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De-a	lungul	secolelor,	meşterii	olari	s-au	străduit	să	facă	
cahle	 tot	mai	 frumoase	 şi	mai	 variate,	 din	 care	 să	 con-
struiască	 sobe	 cât	mai	 elegante,	 potrivit	 nevoilor	 socie-
tăţii.	Astfel	s-a	creat	un	material	foarte	bogat	în	ceea	ce	
priveşte	forma	şi	diversitatea	modelelor	şi	decoraţiunilor,	
care	exprimă	gustul	rafinat	şi	simţul	estetic	deosebit	al	po-
porului	nostru,	totodată	avănd	şi	cîteva	influenţe	străine,	
cum	ar	fi	activitatea	semnificativă	a	meşterilor	habani,	sau	
a	câtorva	meşteri,	veniţi	din	Italia	medievală.

Evaluarea	acestui	material	nu	s-a	terminat,	nici	în	zi-
lele	noastre,	destul	de	des	ies	la	iveală	piese	necunoscute,	
veritabile	unicate.	În	urma	lucrărilor	de	construcţie	şi	de	
canalizare	 efectuate	 în	 oraşele	 istorice	 din	Transilvania,	
zilnic	 sunt	 răscolite	multe	 fragmente	mici	 de	 ceramică.	
Din	 păcate	 excavatoarele	 moderne	 fărâmiţează	 piesele	
mai	mari,	iar	în	lipsa	specialiştilor,	nici	muncitorii	nu	le	
dau	atenţia	necesară,	astfel	pierzăndu-se	multe	 informa-
ţii,	 referitoare	 la	 activitatea	 meşteşugărească	 deosebită	
a	strămoşilor	noştri.	Lucrările	de	canalizare,	efectuate	în	
anul	2013	 în	oraşul	Tg.	Secuiesc	constituie	un	exemplu	
elocvent	în	acest	sens,	mici	fragmente	ceramice	fiind	răs-
pândite	peste	tot,	de-a	lungul	săpăturilor.

Tema	lucrării	de	faţă	este	prezentarea	unui	material	de	
cahle	medievale,	găsite	la	Şumuleu-Ciuc.

Casa	 Fodor	 se	 află	 deasupra	 bisericii	 catolice,	 fiind	
o	 casă	 veche,	 care	 a	 avut	mai	mulţi	 proprietari,	 ultimii	
făcând	parte	din	familia	Fodor,	de	unde	se	trage	şi	denu-
mirea (foto	1).	Zona	a	fost	locuită	din	vremuri	străvechi.	
Săpăturile	efectuate	de	arheologii	Muzeului	Secuiesc	din	
Miercurea	Ciuc	au	scos	la	iveală	urmele	mai	multor	aşe-
zăminte	din	epoca	bronzului,	cu	vetre	de	foc	şi	cuptoare	
pentru ars obiecte ceramice.

În locul actualei Case Fodor a fost un conac mare, 
care	de-a	lungul	secolelor	şi-a	schimbat	de	mai	multe	ori	
proprietarii,	fiind	reconstruit	de	mai	multe	ori.	În	urma	
unor	lucrări	de	canalizare	efectuate	în	anul	2011,	a	fost	
săpată	o	groapă	lângă	fundaţia	clădirii.	Astfel,	prin	dez-
groparea	a	cca.	un	metru	cub	de	pămînt,	a	ieşit	la	ivea-
lă	un	bogat	material	 arheologic,	 constând	predominant	
din	fragmente	de	cahle	medievale,	mai	puţin	(sporadic)	
fragmente de vase, oase, etc.1 Cahlele au fost fragmente 
componente	ale	 sobelor,	care	au	 încălzit	 încăperile	co-
nacului	,aflat	pe	locul	actualei	clădiri,	 iar	în	urma	unor	
lucrări	de	renovare	sau	reconstrucţie	au	fost	aruncate	la	
groapa	de	gunoi.	Situl	arheologic	s-a	extins	şi	sub	funda-

1 Materialul	a	fost	salvat	de	către	Gergely	Istvan,	cunducătorul	lucrărilor	
de la Casa Fodor.

ţia	clădirii,	dar	din	considerente	arhitectonice	săpăturile	
au fost sistate. 

Din	numeroasele	fragmente	găsite	în	materialul	săpat	
au fost reconstituite cinci tipuri de cahle medievale, un al 
şaselea	fiind	reconstituit	pe	baza	a	trei	fragmente	relativ	
mici.	Pe	lângă	cahle	au	fost	găsite	şi	fragmente	dintr-un	
vas	gen	farfurie,	un	ulcior	angobat	şi	decorat,2	precum	şi	
un	element	de	pervaz	al	unei	sobe.	Au	fost	recuperate	şi	
alte	câteva	fragmente	mici	de	cahle	medievale	din	seco-
lele 17–18.

O	lucrare	reprezentativă	este	reconstrucţia	unei	cahle	
cu un decor tipic pentru secolele 16–17.3 La baza cahlei 
este	 aşezat	un	pocal	 liturgic,	din	 care	 ies	 trei	 ramuri	de	
lalele	şi	două	de	frunze,	compoziţia	fiind	încadrată	într-o	
ramă	dublă.	Realizată	de	un	meşter	necunoscut,	la	începu-
tul	sec.	17,	cahla	a	fost	modelată	prin	presare	manuală	din	
pastă	fină	micasată,	arsă	slab,de	culoare	cenuşie-roşiatică,	
nesmălţuită,	cu	pereţi	subţiri	(foto	2.)	şi	are	câteva	frag-
mente	lipsă.	În	afară	de	această	cahlă,	materialul	conţine	
şi	alte	câteva	 fragmente	de	 la	două	cahle	de	acelaşi	 tip,	
mai	 robuste,	 care	 se	 deosebesc	 de	 prima	 prin	 faptul	 că	
au	 fost	 confecţionate	 într-o	altă	 formă,	puţin	mai	uzată.	
O	cahlă	asemănătoare	există	în	colecţia	de	la	Sâncrai,	alte	
variante	fiind	găsite	în	zona	Praid	şi	la	Tg.	Mureş.

	 Următoarea	 cahlă,	 cea	 cu	 „frunze	 de	 stejar”	 provi-
ne	 dintr-un	 atelier,	 care	 a	 funcţionat	 în	 sec.	 17,	 undeva	
în	zona	Ciucului,	meşterul	fiind	necunoscut.	În	cartea	sa	
despre cahlele din zona Ciucului, Kémenes Mónika men-
ţionează	trei	exemplare,4	două	de	la	Lăzăreşti,	şi	un	al	trei-
lea	de	la	Tomeşti.

Materialul	 de	 la	 Şumuleu	 conţine	 trei	 exemplare	
aproape	 întregi	 (foto 4), iar din numeroasele fragmente 
recuperate	 au	 fost	 reconstituite	 parţial	 alte	 nouă	 cahle.	
	Cahlele	 au	 fost	modelate	 din	 lut,	 prin	 presare	manuală,	
pastă	 poroasă,	 arsă	 la	 ocru-cărămiziu	 cu	 ramă	 laterală	
subţire.	În	centru	este	amplasat	un	medalion	în	relief	cu	
motive	ornamentale	care	se	aseamănă	cu	frunzele	de	ste-
jar,	din	care	se	deschid	patru	lujeri	cu	motive	florale.	Plă-
cile	sunt	relativ	subţiri	(3–6	mm	grosime)	şi	pe	mai	multe	
exemplare	s-au	păstrat	dopurile	de	uscare	(foto	5).

Următoarele	trei	tipuri	fac	parte	din	grupa	cahlelor	de-
corate	în	stil	brocart,	cu	„decor	infinit”,	frecvent	folosit	în	
ornamentica	ceramicii	 transilvănene.	Primele	exemplare	
au	fost	făcute	de	către	habani,	o	populaţie	de	etnie	germa-

2 Vasul	se	poate	restaura	într-un	procent	de	75%,	ulciorul	de 55%.
3 În curs de restaurare.
4 Kémenes 2005. p. 71.
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nă,	care	o	perioadă	de	timp	s-au	stabilit	 în	Transilvania,	
avînd	în	rândurile	lor	mulţi	meşteri	pricepuţi.	Caracteristi-
ca	principală	a	acestori	cahle	este	faptul,	că	semicercurile	
şi	arcele	de	cerc	de	pe	fiecare	placă,	aşezate	una	lîngă	alta	
pe	laturile	sobei	dau	cercuri	întregi	şi	delimitează	o	serie	
de	casete,	care	sunt	decorate	în	mod	diferit.	Primele	piese	
au	 fost	 nesmălţuite,	 unele	micasate,	 dar	 găsim	 şi	multe	
cahle	cu	glazură	verde.

Prima	variantă	de	 la	Casa	Fodor	este	o	cahlă	mode-
lată	din	lut	prin	presare	manuală,	pastă	poroasă	cu	nisip,	
nesmălţuită,	de	8	–	10	mm	grosime,	culoare	cenuşiu-că-
rămizie	(foto	6).	În	spaţiul	decorativ	sunt	aşezate	două	se-
micercuri	mari,	care	sunt	intersectate	în	colţuri	de	arce	de	
cerc. Astfel s-au creat mai multe casete, care sunt decorate 
cu	frunze	de	ferigă.	În	spaţiul	central,	între	cele	două	se-
micercuri	sunt	amplasate	ornamente	geomorfe?.	Făcută	în	
prima	jumătate	a	sec.	18.	de	un	meşter	necunoscut,	piesa	
are	cîteva	fragmente	lipsă	şi	pe	spate	se	văd	urmele	do-
purilor de uscare	 (foto	7). În literatura de specialitate se 
regăsesc	multe	exemplare	asemănătoare,	dar	nu	am	reuşit	
să	identificăm	nici	o	piesă	cu	decor	identic.

Din	al	doilea	tip	de	cahlă	gen	brocart,	pe	lîngă	o	du-
zină	 de	 fragmente	 disparate,	 s-au	 găsit	 două	 exemplare	
întregi,	bine	păstrate.	Modelate	din	lut	cu	nisip	prin	presa-
re	manuală	în	tipar,	arse	slab,	culoare	cenuşiu-cărămizie,	
făcute	la	începutul	sec.	18.,	de	meşter	necunoscut	(foto 8). 
Spaţiul	decorativ	fără	ramă	este	împărţit	de	două	semicer-
curi	şi	patru	arce	de	cerc,	fiind	decorat	cu	motive	florale	
şi	linii	neregulate.	În	spaţiul	central,	alături	de	două	stele	
stilizate,	la	mijloc	se	află	o	cruce.	Pe	spatele	plăcilor	ob-
servăm	dopuri	de	uscare,	sau	urmele	acestora	(foto	9).

Ultimul	tip	de	cahlă	gen	brocart	a	fost	modelată	prin	
presare	manuală	tot	dintr-o	pastă	poroasă	cu	nisip,	culoa-
re	 roşu-cărămizie,	 făcută	 în	 a	 doua	 jumătate	 a	 sec.	 17.,	
de	meşter	necunoscut	(foto	10).	Plăcile	au	o	grosime	de	
4–7	mm,	spaţiul	decorativ	fără	ramă	este	împărţit	de	două	
semicercuri	şi	patru	arce	de	cerc,	câmpurile	neregulate	re-
zultate	fiind	decorate	cu	motive	florale,	la	mijloc	fiind	am-
plasate	două	ornamente	romboidale.	Spatele	plăcilor	păs-
trează	câteva	dopuri	de	uscare	sau	urmele	acestora (foto 
11).	Pe	lângă	o	grămadă	de	fragmente	şi	cioburi,	s-a	reuşit	
reconstituirea	aproape	integrală	a	trei	piese.	În	ciuda	fap-
tului	că	placa	din	fotografie	s-a	crăpat	încă	în	urma	pro-
cesului	de	uscare,	înainte	să	fi	fost	arsă,	totuşi	urmele	de	
fum	atestă	faptul	că	a	fost	folosită	şi	a	făcut	parte	integrală	
dintr-o	sobă.	Dana	Marcu-Istrate	în	cartea	sa	prezintă	mai	
multe	schiţe	cu	 fragmente	asemănătoare,	dar	acestea	nu	
sunt identice cu exemplarele prezentate.5 

Materialul	conţine	o	singură	piesă	de	cornişă	de	sobă,	
păstrată	 într-o	 proporţie	 de	 aproximativ	 65%	 (foto 12). 
Modelată	din	lut,	pastă	poroasă,	culoare	cărămizie,	latu-
rile	avînd	5	–	6	cm,	cu	urme	de	angoabă	pe	faţă	(foto	13).

În	urma	examinării	atente	a	materialului,	prin	lipirea	
a	 trei	 piese	mici,	 s-a	 reuşit	 identificarea	 a	 unei	 alte	 ca-
hle (foto	 14).	 Fragmentele	 au	 o	 culoare	 cenuşie,	 făcute	

5 Marcu 2004. p. 418.

din	pastă	fină	micasată,	grosimea	între	4	–	7mm,	spatele	
neted,	probabil	sec.	17.,	meşter	necunoscut.	Din	fericire,	
fragmentul restaurat a permis reconstituirea modelului ca-
hlei,	acesta	având	o	decoraţiune	simetrică,	încadrată	într-o	
ramă	dublă	-cahlă	tip	casetă	(foto	15).

Pe	lîngă	câteva	fragmente	de	oase	de	animale	şi	bucăţi	
de	argilă	căzute	de	pe	spatele	cahlelor,	am	identificat	patru	
fragmente ceramice, mai greu de interpretat (foto	16).	

În	afară	de	cahlele	prezentate	au	fost	recuperate	frag-
mentele	a	două	vase	nesmălţuite.	Primul	vas	este	o	 far-
furie	de	culoare	ocru-cărămiziu,	cu	pereţii	subţiri,	avînd	
o	urechiuşă	laterală	pentru	a	fi	agăţat	pe	perete	(foto	17). 
Piesa	 următoare	 este	 un	ulcior	 decorat	 cu	 angoabă	 albă	
(foto	18).

În	nenumărate	rânduri,	gropile	de	reziduuri	menajere	
ale	vechilor	conace	s-au	dovedit	a	fi	adevărate	situri	arhe-
ologice	pentru	urmaşi.	Aşa	s-a	întîmplat	şi	în	cazul	Casei	
Fodor,	unde	resturile	aruncate	au	constituit	părţi	compo-
nente	ale	mijloacelor	de	încălzit	existente	din	conac,	care	
în	urma	unei	reconstrucţii	din	sec.	18.	au	fost	înlocuite	cu	
altele,	mai	bune.	Este	 regretabil	 faptul,	că	despre	 forma	
acestori	mijloace	de	încălzit	nu	avem	nici	un	fel	de	infor-
maţii.	Totuşi,	considerăm	ca	un	fapt	semnificativ,	că	prin	
salvarea	acestui	material	am	reuşit	să	completăm	cu	o	altă	
piesă	marele	 puzzle	 al	 cunoaşterii	 vechilor	mijloace	 de	
încălzit	din	Transilvania.
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Foto	3.		 Fragmente	de	la	alte	două	cahle.
Foto	4.		 Cahla	„frunză	de	stejar”,	22,5x22,5	cm.
Foto	5.		 Spatele	cahlei	„frunză	de	stejar”,	secţiune.
Foto	6.		 Cahlă	tip	brocart,	23,5x23,5	cm
Foto	7.		 Spatele cahlei, cu dopuri de uscare.
Foto	8.		 Cahlă	tip	brocart	cu	cruce,	23x22	cm.
Foto	9.		 Spatele	cahlei,	secţiune.
Foto	10.		 Cahlă	tip	brocart	cu	romburi,	22x21	cm.
Foto	11.		 Spatele	cahlei,	secţiune.
Foto	12.		 Cornişă	de	sobă,	23x16	cm.
Foto	13.		 Spatele	cornişei,	secţiune.
Foto	14.	.		Fragment	de	cahlă	tip	casetă,	14x10	cm.
Foto	15.		 Schiţă	 de	 reconstituire	 a	 cahlei	 din	 Foto14,	 di-

mensiunile estimate 23x19 cm.
Foto	16	.		Mici fragmente de cahle.
Foto	17	.		Vas	 din	 lut,	 nesmălţuit,	 diametrul	 24	 cm,	 înălţi-

mea 8,5 cm.
Foto	18.		 Vas	din	lut,	reconstrucţie	după	fragmentele	găsite.	
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