Matrițele și piesele din argint și bronz ale unui atelier
de orfevrar medieval descoperite la Sângeorgiu de
Mureș

deConf. univ. dr. George V Grigore

La sfârșitulluniiiulie2018 reprezentanțiiMuzeuluiJudeţean Mureș au
prezentat o descoperiredeosebităpentruacestjudeț.Înaprilie 2018, undeva
la margineapădurii din Sângeorgiu de Mureş, au fostscoase la
luminămaimultepiese
din
argintşibronz,
darşimatrițefolositelaconfecţionareade
ineleşicataramedecorative
medievale.Untânăr„detectorist” a datpesteeleşi le-a predatautorităţilor.
Specialiştii spun căar fi vorba de o colecţie din secolul al XIV-lea,
unicăînRomâniaşiîn Europa Centrală.Ceamaivaloroasăpiesăeste o
matriţămedievală.
PotrivitdirectoruluiMuzeuluiJudeţean
Mureș,
„totulaparţineaunuiorfevrar
medieval,
care
la
un
moment
datascundeaacestapiesăîn zona drumului care legacândvaReghinul de
Sighişoara.”Matriţamedievalăestedoarunadintrecele
40
de
piesedescoperite
de
EmilSabou,
un
inginersătmărean,
detașataicișipasionat de istorie. Tânărul de 32 de anişi-a cumpărataparatul
de detectare a metalelorînurmă cu un an şijumătate.Soos Zoltan, director
MuzeulJudeţeanMureş a declaraturmătoarele: „Avândînvederepiesele
rare, înmomentul de faţăestecelmai important lot medieval
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orfevraridentificatînRomâniadarşiînEuropa
centrală.
Este
unicataceastădescoperire.”Emil Sabou, autoruldescoperirii, le-a
predatPrimărieiSângeorgiu
de
Mureș,
iarapoiprimarulcomuneivecinemunicipiuluiTîrgu
Mureș,
SofalviSzabolcs, le-aînmânatmuzeului. Pieselesuntîn curs de clasare,
darvaloarealorestimativă
se
cifrează
la
câteva
mii
de
euro.Proveniențapieselor nu esteîncă exact stabilită, originealorînsă pare
a fi occidentală. Pânăacum s-a identificatunsimbol de pelerin, darșio
plăcuță
de
argint
cu
matrițaaferentă.
„AceastaîlreprezintăpeSfântulServatius care estesfântul protector al
locului de pelerinaj din Maastricht, care era al patrulea ca mărime din
Europa Medievală. ÎnTransilvaniaexistă o singurăbiserică, la Cristian,
jud. Brașov, care îl are peSfântulServatius ca protector”, a
maispusSoósZoltán.
De un an șijumătate, Emil Sabouși-a descoperitacest hobby de
„căutător de comori”, motivpentru care și-a achiziționatșiacestdetector
de metale.„Nu măașteptamsăgăsescobiecte de asemeneavaloare, ce se
găsesește de obiceiestefiervechi, din păcate, foartemultegunoaie,
aruncate la margineapădurilorșimonede din perioadăcomunistă,
mareamajoritate. (… ) Aproape de culmeadealului, pe o
suprafațărelativmică, de 5-6 mp, am găsittoateacesteobiecte, undeva la
20-30 cm adâncime, înapropiereaunui drum de vechi, se vede o urmă de
drum
de
pământ
(…)
Primeleobiectegăsite
au
fostunuldintreaceștidoiclești, aproape de final am găsitmatrițacea mare,
inelulși Corpus Christi de pe crucifix erau la o distanțăunul de celălalt
de 30-40 cm. Aceasta a fost prima mare descoperire, întretimp am
maigăsituneleobiectepe care le-am predatDirecțieiJudețene de Cultură”,
a povestit Emil Sabou.Drumul de care aminteainginerul care
afăcutdescoperireaestedrumul medieval Bistrița – Sighișoara,
marcatpevechilehărțimilitare,
lucrulămuritde
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cătredirectorulmuzeului.Dupădescoperire,
predarea
la
muzeu,
reprezentanțiiinstituției au verificatsitul, deoarece, potrivitlegii, au
obligația de a cerceta zona pentru a stabili exact dacăpieseleprovin de
acolo.Ceeace s-a șiîntâmplat.„Am identificatcâtevapiesemaimici care
făceau
parte
integrantă
din
acestedescoperiri.Dupăce
se
claseazăatâtpieselecâtșisitul, anulviitor o săavem o săpătură de
salvarepe o suprafață de 40-50 mppentru a vedeadacă se
maigăsescaltepieseînjur”, a maiexplicatdirectorulmuzeului.
O
asemeneadescoperirearheologicăridicăvaloareaistorică
a
localitățiișicreazăpremiseleunuipelerinajturisticbinevenit.
„Anumitepiesesuntunicat, nu numaiînRomânia, ci înmultealtețări, mai
ales matrițelesuntobiectefoarte rare, restulobiectelorfac parte din
categoriaobiectelorfolositeînEvulMediuși
se
maigăsescîndiferitesăpături, nu înaceastăconcentrațieși, desigur, nu
împreună. Așadar, pot să spun căvaloareaștiințificăesteinestimabilă”, a
subliniatSoósZoltán.Dupăce se vaîncheiaprocesul de clasareșiva fi emisă
o hotărâre a ComisieiNaționale a Muzeelor, descoperitorulEmil Sabouva
fi recompensat cu o sumăînjur de 5.000 de lei, care va fi votată de
cătreConsiliulJudețean Mureș.Dupăcevortrece de procedeele de
conservareșirestaurarenecesare,
valoroaseleobiectevor
fi
expuseîncadrulMuzeuluiJudeţean Mureș.

Surse: http://www.zi-de-zi.ro/; stirileprotv.ro
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