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PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA UNELE REPREZENTĂRI DE PE INELE 
MEDIEVALE DIN SECOLELE XIV-XV 

 
Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna 

 
 
 
Résumé 

Il s'agit de la remise en discussion d'une bague découverte à Rădăuţi dans l'Église Princière 
(tombe no. 33), qui contient sur sa monture discoïdale la gravure de la majuscule gotique M. Des pièces 
ou représentations semblables ont été découvertes: deux bagues et une plaque d'une fibule à Baia, une 
bague au British Museum, une empreinte sigillaire du 6 mai 1387. 

Mais jusqu'au présent personne n'a identifie l'existence de cette majuscule gotique M qui doit 
signifier l'initiale de la Sainte Vierge - Marie. Il est question, donc, de bagues de dévotion. 
 
 
 

Din iniţiativa Direcţiei Patrimoniului 
Cultural Naţional, în intervalul cuprins între 
anii 1974-1977, s-au desfăşurat cercetări 
arheologice la biserica cu hramul Sf. Nicolae 
din Rădăuţi, denumită şi Biserica 
Domnească. Din bogăţia de mărturii 
arheologice1 rezultate în urma acestor 
investigaţii ne propunem să punem în 
discuţie o piesă de inventar funerar - este 
vorba de un inel - descoperită într-unul din 
mormintele cercetate, mai precis în 
mormântul nr. 33, aflat pe latura de sud a 
bisericii2. Tipul de mormânt este reprezentat 
de o groapă simplă ce conţine osemintele 
unui bărbat adult ale cărui antebraţe erau 
puternic îndoite din cot, iar palmele aşezate 
pe piept. Pe inelarul mâinii stângi s-a 
descoperit un inel3, lucrat din argint cu un 

                                                           

                                                          

1 O parte din rezultatele acestor cercetări au fost 
valorificate în studii de specialitate: Lia Bătrîna, Adrian 
Bătrîna, Mărturii heraldice cu privire la începuturile 
statului feudal independent Moldova, în Constituirewa 
statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1980, p. 195-208 ; 
Idem, SCIVA 34, 4, 1983, p. 305-319; Idem, MI 17, 5, 
1983, p. 12-14; Idem, ASSP Documente recent 
descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, 1984; 
Idem, SCIVA 45, 2, 1994, p. 145-169. 
2 Precizăm că mormântul aparţine necropolei 
exterioare ce s-a organizat în jurul bisericii de zid (B2) 
- pentru că s-au descoperit în suprafaţa naosului 
urmele unei mai vechi biserici de lemn (B1) - 
necropolă din care au fost cercetate 48 de morminte. 
3 Piesa se află în patrimoniul Muzeului Naţional de 
Artă al României. 

titlu ridicat. Piesa face parte din categoria 
inelelor cu montură sudată pe verigă4. 

Veriga este de secţiune circulară (cu 
diametrul de 1,5 mm) şi are diametrul de 22 
mm. Ea este neîmpreunată şi are capetele 
uşor teşite prin batere pentru a se putea 
efectua mai uşor lipitura monturii. 

Montura este de formă discoidală, cu 
diametrul de 20 mm şi grosimea de 1,5 mm, şi 
mărginită de un chenar - cu lăţimea de 2,5 mm 
- realizat din incizii dispuse oblic. Chenarul 
este delimitat spre interior de o şănţuire urmată 
imediat de un alt chenar circular, foarte îngust 
(lat de numai 0,75 mm), obţinut tot din incizii 
uşor oblice. In interiorul acestui chenar a fost 
gravată, prin acelaşi sistem de linii oblice 
încadrate de o linie incizată, majuscula gotică 
M (M). In ansamblul ei, piesa este lucrată cu 
minuţie şi denotă multă iscusinţă din partea 
artistului gravor (fig. 1 a-b). 

 
 

Fig. 1 a-b. Inel de argint descoperit în mormântul nr. 33 
de la Rădăuţi 

 
4 Cf. Marin Matei Popescu, Podoabe medievale în 
ţările române, Bucureşti, 1970, p. 27. 
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Cât priveşte încadrarea cronologică a 
mormântului şi implicit a inelului, ea poate 
fi făcută în prima jumătate a secolului al 
XV-lea, aparţinând unui şir de morminte din 
această perioadă.  

Această categorie de inele cu montura 
discoidală sudată pe verigă - uneori cu 
secţiune circulară, alteori plată -, multe 
dintre ele cu caracter sigilar, cunoaşte o 
largă răspândire în întreg teritoriul românesc 
în secolele XIV-XV, mărturie în acest sens 
stând descoperirile de la Drobeta-Turnu 
Severin5 (jud. Mehedinţi), Guruieni6 (jud. 
Teleorman), Măicăneşti7 (jud. Ilfov), 
Ipoteşti8 (jud. Olt), Măneşti-Buftea9 (jud. 
Ilfov), Giuleşti10 (jud. Maramureş), 
Streisângeorgiu11 (jud. Hunedoara) şi Baia12 
(jud. Suceava), acestea fiind doar o parte din 
cele ce pot fi invocate. 

Ceea ce ne reţine, însă, în mod special 
atenţia în cazul inelului descoperit la Rădăuţi 
este majuscula gotică M gravată pe montură, 
literă ce are semnificaţii precise. Acestea pot fi 
descifrate dacă avem în vedere faptul că este 
prezentă şi pe alte piese, fie cu caracter sigilar 
sau decorativ, aparţinând secolelor XIII-XV. 
Le vom reaminti pe fiecare în parte, iar pentru 
a fi mai expliciţi redându-le şi desenul întrucât 
numai astfel vom putea ajunge la anumite 
încheieri. 

 
 

 

                                                          

5 Al. Bărcăcilă, MCA 5, 1959, p. 77, fig. 2/1, 12 şi 14. 
6 N. Constantinescu şi Al. Marinescu, RevMuz, 1966, 
1, p. 76, fig. 12/3. 
7 Panait I. Panait, Bucureşti. Materiale de istorie şi 
muzeografie, 5, p. 16-17, fig. 2. 
8 D. Nicolaescu-Plopşor şi W. Wolski, Apulum 10, 
1972, p. 250, fig. 3. 
9 A. Stefănescu, RevMuz, 1979, 3, p. 28-29, fig. b şi g. 
10 R. Popa şi M. Zdroba, SCIV, 1969, 2, p. 279, fig. 
8/c, d, e. 
11 Gh. Baltag, RMN.MIA, 1978, 1, fig. 1/8. 
12 E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul 
medieval Baia în secolele XIV-XVII, II, Iaşi, 1984, p. 
122, fig. 44/1; L. Bătrîna şi A. Bătrîna, CA 7, 1984, p. 
237, fig. 2/3. 

Prima piesă, cu o reprezentare 
similară pe montură, a fost descoperită la 
Baia (jud. Suceava), lângă biserica catolică, 
într-un mormânt (M 30) ce conţinea şi o 
jumătate de gros emis în vremea lui 
Alexandru cel Bun, monedă ce îi asigură 
datarea în prima jumătate a secolului al XV-
lea. Este vorba de un inel de argint cu veriga 
plată sudată de o montură discoidală şi 
decorată cu majuscula gotică M înscrisă într-
un chenar circular incizat. Litera a fost 
obţinută prin gravarea conturului său cu un 
vârf ascuţit şi marcarea suprafeţelor astfel 
obţinute cu linii incizate dispuse în reţea13 
(fig. 2). 

 
 

 

Fig. 3, Inel de argint descoperit pe un pavaj din sectorul 
locuinţelor din secolul al XV-lea de la Baia 

Cel de al doilea inel, descoperit tot la 
Baia (jud. Suceava) pe un pavaj din vremea 
lui Alexandru cel Bun şi datat la începutul 
secolului al XV-lea, este alcătuit tot dintr-o 
verigă plată din argint, de care este sudată o 
montură circulară, aplatizată. Potrivit 
interpretării oferite de autorii descoperirii, în 
câmpul monturii este redată majuscula 
gotică N şi un triunghi cu laturile arcuite ce 
completează spaţiul rămas liber, ambele 
obţinute din linii incizate şi dispuse în 
reţea14 (fig. 3). Piesa a fost atribuită, cu 
probabilitate, "unuia dintre locuitorii 
instruiţi ai Băii, care întreţineau 
corespondenţă cu alţi orăşeni din ţară şi de 

Fig. 2. Inel de argint descoperit în necropola Bisericii 
catolice de la Baia 

 
13 Ibidem, p. 237, fig. 2/3. 
14 E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, op.cit., p. 122, 
fig. 44/1. 
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peste hotare", autorii întrebându-se dacă n-ar 
putea fi vorba cumva despre Nicolaus 
Andree de Moldavia sau poate despre Niclos 
Hecht15. 

In ceea ce ne priveşte considerăm că 
şi în acest caz pe montură este redată aceeaşi 
majusculă gotică M şi vom vedea de ce.  

 

 
 

 
Tot la Baia, în L 6, aceiaşi cercetători 

au descoperit o fibulă - de forma unei 
rozete, cu inscripţie, datată în secolele XIV-
XV - de a cărui ac era sudată o plăcuţă 
dreptunghiulară pe care a fost gravată cu 
majusculă gotică litera M16 (fig. 4). 
Precizăm că, spre deosebire de inel în care 
litera este marcată de incizii în reţea, în 
cazul aplicei şi a plăcuţei sale literele sunt 
conturate prin linii incizate, iar suprafeţele 
exterioare ale acestora sunt umplute cu o 
reţea de incizii. Aceste deosebiri constatate 
între tehnica de redare a literelor de pe fibulă 
şi cea de pe inel, pun sub semnul îndoielii 
interpretarea - oferită de autorii descoperirii 
- a triunghiului cu laturile arcuite de pe inel 
drept un decor ce urma să completeze spaţiul 
liber. Din moment ce pe inel litera era pusă 
în evidenţă prin linii incizate în reţea, toate 
suprafeţele haşurate - inclusiv acel aşa-zis 
triunghi - concură la elaborarea finală a 
literei. In caz contrar orice suprafaţă 
haşurată în plus putea crea confuzii atât la 

 

                                                          

15 Ibidem, p. 125. 
16 Ibidem, p. 123-124, fig. 44/7. 

citire cât şi la împrimare dacă inelul era 
folosit ca pecete. Astfel înţelegând lucrurile, 
litera de pe inelul sigilar descoperit pe 
pavajul de la Baia este aceeaşi majusculă 
gotică M, întâlnită pe plăcuţa de pe acul de 
fibulă, pe inelul de lângă biserica catolică 
sau pe inelul de la Rădăuţi. 

Acestor piese li se adaugă un inel de 
argint, realizat într-un atelier italian din 
secolul al XV-lea, aflat în colecţia British 
Museum-ului. Şi în acest caz montura este 
de formă discoidală (cu diametrul de 21 
mm), mărginită de un chenar perlat realizat 
prin incizii şi gravată cu aceeaşi majusculă 
gotică M17. 

In sfârşit, unui tip de inel asemănător 
îi aparţine şi o amprentă sigilară publicată 
într-un studiu de referinţă privind cele mai 
vechi sigilii din Moldova18. Ea a fost 
aplicată de "Dzula capitaneus", primul dintre 
"supremi consiliariy magnifici" lui Petru I pe 
un document extern din 6 mai 138719 în care 
cinci mari boieri ai sfatului domnesc - în 
rândul cărora Giulea apare cel dintâi - 
girează cu prilejul omagiului depus la Liov 
de domnitorul amintit în faţa lui Vladislav 
Jagello. Cu prilejul publicării amprentei 
sigilare s-a remarcat caracterul său anepigraf 
cât şi dispunerea reprezentării, socotită a fi 
emblematică, direct în câmpul peceţii20, fără 
să se încerce identificarea însemnelor. S-a 
remarcat totuşi de un alt autor că această 
amprentă sigilară, deşi nu posedă o 
inscripţie, are "ca emblemă partea de sus a 
unei armuri de cavaleri".21 

Fig. 4. Fibulă de argint descoperită în L.6 de la Baia 

In lumina ultimelor descoperiri şi 
identificări, putem preciza că şi amprenta 
sigilară a boierului Giulea de pe actul din 
1387, privită răsturnat faţă de cum a fost 
publicată, conţine aceeaşi majusculă gotică 
M, redată în câmpul peceţii şi încadrată doar 
de un cerc perlat, sau mai degrabă de mici 
linii incizate dispuse oblic în calitate de 
chenar.  

 
17 O.M. Dalton, Catalogue of the finger rings, early, 
cristian, Byzantine, teutonic, medieval and later, 
Londra, 1912, p. 43, cat. 251. 
18 L. Şimanschi, AIIAI 17, 1980, p. 150, fig. 11. 
19 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte 
de Ştefan cel Mare, II, Iaşi, 1932, doc. 162, p. 602. 
20 L. Şimanschi, op.cit., p. 150. 
21 N. Grigoraş, Ţara Românească a Moldovei până la 
Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi, 1978, p. 48, nota 141. 
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O primă concluzie ce se desprinde din 
analiza pieselor amintite este aceea că avem 
de a face cu produse de serie destul de larg 
răspândite, dar lucrate mai mult sau mai 
puţin îngrijit în funcţie de priceperea 
gravorului. Cel mai izbutit exemplar pare a 
fi cel descoperit la Rădăuţi, deşi în privinţa 
celui ce a aparţinut lui Giulea22, în condiţiile 
în care nu ne-a parvenit decât amprenta sa, 
nu ne putem pronunţa hotărât în privinţa 
calităţilor sale artistice. Totuşi el nu pare a fi 
fost inferior celui rădăuţean. Exemplarele de 
la Baia sunt, oricum, de o calitate inferioară 
în raport cu celelalte. 

O a doua constatare se referă la faptul 
că toate inelele gravate cu majuscula M - 
chiar dacă unele ajung să fie folosite şi ca 
peceţi, dovada constituind-o amprenta 
sigilară a boierului Giulea - nu au 
reprezentată pe montură iniţiala 
purtătorului lor şi nici vreo mobilă 

 

                                                          

22 Absenţa inscripţiei precum şi a unei clare 
reprezentări emblematice dovedesc că şi inelul lui 
Giulea a fost un produs de serie. Ceeace surprinde, 
totuşi, este folosirea lui în 1387 drept pecete într-un 
act extern de către cel dintâi boier al Sfatului domnesc, 
dovadă a faptului că nu dispunea la această dată de o 
altă pecete, într-o vreme în care alţi doi mari boieri din 
sfat - Bârlăn şi Stan Rotompan - utilizau sigilii cu 
inscripţii latine şi elşemente emblematice (cf. L. 
Şimanschi, op.cit., p. 150, fig. 12 şi 13). Cât priveşte 
modestia sigiliului folosit este şi mai greu de explicat 
dacă avem în vedere nivelul de viaţă şi aspiraţiile 
acestui înalt feudal care îşi durează pe Valea 
Moldovei, între Râşca şi Moldova, în apropierea 
actualului sat Giuleşti (com. Boroaia), din piatră şi 
cărămidă, unul dintre cele mai însemnate ansambluri 
feudale de la răsărit de Carpaţi. Din cuprinsul acestuia 
se detaşează, prin amploarea programului de 
arhitectură şi structura arhitectonică de excepţie, un 
lăcaş de cult ridicat de meşteri familiarizaţi cu 
elementele decorative şi concepţia spaţială a 
arhitecturii gotice (cf. L. Bătrîna, A. Bătrîna I. 
Vătămanu şi Şt. Scorţanu, CA 6, 1983, p. 79-93). 
Singura explicaţie poate consta în împrejurarea că 
amintitul Giulea va fi fost unul din feudalii 
maramureşeni cei mai fideli ce l-au însoţit şi sprijinit 
pe Bogdan în trecerea sa în Moldova. Or, posedând la 
acea dată - anul 1363 (cf. Şt. S. Gorovei, Intemeierea 
Moldovei. Probleme controversate, Iaşi, 1997, p. 87-
92, 283-288; C. Rezachevici, Cronologia critică a 
domnilor din Ţara Românească şi Moldova, I, 
Secolele XIV-XVI, Bucureşti, 2001, p. 429-430) - un 
inel pe care avusese prilejul să-l folosească ca pecete 
personală, el a înţeles să şi-l menţină şi în noua sa 
calitate de înalt sfetnic al lui Bogdan şi mai apoi al 
celorlalţi domnitori care i-au succedat, între care şi 
Petru I. Dacă lucrurile s-au petrecut astfel, simplitatea 
peceţii lui Giulea poate fi mai lesne explicată. 

heraldică. Cât despre inele cu iniţiale ale 
unor orăşeni instruiţi nu credem că poate fi 
în nici un fel vorba. Cele ce vor fi existat vor 
fi conţinut nume complete sau prescurtate, 
oricum nu una şi aceeaşi invariabilă 
majusculă gotică M. Pe de altă parte, apariţia 
sa de sine-stătătoare şi pe alte categorii de 
piese - de felul acului de fibulă de la Baia - 
dovedeşte că litera în sine nu este în nici o 
relaţie cauzală cu posibilul caracter sigilar al 
inelului. Rămâne de stabilit de unde această 
predilecţie pentru gravarea majusculei M pe 
inele sau pe alte categorii de piese şi ce 
semnificaţie are ea. Credem că aceste 
întrebări îşi pot găsi un răspuns corect doar 
dacă încercăm să pătrundem în universul 
spiritual al omului medieval. 

 
 

 
 

Fig. 5. Amprenta sigilară a boierului Giulea de pe 
documentul extern din 6 mai 1387 

 
Odată cu secolul al XIII-lea 

evangheliile apocrife contribuie din plin la 
îmbogăţirea istoriei Fecioarei Maria, 
relatând despre misiunea ei glorioasă, despre 
moartea, încoronarea ca şi despre miracolele 
ei. Astfel, cultul său devine nu numai un 
moment al pietăţii ci se plasează chiar în 
centrul vieţii occidentului medieval. Opere 
sculpturale o înfăţişează într-un cadru 
monumental, grandios23. Incepând cu 
secolul al XIV-lea devoţiunea pentru 
Fecioara Maria va căpăta o formă mai 
populară, pătrunzând în artele preţioase şi în 
miniaturile manuscriselor24. Totodată 
imagini din ciclul Fecioarei Maria îşi fac 
simţită prezenţa din ce în ce mai mult în 
pictura murală, devenind familiare în 
iconografia occidentală. Pe acest fond, de 
exacerbare a cultului Fecioarei 

 
23 H. Focillon, Arta occidentului. Evul mediu gotic, II, 
Bucureşti, 1974, p. 115. 
24 Ibidem, p. 134-135. 



Precizări cu privire la unele reprezentări de pe inele medievale din secolele XIV-XV 
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reprezentând numele Mariei, redată sub forma  

                                                          

(Mariolatria), datorată şi influenţei 
călugărilor dominicani25, veneraţia şi 
speranţa în ajutorul său găseşte un teren 
fertil şi în arta bijutierilor care, între secolele 
XII-XV - cu corespondenţă în a doua parte a 
intervalului - realizează podoabe din metal 
preţios pe care gravează, cu majuscule sau 
cu  minuscule gotice, invocaţii adresate 
Fecioarei Maria, de felul celei binecunoscute 
în limba latină: + AVE MARIA GRATIA 
PLENA26; sau în altdeutsche Schrift: hilf(e) 
x gott x maria x hr(istos)27. Pe unele 
exemplare invocaţia va conţine numai două 
cuvinte (AVE MARIA)28, cuvinte 
prescurtate sau numai iniţiala M, 

 

                                                          

25 L. Reau, Iconographie de l'ar chrétien, t.II/2, Paris, 
1957, p. 177. 
26 Numeroase inele din colecţia British Museum-ului, 
lucrate în ateliere occidentale, conţin această invocaţie 
(cf. O.M. Dalton, op.cit., p. 103-106, cat. 681-700) 
27 E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, op.cit., p. 123, 
fig. 44/7. 
28 Este vorba de montura unui inel realizat în secolul 
XV într-un atelier Italian (cf. O.M. Dalton, op.cit., p. 
42, cat. 243). 

unei majuscule gotice, pe inele de 
felul celora de la British Museum29, Baia, 
Rădăuţi sau pe cel folosit drept pecete de 
Giulea. Aceeaşi lectură trebuie făcută şi 
majusculei M de pe limba fibulei de la Baia, 
cu adaosul că aceasta conţine pe revers şi 
iniţiala V. negreşit de la VERGINA30. 

Astfel înţelese, piesele descoperite la 
Rădăuţi sau la Baia precum şi aceea ce a 
lăsat amprenta pe actul din 1387 se înscriu 
în mod firesc în categoria inelelor de 
devoţiune31, din rândul cărora în anumite 
condiţii speciale unele au putut avea şi 
rosturi sigilare. 
 

 
29 Ibidem, p. 43, cat. 251. 
30 Autorii descoperirii (E. Neamţu, V. Neamţu, S. 
Cheptea, op.cit., p. 123-124) nu s-au pronunţat cu 
privire la lectura acestor iniţiale. 
31 cf. O.M. Dalton, op.cit., p. XXXII-XXXIV şi 103-
119. 
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