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Într-o perioadă în care pe ruinele lumii antice 
se clădea evul mediu european, despre activi-

tatea și statutul social al meșterilor care au produs 
artefacte din metal ce uimesc și astăzi prin măies-
tria cu care au fost lucrate afl ăm mai ales din sfera 
arheologiei. În tentativa de a obţine o imagine mai 
deslușită a identităţii lor sociale, a felului în care 
erau apreciaţi de către contemporani, a metodelor 
de lucru utilizate, putem apela la izvoarele scrise cu 
toate că acestea sunt relativ puţine și de-a dreptul 
parcimonioase când este vorba despre secvenţe din 
cotidian. Sursele narative din antichitatea târzie și 
din evul mediu timpuriu transmit știri despre elita 
politică sau religioasă, foarte rar spun câte ceva 
despre acele segmente ale societăţii cu rol prepon-
derent economic așa cum erau orfevrii și făurarii de 
la care ne parvin cele mai frumoase vestigii arheo-
logice ale epocii. 

Orizontul arheologic este reprezentat atât de 
obiectele propriu-zise făurite de meșteri, cât și de 
mormintele în care s-au depus unelte, preponde-
rent în secolele VI–VII în bazinul carpatic, care 
au un rol important în descifrarea rolului social 
al meșteșugarilor, prin acest ritual subliniindu-se 
statutul lor privilegiat. Mormintele1 aparţin unor 
necropole puse în legătură cu populaţii de neam 
germanic (longobarzi, gepizi, gepizi târzii), însă 
ritualul de depunere al uneltelor a mai fost docu-
mentat în morminte din perioada kaganatului avar, 
* Muzeul Banatului Timișoara, Piaţa Huniade, nr. 1, 300002, 
e-mail: danielaetanase@yahoo.com.
1 Enumerăm câteva dintre mormintele cu unelte desco-
perite în bazinul carpatic: Poysdorf (Austria), Bandu de 
Câmpie, Felnac (România), Aradac – două morminte 
(Serbia), Békéscsaba-Körösladány, Bóly, Csákbereny, Kölked 
Feketekapu „B” – două morminte Gátér, Jutas, Klárafalva, 
Kunszentmárton, Rákóczifalva-Tizavárkony, Tiszadada-
Tiszavassvári (Ungaria). Bibliografi e selectivă: Awaren 1985, 
Henning 1991, Werner 1954.

DESPRE ARTIZANII METALELOR ÎN IZVOARE SCRISE 
DIN ZORII EVULUI MEDIU 

Daniela Tănase*

Cuvinte cheie: ev mediu timpuriu, cronici, scrieri hagiografi ce, coduri de legi, epigrafi e, iconografi e, orfevri, fi erari, 
morminte cu unelte

Keywords: Early Middle Age, chronicles, hagiographic writings, law codes, epigraphy, iconography, goldsmiths, ironsmiths, 
burials with tools

preluat probabil de către avari de la germanicii cu 
care au venit în contact după distrugerea regatului 
gepid în anul 567, când au ocupat teritorii întinse 
din Europa centrală. Documentarea acestui ritual 
a condus la elaborarea unor ipoteze cu privire la 
defuncţii alături de care s-au depus unelte. Pe de 
o parte, s-a susţinut că în aceste morminte ar fi  
fost îngropaţi meșteșugari, pe de altă parte, s-a 
considerat că uneltele ar reprezenta de fapt un lot 
de piese cu rolul de a sublinia rangul înalt al celui 
înmormântat care avea printre supușii săi orfevri 
sau fi erari2.

În această epocă de tulburări și transformări 
care au condus la cristalizarea popoarelor europene 
actuale, focarele de cultură scrisă erau cancelariile 
și mănăstirile din lumea occidentală care își reven-
dica moștenirea Imperiului Roman. În diverse 
scrieri (coduri de legi, cronici, vieţi ale sfi nţilor), 
apar informaţii sporadice despre meșteșugul pro-
priu-zis al orfevrăriei și al fi erăriei care oferă altă 
perspectivă decât cea a izvoarelor arheologice. 

De la curtea regilor gepizi nu s-au păstrat infor-
maţii scrise în care să fi e menţionaţi meșteșugarii. 
Ceea ce știm despre acest popor germanic care a 
stăpânit o parte din bazinul carpatic în secolele 
V–VI datorăm scrierilor istoriografi lor romani și 
romano-bizantini, precum și lui Paul Diaconul, 
cleric din secolul al VIII-lea, descendent dintr-o 
familie longobardă. Din aceste motive, este necesar 
să recurgem la izvoarele din regatele germanice 
occidentale, chiar dacă acestea erau mai evoluate 

2 Pentru complexitatea problemei, vezi ipoteza meșterului 
liber din punct de vedere juridic și depunerea uneltelor ca 
dovadă a practicării meșteșugului la Werner 1954, Werner 
1970, Müller-Wille 1977, Arrhenius 1979, Turčan 1984, 
Henning 1991, Carnap Bornheim 2001, pentru aservirea 
meșteșugarului vezi: Driehaus 1972, Capelle 1979, Roth 
1986.

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm



ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010

116

instituţional și juridic și aveau o reţea socială mai 
complicată decât regatul gepid, pentru a vedea felul 
în care erau priviţi meșterii din punct de vedere 
social și legal în mediul germanic în general.

 
1. Scrieri istorice şi religioase din regatele 
germanice
Izvoarele scrise din a doua jumătate a mileniu-

lui I p. Chr. relatează mai ales cazurile excepţionale 
de meșteri toreuţi. Despre prelatul Eligius (588–
660), summus aurifex in regno, orfevrul și mone-
tarul lui Clothar al II-lea (584–629) și Dagobert I 
(623–638), care a decorat biserica mănăstirii Saint 
Denis, afl ăm din Vita Eligii: Fabricahat in usu regis 
utensilia quam plurima ex auro et gemmis3. 

Un alt personaj de rang foarte înalt, regele franc 
Chilperich I (561–584), avea în reședinţa sa de la 
Nogent sur Marne un atelier de orfevrărie în care 
lucra el însuși, unde a realizat un missurium din aur 
bătut cu pietre preţioase, după cum consemna epi-
scopul Grigore din Tours (539–594)4. Din relatările 
lui Grigore din Tours mai afl ăm despre un alt prelat, 
Leo, antecesorul său în demnitatea de episcop, 
care a fost orfevru și mai cunoștea arta sculptu-
rii în lemn5. Tot din scrierile sale știm că într-un 
atelier de argintărie din Paris se făceau podoabe și se 
băteau monede6. Același autor relatează despre un 
orfevru care trăia în Alpi și călătorea pentru a obţine 
comenzi. El a făcut cópii ale unor obiecte liturgice 
din aur pe care împăratul Leon I (457–474) le 
dăruise odinioară bisericii din Lyon: un evangheliar, 
un potir și o pateră, decorate cu fi ligran și pietre 
preţioase. Cópiile au fost realizate din argint aurit și 
împodobite cu nituri frumos decorate7. 

Munca în sine a orfevrilor pare să nu se fi  
bucurat totuși de aprecierea cărturarilor contem-
porani. Din perspectiva poziţiei sale sociale, arhi-
episcopul Isidor din Sevilla (560–636) aprecia 
munca manuală drept o activitate degradantă. În 
opinia sa, călugării nu trebuiau să presteze munci 
grele sau murdare de fi erărie, brutărie și tâmplărie8. 
Nu considerăm că meșteșugul prelucrării metale-
lor era atât de dispreţuit pe cât lasă să se înţeleagă 
Isidor din Sevilla, deoarece cu acest meșteșug se 
îndeletniceau regi și înalţi prelaţi. Alături de regele 
Chilperich, episcopii Eligius și Leo, izvoarele din 
epoca merovingiană și din cea carolingiană au 
păstrat și alte nume de meșteri, destul de puţine 

3 Vierck 1974, 310; Claude 1981, 239
4 Weidemann 1982, 301; Roth 1986, 62.
5 Weidemann 1982, 301.
6 Aufl eger 1996, 619–620.
7 Weidemann 1982, 301.
8 Claude 1981, 258.

însă și nu atât de sonore. Un alt prelat cu încli-
naţii artistice a fost călugărul Tuotilo, care trăia 
în mănăstirea St. Gallen și sculpta în fi ldeș, era 
orfevru și muzician (cca 850 – cca 913). Cu meș-
teșugul orfevrăriei se ocupa și pustnicul Bilfrith 
ce sălășluia în apropierea mănăstirii Lindisfarne 
(Northumbria), care a realizat o ferecătură fastu-
oasă pentru renumita „Carte de la Lindisfarne”9. 

Izvoarele din epoca merovingiană menţio-
nează categoriile de meșteri care prelucrau metale: 
orfevri, aurifex, fabri aurifex, argintari, argentarii, 
monetari, monetarii, fi erari, fabri10. Sursele scrise 
vorbesc mai ales despre meșteșugarii care lucrau în 
orașe, despre cei care lucrau la ţară se știu destul de 
puţine. De la Caesarius din Arles știm că negusto-
rii de mărunţișuri, orfevrii, făurarii și alţi asemenea 
meșteșugari își câștigau subzistenţa având voie să 
locuiască în orașe11. Despre orfevrul și moneta-
rul Abbo, maestrul lui Eligius, știm că a trăit în 
Limoges, în timp ce Eligius a trăit în orașe ca Paris 
și Tours12. 

Argintarii și monetarii sunt menţionaţi adesea 
strâns legaţi de faptele unor aristocraţi sau înalţi 
prelaţi. Astfel, în Passio Leudegarii se spune că 
Leodegar din Autun, atunci când s-a afl at la strâm-
toare, a lăsat argintarii să distrugă cu ciocanele 
vasele bisericești și produsele au fost împărţite săra-
cilor. Un fapt asemănător a avut loc în secolul al 
VI-lea la Poitiers, ne spune Grigore din Tours, când 
episcopul Marovech a fost luat prizonier și pentru 
a-și răscumpăra libertatea a luat o cupă de aur din 
proprietatea bisericii, a topit-o și a bătut monede. 

Monetarii erau citadini, în Paris în secolul al 
VI-lea era un monetar a cărui activitate era legată de 
oraș, după cum o dovedește și denumirea sa, mone-
tarius urbis. În orașele din vestul și sudul Galiei, în 
secolelel VI–VII, s-au bătut relativ intens monede, 
ceea ce înseamnă că în fi ecare regiune monetarii 
lucrau în civitates13. Izvoarele merovingiene menţi-
onează trei maeștri monetari, despre unul dintre ei 
știm doar că lucra la Paris și a construit un orato-
rium, celălalt este Eligius, care înainte de a fi  episcop 
de Noyon a fost monetar și orfevru, iar al treilea 
este Abbo care conducea monetăria din Limoges14. 
Faptul că monetarii erau și orfevri este evidenţiat 
și într-o știre de la Cassiodor, de unde afl ăm că 
într-o petiţie adresată lui Th euderich cel Mare pe la 
523/526, delegaţii Liuvirit și Amplelius se plângeau 

9 Roth 1986, 41.
10 Claude 1981, 214.
11 Claude 1981, 236.
12 Claude 1981, 239.
13 Claude 1981, 237.
14 Claude 1981, 244, nota 312.
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că mulţi monetari au plecat din slujba regatului ca să 
lucreze pentru persoane particulare. Greu de crezut 
că existau aristocraţi atât de bogaţi ca să facă propriile 
emisiuni monetare, mai degrabă acești monetari au 
avut permisiunea ca să activeze ca orfevri. Monetarii 
franci își desfășurau activitatea în mai multe loca-
lităţi, Eligius bătea monede pentru Chlothar II și 
Dagobert la Marsilia, în numele lui Dagobert și 
Chlodovech II la Paris, în numele lui Chlodovech 
II în Arles și Limoges15. Prin urmare, nu trebuie 
exclusă posibilitatea ca și alţi monetari să fi  lucrat 
ca orfevri, având în vedere cererea mare de obiecte 
de cult, de servicii de masă și de podoabe, necesare 
aristocraţiei germanice din Europa occidentală.

Pe lângă meșterii care lucrau în villae, sate și 
orașe, erau cei de la curtea regală. Despre prezenţa 
unor orfevri la curtea regală din ţara rugilor rela-
tează Eugippius în scrierea despre viaţa Sfântului 
Severin. Regina rugilor, Giso, a prădat romanii 
din regiunea Favianus și a luat prizonieri pe care 
a refuzat să îi elibereze la cererea Sfântului. În 
acele zile lucrau la curtea regală pentru fi ul reginei 
și orfevri care erau prizonieri. În cele din urmă, 
regina le-a redat libertatea atât romanilor, cât și 
orfevrilor. Orfevrii erau denumiţi serviente, motiv 
pentru unii cercetători ca să susţină că aceștia nu 
erau liberi din punct de vedere juridic16. 

Un alt indiciu important în favoarea libertăţii 
de mișcare a orfevrilor este informaţia consemnată 
în Vita Ansberti. Potrivit acestei surse, episcopul 
Ansbert de Rouen (684–690) a adunat orfevri „din 
multe provincii” pentru a putea termina de orna-
mentat mormântul predecesorului său în funcţie, 
Audoin (mort în 648)17.

Adesea, regii merovingieni comandau obiecte 
din aur și argint pentru folosul propriu sau pentru 
a le dărui așezămintelor ecleziastice, ori în scopuri 
politice. De o mare însemnătate pentru sublinie-
rea puterii și bogăţiei monarhilor și aristocraţilor 
erau tăvile mari din aur și argint care foloseau la 
aducerea bucatelor la masă. Th euderich I, după 
cum menţionează episcopul Grigore din Tours, i-a 
dăruit fratelui său, Clothar I, o tavă mare din argint. 
Pseudo-Fredegar consemnează faptul că un preten-
dent la tronul vizigot, Sisenad, i-a trimis regelui 
franc Dagobert I, pentru a-i obţine sprijnul, mai 
multe tăvi din aur care cântăreau 500 de pfunzi. În 
scrierea despre Caesarius din Arles se menţionează 
că regele Th euderich cel Mare i-a dăruit acestuia o 
tavă din argint18. 

15 Claude 1981, 243.
16 Claude 1981, 248.
17 Claude 1981, 246, Wollters 1998, 366.
18 Claude 1981, 238–239.

Datorită faptului că aveau acces la metale pre-
ţioase și, prin urmare, erau expuși tentaţiei de a 
dijmui din aurul clienţilor în folos propriu, orfe-
vrii erau priviţi cu destulă neîncredere. Relatarea 
despre Eligius care era admirat pentru onestitatea 
cu care prelucra aurul este o dovadă a suspiciunii 
cu care erau priviţi meșterii. De altfel, într-o istorie 
a miracolelor, Grigore din Tours vorbește despre 
înșelătoriile unui orfevru. În același episod cu 
privire la împăratul Leon I, care a trimis din recu-
noștinţă metropolei galice obiecte liturgice foarte 
preţioase deoarece fi ica sa a fost vindecată de un 
episcop din Lyon, se relatează faptul că solul a fost 
sfătuit de către un orfevru, în timpul călătoriei, să 
înlocuiască vasele din aur cu alte vase aurite făurite 
de acesta. Această povestire este edifi catoare pentru 
neîncrederea cu care erau priviţi orfevrii ale căror 
activităţi nu puteau fi  controlate19. 

Cu privire la organizarea meșteșugurilor se știe 
destul de puţin. Activităţile complicate presupu-
neau învăţarea tainelor meseriei de la un maestru. 
Despre existenţa legăturilor maestru-ucenic ne 
spune Vita Eligii de unde afl ăm că epsicopul 
Eligius a învăţat meșteșugul orfevrăriei de la Abbo. 
Însă, contracte încheiate între maeștrii meșteșugari 
și ucenici, așa cum sunt cele din perioada bizan-
tină timpurie, păstrate în Egipt, lipsesc în Europa 
occidentală20. 

2. Izvoare juridice din regatele germanice 
occidentale
În codurile de legi germanice, vizigote, bur-

gunde, france, longobarde, care au fost elaborate în 
cursul secolelor V–VI, se fac referiri la meșteșugari, 
printre care se numără și cei care prelucrau metal.

2.1. Vizigoţii. În culegerea de legi a regelui 
vizigot Leovigild (568–586) cunoscută sub numele 
Antiqua, în cartea a șaptea, la delicte precum furti-
șaguri și falsuri există două reglementări la rubrica 
„Falsifi carea metalului”. Unul dintre acestea spune 
că, în cursul secolului al VI-lea, oamenii care pro-
duceau podoabe aveau ocazia să scadă calitatea 
aurului încredinţat prin amestecarea metalelor 
ordinare, fapt care trebuia tratat drept furtișag și nu 
fals. A doua reglementare se referă tot la furtișagu-
rile meșterilor toreuţi, metallorum fabri, respectiv 
aurarii, aurifi ces și argintarii, argentarii, făcându-se 
astfel diferenţa între aceștia și alţi artifi ces, probabil 
fi erari. Acest izvor ar putea fi  o mărturie pentru 
puternica diferenţiere a artizanilor spre sfârșitul 
secolului al V-lea în societatea vizigotă, deși s-ar 
putea ca artifi ces să nu fi e denumirea doar pentru 
19 Claude 1981, 255.
20 Claude 1981, 259–260.
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fi erari ci și pentru alţi meșteri care aveau acces la 
materiale valoroase: croitori, șelari etc.21.

Prevederile legilor germanice au adus în discu-
ţie starea juridică a orfevrilor, deoarece acestea pre-
vedeau plata unor răscumpărări în cazul uciderii 
acestora. În cazul oamenilor liberi, uciderea unuia 
era considerat homicidium, dar în cazul robilor 
era plătită doar o amendă. Acesta este argumentul 
principal pentru cercetătorii care susţin faptul că 
meșterii care prelucrau metalul erau robi. În legea 
regelui vizigot Chindasvinth se specifi că faptul că 
la curtea regală lucrau ca argintari un număr destul 
de mare de servi care aveau o organizare proprie și 
conducători numiţi praepositi22. 

2.2. Burgunzii. În Lex Burgundionum, elabo-
rată în cea mai mare parte în ultimele decenii ale 
secolului al V-lea în timpul regelui Gundobad, se 
stipula că omorârea unui serv nu era considerată 
homicidium, vina fi ind răscumpărată prin plata 
unei amenzi. Pentru uciderea unui orfevru se plătea 
o amendă de 150, 200 de solidi, pentru un argintar 
100 de solidi, pentru un fi erar 50 de solidi. În Lex 
Romana Burgundionum, adoptată pentru romani-
cii din regatul burgund, omorârea unui serv era din 
nou sancţionată cu amendă și nu prin pedeapsa cu 
moartea, așa cum prevedea dreptul roman târziu, 
conform căruia, în cazul în care un om liber ucidea 
un sclav acesta era pedepsit cu moartea23.

S-a observat faptul că seniorii romani preferau 
să aibă la curtea lor orfevri, iar cei burgunzi atât 
orfevri, cât și argintari. În ceea ce privește fi erarii 
liberi care puteau concura cu acești servi, pe baza 
izvoarelor nu se poate spune că numărul lor era 
mare. Incontestabil, puteau exista fi erari liberi, care 
lucrau în atelierele lor cu ajutoare afl ate în stare 
de servitute, dar dacă existau în regatul burgund 
fi erari burgunzi, liberi, itineranţi, izvoarele juridice 
nu pot da un răspuns clar24.

2.3. Francii. În Lex salica, elaborată în vremea 
lui Chlodovech, sunt menţionaţi aurifex, argenta-
rius și faber ferrarius, în legătură cu stabililirea pre-
ţului de răscumpărare a vinovăţiei în cazul uciderii 
lor. Spre deosebire de legea burgundă, cea salică 
nu făcea o diferenţiere între meșteri și lucrătorii 
din agricultură, ceea ce a condus la interpretarea 
că meșterii franci nu aveau o înaltă specializare ca 
burgunzii și lucrau doar pentru seniorii lor25, fapt 
contrazis, în opinia noastră, de cronici și scrieri 
hagiografi ce din perioada merovingiană în care 

21 Nehlsen 1981, 268.
22 Nehlsen 1981, 270–271.
23 Nehlsen 1981, 273–274.
24 Nehlsen 1981, 276.
25 Nehlsen 1981, 278–279.

sunt amintiţi orfevri, argintari și monetari, precum 
și de produsele meșteșugarilor din regatul franc, 
uimitoare și astăzi prin iscusinţa și talentul artistic 
cu care au fost realizate.

2.4. Longobarzii. În Leges Longobardorum 
exista un segment cu privire la amenda prevăzută 
pentru omorârea sclavilor, menţionaţi după mese-
riile lor, dar orfevrii și fi erarii nu sunt amintiţi. Din 
acest motiv, s-a interpretat că artizanii metalelor nu 
aveau o atât de mare importanţă ca la vizigoţi și bur-
gunzi, fapt care ar decurge și din documentele lon-
gobarde în care este pomenit un singur aurifi ces26. 
Din punctul nostru de vedere afi rmaţia este discu-
tabilă, deoarece nu se poate spune că aceștia aveau 
un rol economic atât de nesemnifi cativ încât să nu 
fi e menţionaţi într-un cod de legi, ci mai degrabă 
este o dovadă a faptului că erau liberi din punct de 
vedere juridic. Pe de altă parte, legile longobarde 
au fost codifi cate abia în ultima treime a secolului 
al VI-lea și la începutul secolului al VII-lea, prin 
urmare este fi resc să existe deosebiri, societatea 
longobardă diferind de celelalte regate germanice 
care s-au amestecat cu romanii cu cel puţin o sută 
de ani mai devreme. La rândul lor, descoperirile 
arheologice aduc dovezi ale practicării orfevrăriei și 
făurăriei: unelte din morminte de fi erari și orfevri, 
piese de port, cum sunt fi bulele digitate la modă în 
jurul anului 600, specifi ce ca formă și decor longo-
barzilor din Italia27 și exemplele ar putea continua. 
De altfel, documentele din cursul secolului VIII 
mărturisesc că în societatea longobardă existau 
meșteri liberi. Într-un act din anul 737 este men-
ţionat un vir honestus care se ocupa cu fi erăria. Un 
alt document din anul 739 menţionează pe primul 
loc pe lista martorilor un aurifex numit Justonus. 
Mai afl ăm că un calderarius, căldărarul Causoald, 
avea în proprietate o podgorie, iar documentele 
din Lucca (oraș din Toscana important în epoca 
longobardă) menţionează printre oamenii liberi pe 
ferrarii, aurifi ces și calderarii28. 

Din aceste izvoare scrise din regatul longobard 
rezultă mai degrabă că orfevrii și fi erarii nu erau 
în stare de servitute ci erau liberi. Informaţia este 
foarte importantă, în condiţiile în care realitatea 
a fost transpusă în lege, mai ales dacă avem în 
vedere faptul că longobarzii au plecat din vestul 
bazinului carpatic, din vecinătatea gepizilor ai 
căror meșteri toreuţi este posibil să fi  avut statut 
social similar.

26 Nehlsen 1981, 281.
27 Menghin 1985, 68–70, 170.
28 Nehlsen 1981, 282.
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3. Scrieri istorice romano-bizantine
Dinspre celălalt pol al culturii medievale timpu-

rii de sorginte romană, Bizanţul, scrierile sunt mai 
abundente, dar la fel de zgârcite în privinţa ilustră-
rii unor profesii, care de multe ori se împleteau cu 
negustoria, ai căror practicanţi executau produse la 
comandă29. Fiind atât de puţin interesaţi de conce-
tăţenii lor, istoriografi i au fost și mai puţin preocu-
paţi de activitatea și rolul social al meșteșugarilor 
afl aţi în afara lumii bizantine.

Despre prelucrarea metalelor la popoarele din 
afara Imperiului Bizantin afl ăm doar de la Teofi lact 
Simocata care consemnează, în istoria despre 
domnia împăratului Mauriciu, că slavii nu erau 
deprinși să poarte arme pentru că în ţara lor nu 
se cunoștea fi erul și nu erau războinici (Teofi lact 
Simocata, VI, 2. 15). Însă, spusele lui Teofi lact 
sunt de fapt un clișeu preluat de la Tacitus care sus-
ţinea același lucru despre aestii, în același timp în 
contrast cu relatările sale despre campaniile armatei 
imperiale contra slavilor de la nordul Dunării, 
care cunoșteau arta războiului30. Informaţia lui 
Teofi lact este infi rmată de descoperirile arheolo-
gice, deoarece cuptoare de redus minereul și unelte 
au fost descoperite în spaţiul dintre Marea Baltică 
și fl uviul Dunărea.

4. Izvoare epigrafi ce şi iconografi ce
Informaţii despre meșteșugari apar și în 

inscripţiile funerare. Pe piatra de mormânt a cle-
ricului Marius din Avanche, decedat în anul 594, 
s-a menţionat că se ocupa cu meșteșugul orfevră-
riei și realiza obiecte liturgice: Ecclesie ornatus vasis 
fabricando sacratis, / et manibus propriis predia 
insta colens31. 

Numele orfevrilor a fost păstrat foarte rar în 
inscripţiile de pe obiectele făurite de aceștia. Așa 
este cazul unei catarame pe care meșterul Maxo 
a scris că a realizat-o foarte bine: Maxos me fecit 
opdime. O altă inscripţie de pe o cataramă din 
mediul nord-burgund, spune că Achuinus a 
făcut-o bine: Achuinus fecit bene. Aceste nume pot 
fi  un indiciu pentru un fel de „garanţie a calită-
ţii” care ţinea și de propria apreciere a meșteru-
lui. Pe relicvariul lui Th euderigus din biserica St. 
Maurice sunt menţionaţi cei care au contribuit la 
realizarea sa: în primul rând preotul care a coman-
dat piesa, apoi cei care au fi nanţat-o, Nordoalaus 
și Rihlindis, și în ultimul rând, orfevrii Undiho și 
Ello. Inscripţiile sunt indicii ale faptului că orfe-
vrii știau să scrie și să citească, prin urmare puteau 
29 Oikonomides 2000, 169.
30 Curta 2001, 58.
31 Roth 1986, 41; Claude 1981, 257, nota 411.

avea o educaţie rudimentară32, în același timp fi ind 
dovezi că erau mândri de munca lor.

Despre atelierele meșterilor și tipurile de unelte 
pe care le utilizau mai găsim informaţii în repre-
zentările iconografi ce, puţine la număr, păstrate 
din perioada medievală timpurie. Renumite sunt 
reprezentările făurarului mitic Wieland, despre 
care se amintește în Saga lui Th iedrek și în Edda, a 
cărui poveste a fost imortalizată și în monumente 
sculpturale, pe caseta din os de la Auzun33 (lucrată 
în jurul anului 700), sau pe sculptura din piatră 
descoperită la Ardre (un monument al artei germa-
nice de dinainte de creștinare), unde au fost sculp-
tate atât scene din peripeţiile prin care a trecut la 
curtea regelui Nidur, cât și atelierul său înzestrat cu 
vatră și unelte: ciocan, clește, nicovală34.

În psaltirea de la Utrecht, scrisă între anii 816–
835, este desenat un fi erar care lucrează din greu 
în atelierul său, în faţa vetrei care scoate rotocoale 
de fum. Fierarul are în lucru o piesă în stare de 
incandescenţă, afl ată pe nicovala prinsă într-un 
butuc de lemn, pe care o apucă cu cleștele și cu 
cealaltă mână îi dă lovituri puternice cu ciocanul, 
totul sub privirile unui ucenic care întreţine focul 
cu ajutorul foalelor și se uită la maestrul său cum 
muncește35. Psaltirea de la Stuttgart, scrisă în anii 
820–835, ilustrează o scenă asemănătoare36.

5. Consideraţii fi nale
Așadar, izvoarele scrise prezintă arareori infor-

maţii cu adevărat interesante despre meșteșugari, 
mărginindu-se a relata mai ales cazurile deose-
bite ale unor regi sau înalţi prelaţi care practicau 
un meșteșug din pasiune și nu pentru a-și câștiga 
existenţa. De altfel, izvoarele merovingiene men-
ţionează producerea unor obiecte de cult sau a 
unor obiecte de lux din metal preţios, însă nu con-
semnează producerea obiectelor de port (fi bule, 
catarame). Nici armurierii nu sunt amintiţi, deși 
armele erau indispensabile în epocă37.

Izvoarele juridice din regatele barbare îl evocau 
pe faber în categoria de servi, dar în epocă acest 
cuvânt nu îi desemna doar pe indivizii fără libertate 
personală, lipsa de certitudine a vocabularului fi ind 
considerată ca o dovadă a caracterului schimbător al 
anumitor statute sociale38. Pe de altă parte, dreptul 
germanic a preluat și moștenirea antică romană39, 
32 Claude 1981, 259.
33 Aufl eger 1996, 621, Fig. 475.
34 Hauck 1977, 14–16.
35 Roth 1986, 64.
36 Amnrein, Binder 260, Fig. 399.
37 Claude 1981, 216.
38 Decaens 1971, 88.
39 Pirenne 1996, 30.
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or în societatea romană condiţia de om liber nu se 
împăca nicidecum cu atelierul artizanal, meșteșuga-
rul fi ind un om de condiţie inferioară sau, cel mult, 
un cetăţean de mâna a doua. Oricât de talentat ar 
fi  fost, un artifex rămânea un executant în serviciul 
unui client care a comandat, a plătit execuţia și și-a 
impus preferinţele40. 

Prin urmare, consemnările din codurile de legi 
barbare au livrat argumente solide la prima vedere 
în favoarea ipotezei cu privire la starea de depen-
denţă a orfevrilor și fi erarilor. Însă, din unele scrieri 
afl ăm știri despre meșteri itineranţi, în căutare de 
comenzi, care nu ar fi  putut călători nestingheriţi 
dacă ar fi  avut statutul de servi. Astfel că libertatea 
juridică a meșterilor trebuie luată în considerare, 
altfel nu s-ar fi  putut dezvolta viitoarele structuri ale 
vieţii economice din orașele medievale occidentale41.

La rândul lor, izvoarele arheologice confi rmă 
ipoteza unui meșter liber, itinerant, care se deplasa cu 
trusa de unelte în căutarea comanditarilor proveniţi 
din rândul elitei și care îi ofereau materia primă42. 
Spre deosebire de orfevri, fi erarii puteau lucra timp 
îndelungat în același loc și s-ar putea ca aceștia să fi  
fost mai ales sedentari sau itinerarul lor să fi  impli-
cat teritorii mult mai restrânse. Meșteșugarii puteau 
avea un statut social privilegiat sau puteau proveni 
dintre oamenii liberi mai puţin înstăriţi și pot fi  
identifi caţi arheologic prin mormintele în care s-au 
depus unelte și arme. Dacă prin ritualul de depu-
nere al uneltelor s-ar fi  evidenţiat doar aristocraţii 
care aveau meșteșugari printre supuși, considerăm 
că ar fi  trebuit ca în toate mormintele princiare sau 
ale altor nobili să se găsească unelte.
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ON THE METAL CRAFTSMEN ACCORDING 
TO EARLY MIDDLE AGE WRITTEN SOURCES

(Abstract)

Th e work and social status of the metal craftsmen, 
during the time when European Middle Age was built 
upon the ruins of the ancient world, is highlighted 
mainly by archaeological fi nds. Th eir products are still 
wondering, given their artistry. In attempting to get a 
clearer image of who they were, how they worked and 
how they were appreciated, one can use the written 
sources, despite the fact that they are scarce and rather 
poor when referring to everyday sequences. 

During this troubled age of transformations that lead 
to the crystallization of nowadays European peoples, 
the focuses of the written culture were the chanceller-
ies and monasteries of the Western world, claiming the 
heritage of the Roman Empire. Various writings, such 
as law codes, chronicles, lives of the saints off er sporadic 
information on the proper craftsmanship of goldsmiths 
and ironsmiths, other than those of the archaeologi-
cal sources. Th e archaeological horizon is represented 
both by the artifacts themselves and the burials with 
off erings consisting in tools, located inclusively in the 
Carpathian Basin, most of them dated to 6th and 7th 
centuries AD. Th ese fi ndings play an important role in 
deciphering the social role of the craftsmen, as the off er-
ings mark their social privileged status.

Th e written sources are seldom presenting really 
interesting information on the craftsmen, confi ning to 
narrate especially the stories of kings or high-ranking 
ecclesiastics, practicing a craft as a hobby and not for 
a living. Judicial sources from the barbarian kingdoms 
evoked the faber as part of the servi category. At the 
time the word did not designate only the individuals 
lacking personal freedom. 

Records from the barbarian law codes off ered strong 
evidences in favor of the scholars considering that the 
ironsmiths and goldsmiths were not free, judicially 
speaking. Still, some chronicles wrote about itinerant 
craftsmen, looking for work, which could not have 
travel freely if identifi ed as servi. 

Judicial freedom of the metal artisans should be oth-
erwise considered, as the future economical life structures 
of the Western medieval cities couldn’t have evolved. 

 






