urm .; li .
23. Idem , Kăzepkori K6/yh acsempek Magya rorsz6gan, 11, Budapest Regisegei, 22, 1971, pag.

11. Idem, Ceramica

24. Relief cu
lor»

«R u găciunea

de pe Muntele

măs li n i 

şi

chi ar mi i de b u căţi) în diferi te o ra şe ale
prov inc iei : O radea , F ăgăraş , Alba Iuli a etc.
(Ei chhorn, 1974, pag. 225). Nu t rebuie
să ne înd oim în să de fa ptul că în paralel
se va inte ns ifi ca ş i acti vit at ea olar il or din
cele lalt e lo ca lit ăţ i ale Ţăr ii Bîrse i ; în
seco lele XVI-XVII num ăr ul «at eli ere lor
prov inc iale» (M er i, pag. 346-347) va fi
fost astfel destul de mare pen t r u a sati sface
nec e s it ăţ i le p o pul a ţi e i di n med iul rural.
P r~c t ic , c uno aşt em destul de puţin e
ca hl e săseşti di n acea~tă p er i oa d ă , mot ive le
fi ind ce le deja exp use. Înt r- un c:.stfel de
context , nu este s u r pri nzător fa ptu l că
major itatea piesel or de la Fel d ioara ne
apar dre pt unicate pen t r u Transil va ni a dar ,
aparent , au « modele» ant er ioare la răsă
rit de C arpaţ i . Cahl ele în d i sc u ţ ie ne
a jut ă să con t u ră m im agi nea unui a d intre
at el ie re le des pre care vorbea m mai sus,
ale căr u i dim ens iu ni, d acă ţ i nem sea ma de
var iet at ea tipol og i că ş i d e co rati vă , ş i de
cal itat ea prod use lor sa le, t reb ui e să fi
fost destul de imp o ~tan t e. Des igur , c:ceast a
nu poate f1 mai mu lt decît o m odes t ă contr i b u ţie la î m bogăţ i rea re pert oriului ceramicii săseşt i destinat e co n str u cţ i e i sobelo r,
ră m î nî n d ca cercetă ri vii toar e să ne ofere
a devăratele coordonate ale unei astfel de
act i v it ăţi.
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RESUME
Les carreaux de pâe le p rese ntes da ns l'a rtic le o nt ete rea li ses da ns un at e li er
qui a fonctionne a Fe ld ioara, de p . de Braşov, au XV le - XV ll e s iec les . C' est
le p remie r ate li er de poti ers saxo ns q ui produ it des car reaux de pâe le et qui
a e t e m is e n evi dence jusqu'a prese nt par Ies recherches arc heo log iq'ues.
Le catai ogue fai t remarquer la diversi t e des carreaux de pâe le , t a nt du po in t
de vue d e la for me (c inq cat ego r ies: poe les, pl aques , pl aq ues a chass is, di sques
et carreaux de pâe le coro n aire~) que su rtou t du point de vue des t hemes e t des
mot ifs decoratifs. Les plus interessa ntes pi eces so nt Ies pl aq ues deco rees da ns
l'es pr it got hique tardi f et de la Re naissa nce , avec le coup le d 'amoureux, cheva lier,
Adam et Eva, Melus ina, des oisea ux e t des animaux fan t ast iques, f1gures nues ,
chasse de l'ours, etc, ci o nt la plu part a ppara isse nt ma inte na nt pour la premiere
his e n T ra nsylvan ie , la ma jori t e des ana logies se sit ua nt e n Mo ldavie . Une ser ie
de pieces so nt uni ques dans l'espace rou main , Ies p lus proches ana logies e t ant
identi f1ees e n Hongrie. Tout e n sui van t l'evolut io n et la d is pers io n des eleme nts
decorat ifs , l'auteur de mo ntre que le ni veau t ec hni que et arti stiq ue des carreaux
de pâele de Fe ldioara re p rese nte le res ultat d' un e evo luti o n de ce metier au
XIVe - XVe siec les da ns le m ili eu rura l et no n pas un e infl ue nce tardive venue
de l'est. La demo nstrat io n est basee su r un e serie d' in formati o ns documentaires
conce rn an t l'act ivi t e des corporat io ns de poti ers saxons et l'act ivi t e des maîtres
de Fel d ioara dans la p rem iere mo iti e du XV le siecle.
Le fai t qu'o n con nai t si peu de carreaux de pâele d u XIVe - XVe siecles est
interpret e comme la reflexio n d'u n'e certai ne eta pe de la r·echerche et non pas
com me un e real ite a bso lue.
En a nalysan t mi n utieuseme nt la compos ition du decor ( III ) se prec ise le
caractere unitaire des carreaux de pâele - pl aques , ce qu i co nduit au me me co ntremaît re , createur de patro ns q u i a t ravai ll e meme dans le cadre de l'atelier
tou t e n corr igea nt ses negat ifs ; Ies sources d'inspiration de celui-c i sont partielleme nt ide nt if1ees da ns Ies scu lpt ures e n pi erre de l'eg li se locale mais ii est
poss ible qu' il a it eu a sa d ispos it io n d'autres mode les qu'il a copie.
En suivant l'evolu ti on des carrea ux de pâe le e n Tra nsy lvan ie et da ns Ies
terr itoires vo isi ns (IV) l'au t eur trace le co ntour d'u n at e lier ayant des d imensions importa ntes, cio nt Ies p r od u its se caracteri se nt par une grande variet e
typologique et decorat ive.
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