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Cercetările arheologice realizate în cetatea Devei1 au scos la iveală noi 

informaţii referitoare la evoluţia fortificaţiei şi, în egală măsură, o serie de 
materiale arheologice foarte diversificate ce permit o reconsiderare a 
caracterului strict militar care îi era atribuit acestui monument. Varietatea 
pieselor descoperite conturează aspecte inedite privind viaţa cotidiană şi 
interesele celor care au rezidat permanent sau temporar în cetate. 

Cea mai mare concentraţie de astfel de piese a fost identificată pe latura 
de sud a incintei II, în timpul campaniei arheologice din anul 2013, odată cu 
lucrările de coborâre a cotei de călcare în această zonă, la nivelul primei faze 
de construcţie a acestei incinte. Nivelul, investigat prin realizarea unor sondaje 
stratigrafice, a fost datat la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul celui 
următor. 

Zona supusă atenţiei noastre este situată în partea de sud-vest a incintei 
II, în preajma bastionului Bethlen. Aici a fost executată secţiunea 98, 
aproximativ perpendicular pe incintele I şi II. Depunerile istorice succesive 
observate indică o folosire a zonei încă de la sfârşitul secolului al XV-lea şi 
până în veacul al XVII-lea. Odată finalizată sondarea sectorului, s-a trecut la 
decaparea zonei, la un nivel cât mai aproape de cota de călcare istorică 
aparţinând începutului secolului al XVI-lea. Perimetrul sud-vestic al incintei 
II a fost notat Sp. 9, între secţiunea 98 şi zona de adosare dintre zidurile 
incintelor I şi II. Suprafaţa, de formă trapezoidală avea dimensiunile generale 
de 13,50 x 4,80 m. Pentru o mai bună recoltare a materialelor arheologice 
suprafaţa a fost împărţită în patru zone, notate de la A la D, dinspre est spre 
vest. 

În urma decapării s-a constatat aceeaşi situaţie arheologică cu cea din 
secţiunea 98. Materialul arheologic predominant este cel ce aparţine secolului 
al XVI-lea şi constă în special în ceramică arsă oxidant, nesmălţuită, fragmente 
ceramice cu pastă albă, pictate cu roşu şi fragmente de cahle cu smalţ verde 

                                                 
∗ Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; e-mail: ionut.codrea@yahoo.com. 
1 Campaniile arheologice din anii 2008 şi 2013 au fost coordonate de dr. Daniela Marcu 
Istrate. Rezultatele preliminare ale campaniilor au apărut în rapoarte de săpătură, sub formă 
de manuscris. 
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şi de tip oală cu gură pătrată. Pe lângă materialul ceramic a apărut şi un număr 
semnificativ de piese speciale, cea mai mare parte a lor din bronz2. Şi mai 
important, în această zonă, cronologia straturilor arheologice poate fi 
urmărită prin intermediul numeroaselor monede descoperite (în număr de 16, 
emise în perioada secolelor XV-XVII3). 

În suprafaţa 9/A, la adâncimea de -6,10 m4, într-un strat brun, afânat, 
destul de sărac din punct de vedere al materialelor arheologice, a fost 
descoperit un fragment dintr-un obiect confecţionat din fildeş, de mici 
dimensiuni (5,8 x 4,4 x 0,4 cm) (fig. 1 a-b). Din punct de vedere stratigrafic, 
această depunere suprapune un nivel de călcare ulterior primei faze de 
construcţie a incintei II.  

Artefactul prezintă linii şi gradaţii incizate pe ambele părţi. Pe una 
dintre ele apar gradaţii, numerotate cu cifre romane (I, II, III, IIII, V, VI), iar 
pe cealaltă parte sunt gravate trei semicercuri concentrice, cel interior fiind 
numerotat de la 1 la 12 (în cifre arabe), iar cel mijlociu de la 16 la 29 (de 
asemenea în cifre arabe). Semicercul exterior ce încadrează toată compoziţia 
şi celelalte linii incizate par a avea un rol pur decorativ. Datele disponibile la 
momentul descoperirii indicau ipoteza că ar fi vorba de o jumătate dintr-un 
obiect. Pe lângă elementele de măsurare a timpului piesa prezintă o serie de 
perforaţii dintre care doar două pot fi puse în legătură cu gradaţiile incizate 
pe cele două părţi ale plăcuţei, restul, aflate pe una dintre laturile scurte, 
trebuie asociate cu elemente de legătură cu o altă piesă. Pe latura opusă 
acesteia din urmă mai apare un inel metalic de mici dimensiuni.  

În urma cercetării s-a constatat faptul că fragmentul de fildeş aparţine 
unui cadran solar portabil, un instrument compozit constituit astfel: o placă 
conţinând un compas, legată de o altă placă pe care sunt incizate un ceas solar 
pe partea interioară, respectiv un calendar lunar, pe cea exterioară. Aceste trei 
componente formau un instrument foarte folositor pentru călătorii, 
permiţând deţinătorului atât orientarea în spaţiu, cât şi măsurarea corectă a 
timpului, iar cele două perforaţii ce apar pe fragmentul descoperit sunt 
elemente esenţiale pentru folosirea acestuia. Perforaţia din zona mediană a 
piesei reprezintă locul unde era fixat un indicator metalic, iar în cea realizată 
spre margine era prins un şnur pe post de gnomon5. Acesta era legat şi de 

                                                 
2 Marcu Istrate et alii 2013, p. 47-50. 
3 Din cele 16 monede, trei datează din secolul al XV-lea, una din secolul al XVII-lea, iar restul 
de 12 piese aparţin secolului al XVI-lea. 
4 Adâncimile folosite în documentaţia arheologică au fost raportate la cota Wagris 0,00 m 
(cota STEREO 70: 373,37 m), stabilită împreună cu proiectantul. 
5 Gnomon este denumirea generică dată muchiei unui obiect sau unui şnur ce indică ora pe 
o suprafaţă gradată prin aruncarea umbrei asupra unui cadran sau ceas solar (Uza 2014, p. 
17).  
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placa ce conţinea busola, permiţând celor două elemente să se deschidă la un 
unghi de 90°.  

La ora actuală, din cunoştinţele noastre, pe teritoriul României a mai 
fost descoperită în context arheologic doar o singură astfel de piesă, în 1994, 
la Iaşi, într-un atelier de bijutier. Aceasta are avantajul de a se păstra în 
întregime şi, mai mult, de a fi inscripţionată cu numele meşterului şi anul în 
care a fost realizată: Hans Tröschel, în anul 15916 (elemente ce lipsesc 
artefactului descoperit la Deva). În afara graniţelor noastre, în Europa 
Centrală şi de Est (Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia şi 
Lituania), au mai fost descoperite 43 de cadrane solare portabile, cea mai mare 
parte a lor fragmentare, în fortificaţii, mănăstiri sau zone urbane. Deşi forma 
acestora nu variază foarte mult, majoritatea fiind rectangulare, se 
confecţionau şi cadrane ovoidale, octogonale sau circulare. Ceea ce se 
remarcă la prima analiză este faptul că nicio piesă nu seamănă cu cealaltă, din 
punct de vedere al conceptului general şi al decorului7. Această observaţie este 
susţinută şi de cercetarea cadranelor similare datând din perioada secolelor 
XVI-XVIII, epoca de glorie a gnomonicii, păstrate în muzeele din Europa 
sau din lume (fig. 2 a-c). 

Similaritatea acestor piese constă doar în tehnica de realizare. Într-o 
primă fază suprafaţa piesei era înmuiată într-o soluţie special preparată ce 
împiedica fildeşul să crape. Materialul era gravat prin metode asemănătoare 
celor folosite la decorarea lemnului sau alamei. Un model, prestabilit, era 
copiat pe suprafaţa plăcii prin desenarea unor urme uşoare, apoi se realizau 
inciziile folosindu-se un stilet de gravat. Literele, numerele sau micile motive 
decorative erau realizate prin ştanţare. Găurile de mici dimensiuni (cum sunt 
cele pentru balamale sau ineluşele de închidere) erau perforate cu ajutorul 
unui burghiu de mici dimensiuni, iar pentru cele mari (forma circulară 
destinată fixării compasului) piesa era fixată într-un strung şi decupată cu un 
obiect metalic8. 

Aceste tehnici de lucru sunt greu perceptibile cu ochiul liber, dar pot fi 
evidenţiate prin folosirea metodei RTI (Reflection Transformation Imaging). 
Aceasta este o tehnică fotografică computaţională, utilizată în tot mai multe 
domenii, printre care şi cel al examinării obiectelor de artă cu caracter 
patrimonial. Metoda permite o vizualizare virtuală şi îmbunătăţită a suprafeţei 
obiectelor de interes prin intermediul unei lumini virtuale incidente, 
controlate interactiv, cu scopul de a reliefa detalii aproape invizibile de pe 

                                                 
6 Geba, Vlad 2002, p. 309-312. Hans Tröschel cel Bătrân este unul dintre cei mai importanţi 
meşteri care confecţionau cadrane solare portabile în Nürnberg la sfârşitul secolului al XVI-
lea şi începutul celui următor (Chandler, Vincent 1969, p. 211-216).  
7 Wilk-Woś 2013, p. 438-451. 
8 Gouk 1988, p. 69-70. 
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suprafaţa acestora. Prin realizarea mai multor fotografii ale obiectului, cu 
diferite variante de iluminare, rezultă un set de imagini ce este apoi procesat 
de computer pentru crearea unui model virtual al suprafeţei artefactului. În 
acest model incidenţa, direcţia şi intensitatea luminii pot fi apoi controlate 
interactiv de către operator, cu scopul de a reliefa, ajutat de îmbunătăţiri 
matematice, cele mai mici detalii de suprafaţă, de multe ori ascunse unei 
analize macroscopice normale. În cazul piesei aflate în discuţie s-a realizat o 
documentare detaliată a ambelor feţe ale artefactului de fildeş, fiind relevate 
detalii extrem de fine ale suprafeţei, reprezentative pentru starea sa de 
conservare actuală9 (fig. 4 a-c).  

Fildeşul, spre deosebire de os sau corn, include colţi sau dinţi 
neobişnuit de mari, proveniţi de la animale cum ar fi elefantul, morsa sau mai 
multe specii de balene. Identificarea tipului de fildeş se bazează pe compoziţia 
dentinei şi structura sa specifică de creştere. Acest material reacţionează în 
contact cu mediul, albindu-se când este expus la lumină, dar cele mai severe 
schimbări au loc în relaţie cu umiditatea şi temperatura. Umiditatea scăzută 
provoacă micşorare şi crăpare, în timp ce umiditatea crescută duce la 
colmatarea porilor şi umflarea piesei. Fluctuaţiile de temperatură provoacă 
dilatare şi contracţii. Aceste fenomene afectează în special piesele din fildeş 
de mici dimensiuni. Înnegrirea suprafeţei, sau „patina”, este un rezultat al 
îmbătrânirii naturale a compuşilor organici ai acestui material. Din cauza 
porozităţii, fildeşul se poate păta în contact cu pielea, uleiuri sau metale 
corozive10.  

În condiţiile în care o analogie exactă este exclusă, singurul element ce 
ajută la datarea acestei piese este o monedă, descoperită în acelaşi strat în 
imediata apropiere. Este vorba de un groş de argint, păstrat în condiţii de 
conservare foarte bune, emis de regele Poloniei, Sigismund I (1506-1548), la 
Thorn, în 153211. Având în vedere circulaţia monedei, putem concluziona 
faptul că acest cadran solar portabil a fost folosit cândva la mijlocul secolului 
al XVI-lea. 

Folosirea cadranelor solare poate fi urmărită până în Antichitate. 
Redescoperite în Evul Mediu, ele apar pe pereţii sudici ai bisericilor, 
primăriilor sau ale altor clădiri publice. În secolul al XV-lea, prin alăturarea 

                                                 
9 Pentru mai multe informaţii asupra metodei vezi http://www.hpl.hp.com/research/ptm/ 
index.html, precum şi http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/, accesat la 
9.08.2016. 
10 http://www.si.edu/mci/english/learn_more/taking_care/ivory.html, accesat la 8.08.2016. 
11 Moneda prezintă pe avers, în câmp, bustul lui Sigismund I şi legenda 
SIGIS•I•REX•PO•DO•TOCI•PRUS, iar pe revers, vulturul Prusiei şi legenda 
GROSS•COMV•TERR•PRUSS•1532. Groşii emişi la monetăria din Thorn (azi Torun, 
Polonia) sunt emisiuni prusiene. Monetăria a fost fondată de Sigismund I şi a funcţionat între 
anii 1528 şi 1535 (Keve 2012, p. 165). 
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ceasului solar şi a compasului a rezultat o variantă portabilă a cadranului solar 
- de mare ajutor celor ce călătoreau (comercianţi, pelerini, militari). Datorită 
acestei alăturări şi a modului în care era folosit, în istoriografia de limbă 
germană (zona care a dat naştere acestui instrument), piesele sunt denumite: 
Taschensonnenuhren (cadran solar de buzunar), Reisen Sonnenuhren (cadran solar 
pentru călătorie) sau Klappsonnenuhren (cadran solar pliabil)12. Acest din urmă 
termen este echivalentul celui folosit în limba engleză diptych sundial (cadran 
solar diptic). 

Cel mai important centru în care se confecţionau astfel de instrumente 
a fost Nürnberg. Un alt oraş celebru pentru astfel de piese a fost şi Augsburg, 
dar aici se confecţionau doar cadrane solare portabile din metal. Nürnberg-ul 
a fost primul centru în ale cărui ateliere s-au confecţionat cadrane solare din 
fildeş încă din 1500. Acest meşteşug s-a dezvoltat aici până la mijlocul 
secolului al XVIII-lea. În prima jumătate a secolul al XVII-lea, Războiul de 
30 de ani a afectat profund teritoriile germane cauzând zonei un declin 
economic şi politic. Chiar dacă oraşul Nürnberg nu a fost afectat la fel de 
puternic ca celelalte oraşe germane, meşterii de cadrane solare produceau din 
ce în ce mai puţine exemplare. În aceste condiţii s-au dezvoltat în Anglia şi 
Olanda ateliere ce confecţionau astfel de instrumente din fildeş13.  

Din atelierele Nürnberg-ului au ieşit cadrane solare portabile, 
compacte, frumos decorate, realizate dintr-un material destul de rezistent, 
ceea ce a dus foarte repede la dezvoltarea unei pieţe internaţionale. De 
asemenea, trebuie avut în vedere faptul că aceste instrumente erau considerate 
a fi printre cele mai noi tipuri de tehnologie de care putea dispune cineva la 
acel moment, fapt ce a restrâns clientela la anumite categorii sociale, în special 
acelea care ajungeau să înţeleagă importanţa măsurării timpului: preoţi, 
pelerini, comercianţi sau diverşi călători. Principala condiţie a funcţionării 
cadranului solar portabil este respectarea latitudinii pentru care a fost calculat 
instrumentul. În momentul în care era folosit la o altă latitudine, ora nu era 
indicată corect şi cu cât te îndepărtai de latitudinea stabilită, eroarea devenea 
tot mai mare. În aceste condiţii, în timp, meşterii au realizat cadrane care 
puteau funcţiona pe mai multe latitudini, prin posibilitatea reglării gnomon-
ului14. 

Pentru folosirea corectă a unui cadran solar portabil trebuiau 
îndeplinite trei condiţii obligatorii: prima era aceea de a alinia placa inferioară 
paralel cu linia orizontului, iar cea superioară să formeze un unghi drept la 
aceasta; condiţiile a doua şi a treia sunt reprezentate de poziţia gnomon-ului, 
care trebuia să fie în concordanţă cu longitudinea şi latitudinea la care este 

                                                 
12 Wilk-Woś 2013, p. 435-436. 
13 Gouk 1988, p. 47-48. 
14 Schechner 2001, p. 201-202. 
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folosit instrumentul. Odată îndeplinite aceste cerinţe, instrumentul trebuia 
îndreptat spre meridian (punctul cardinal sud), iar umbra lăsată de 
şnur/gnomon pe plăcile verticală şi orizontală indica corect ora15 (fig. 3 a-b).  

În acelaşi mod se poate folosi instrumentul şi noaptea, cu condiţia ca 
Luna să strălucească puternic. Problema consta în faptul că nu exista o 
corespondenţă exactă între timpul lunar şi cel solar - cu excepţia momentului în 
care era Lună Plină (diferenţă ce apare din calcularea timpului de rotaţie a 
Lunii în jurul Pământului şi a timpului de rotaţie a Pământului în jurul 
Soarelui). Cele opt faze ale Lunii au loc într-un interval aproximativ de 29,5 
zile. În cadrul acestui ciclu Luna se întoarce pe poziţie, zilnic, cu o întârziere 
de 49 de minute faţă de timpul solar. Pentru a remedia acest inconvenient a 
fost creat un sistem prin care se putea identifica ora exactă şi noaptea. 

Acest sistem - numit volvelle lunar - apare incizat şi pe partea exterioară 
a fragmentului descoperit la Deva, singurul element lipsă fiind un disc metalic 
folosit la conversia orei. Sistemul constă în marcarea a două cercuri 
concentrice pe placă. Pe cel interior sunt marcate, de două ori, numerele de 
la 1 la 12, iar pe cercul exterior numărul zilelor, de la 1 la 29. Discul metalic, 
rotativ, are, de asemenea, o gradare similară celei de pe cercul interior al plăcii 
fixe, pe marginea exterioară. 

Pentru ca acest sistem să funcţioneze erau necesare două condiţii: în 
primul rând, era nevoie de strălucirea puternică a Lunii (ceea ce limitează 
folosirea sistemului la perioada dintre prima şi cea de-a treia fază a Lunii) şi 
de cunoaşterea fazelor Lunii. 

Volvelle-ul lunar funcţiona astfel: cadranul solar se folosea la lumina 
Lunii, doar că instrumentul nu este îndreptat spre sud, ci spre Steaua Polară 
(steaua din capătul constelaţiei Ursa minor - Carul Mic). Următorul pas era 
rotirea discului metalic în aşa fel încât indicatorul acestuia să arate fazele lunii 
în funcţie de numărul zilelor trecute de la prima Lună Plină (pe scara de la 1 
la 29,5, 1 corespundea lunii noi, iar 15, aproximativ, Lunii Pline). După fixarea 
discului, ora determinată cu ajutorul cadranului solar era identificată pe 
gradaţia discului metalic. Ora de pe gradaţia incizată pe placa fixă din cercul 
interior, ce corespundea cu cea identificată pe disc, era ora solară exactă. Totuşi, 
această metodă de conversie folosită în perioada secolelor XVI-XVIII este 
considerată, la ora actuală, de către specialişti ca fiind incorectă16.  

                                                 
15 Gouk 1988, p. 13-15. Longitudinea se referă la unghiul dintre proiecţiile pe planul 
Ecuatorului ale direcţiilor de la centrul Pământului către punctul dat şi, respectiv, de la un 
punct dat spre centrul Pământului, ales convenţional ca origine a longitudinii (longitudinea 
0°), iar latitudinea unui punct este unghiul dintre direcţia de la centrul Pământului spre acel 
punct şi planul Ecuatorului. 
16 Gouk 1988, p. 21-22; Lloyd 1989, p. 123-124. 
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Chiar dacă piesa descoperită la Deva este fragmentară, modul în care a 
fost realizată şi contextul arheologic al descoperirii transmit o serie de 
informaţii ce pot fi folosite la emiterea unor ipoteze. Datarea fragmentului 
din fildeş până la mijlocul secolului al XVI-lea duce la concluzia că acesta face 
parte dintr-un cadran solar portabil confecţionat, cel mai probabil, de unul 
dintre meşterii din Nürnberg. Un detaliu ce împinge datarea cadranului solar 
spre deceniul cinci al secolului al XVI-lea este prezenţa volvelle-ului lunar. 
Inovaţia în discuţie este introdusă în compoziţia cadranului începând cu 
această perioadă17.  

O altă informaţie importantă rezultă din cercetarea gradaţiilor ceasului 
solar, cu ajutorul riglei de calcul a latitudinii a lui George Serle (realizată în 
anul 1657). Folosind instrumentul de calcul s-a putut constata faptul că acest 
cadran solar a fost confecţionat pentru a fi folosit pentru latitudinea de 
aproximativ 51-52°, ce străbate jumătatea de nord a continentului european. 
Deşi distanţa faţă de latitudinea pe care se află Deva este considerabilă 
(localitatea se află pe latitudinea 45,52°, latitudine nordică), cetatea, care a avut 
un rol semnificativ în istoria Transilvaniei, a putut atrage personaje care să fi 
avut un interes în această zonă, în special militari.  

Prima jumătate a secolului al XVI-lea a reprezentat pentru regatul 
maghiar o perioadă de o criză economică, politică şi militară accentuată, 
cauzată de puternica ofensivă a turcilor în Europa Centrală. Victoriile 
obţinute de aceştia la Belgrad (1521), Petrovaradin (1526) şi Mohács (1526) 
au adus societatea maghiară şi implicit Transilvania în pragul anarhiei. Tronul 
vacant, după moartea lui Ludovic II Jagello, în bătălia de la Mohács, a fost 
disputat între Ioan Zápolya, voievod al Transilvaniei din 1510, şi regele 
Ferdinand de Habsburg. 

Cetatea Devei, datorită rolului important jucat în strategia de apărare a 
Transilvaniei, a resimţit puternic schimbările generate de conflictele interne. 
În perioada anilor 1526 şi 1529 ea a fost ocupată de partizanii lui Ferdinand 
de Habsburg18. Din 1530 cetatea intră din nou în posesia regelui Ioan 
Zápolya. În 1539 Zápolya s-a căsătorit cu Isabella, fiica regelui Poloniei 
Sigismund I. Cu această ocazie viitoarea regină primeşte de la soţul ei mai 
multe domenii printre care şi cetatea Devei19. Ea a locuit aici până la moarte, 
în 1559, exceptând perioada 1551-1556, când, din cauza ocupaţiei austriece, 
pleacă în exil în Polonia. 

După anul 1551, cetatea Devei a fost cucerită de trupele generalului 
Giovanni Battista Castaldo, comandantul armatei imperiale şi totodată 
guvernatorul Transilvaniei între anii 1551 şi 1556. Isabella Zápolya se 
                                                 
17 Gouk 1988, p. 93. 
18 Gheorghiu 1985, p. 157. 
19 Schuster 1905, p. 101. 
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reîntoarce în Transilvania în 1556, iar în anul 1557 asediază şi ocupă cetatea 
Devei, cu ajutorul turcilor, rămânând în cetate până la sfârşitul vieţii, în 
155920. 

Apartenenţa Isabellei Zápolya la casa regală poloneză, zonă căreia îi 
aparţine şi moneda descoperită în acelaşi strat cu fragmentul de fildeş, indică 
faptul că posesorul cadranului solar portabil ar putea fi un personaj din 
anturajul reginei, militar sau civil, care a rezidat în cetatea Devei într-una 
dintre cele două perioade de timp în care aceasta a ocupat fortificaţia: 1539-
1551 sau 1557-1559.  

Apariţia acestor instrumente dovedeşte interesul crescut al oamenilor 
Renaşterii faţă de timp şi spaţiu, într-o perioadă în care măsurarea timpului 
devine o necesitate. Odată cu creşterea pretenţiilor consumatorilor, meşterii 
cresc gradul de precizie şi introduc diverse componente sau informaţii pentru 
a veni în întâmpinarea nevoilor cumpărătorilor. Piesa descoperită la Deva nu 
face parte din categoria cadranelor sofisticate, păstrând o aparenţă modestă 
atât din punct de vedere al componentelor, cât şi al decorului. Simplitatea 
decorului se datorează, în primul rând, faptului că piesa a fost realizată în 
perioada de început a cadranelor solare portabile dar şi pentru că, cel mai 
probabil, posesorul făcea parte din categoria militarilor. Astfel, din punctul de 
vedere al soldatului, cadranul trebuia să-şi îndeplinească rolul pentru care 
fusese confecţionat, acela de a măsura timpul. 
 
 

A Sixteenth Century Ivory Diptych Sundial Discovered in Deva Fortress 
 

(Abstract) 
 
Reseasrch in 2013 at the medieval fortress of  Deva. Transylvania, revealed a fragment of  an 
ivory diptych sundial, the only one of  its type found in the course of  the archaeological 
excavation. Iconographic analogies prove that the find was without doubt part of  a 
composite instrument: a closable box containing a compass, a retractable equatorial sundial 
and a calendar representing a portable 3-in-1 instrument that was ideal for journeys, allowing 
its user to measure the correct time. 

Ivory is made from the tusks and large or projecting teeth of  animals such as elephant, 
walrus and several species of  whale.The type of  ivory was identified is based on analysis of  
the composition of  the dentine and its specific growth structure. This particular material was 
used for manufacturing portable sundials in the town of  Nuremberg. One feature of  this 
fragment, and analogous pieces represented in images, is that none resembles the others, 
each piece is an original design. However, one common denominator is the method of  
working the material. The surfaces had been softened with a special preparation in order to 
prevent the ivory from cracking when hit with punches used to stamp decorative motifs. RTI 
(Reflection Transformation Imaging) imaging was used to assess which tools had been used 
to create holes: at that time, small holes were typically made using an ordinary bow drill, while 

                                                 
20 Szabó 1910, p. 10-12. 



Un cadran solar portabil din secolul al XVI-lea descoperit în cetatea Devei 

247 

larger holes might have required the use of  a lathe.  
Another common denominator was the method of  functioning of  the sundials, using 

latitude and longitude. They were designed to operate within specific geographical 
coordinates, shown (through application of  George Serle’s latitude scale for reverse 
engineering) to be approximately 51-52°, an axis that runs through the northern half  of  the 
European continent. 

Iconographic analogies, corroborated with archaeological data and the historical 
background of  Deva fortress, lead to the conclusion that this artefact can be dated to the 
middle of  the sixteenth century - 1539-1551 or 1557-1559 – representing the two periods 
Isabela Zápolya (daughter of  the Polish King Sigismund I) and her entourage resided in the 
fortress. Historical findings indicate that this artefact belonged to a person from the Queen’s 
entourage, most likely a soldier. 
 

Explanation of  Figures 
 

Fig. 1. Fragment of  the ivory diptych sundial discovered in Deva fortress. 
Fig. 2.  The method of  using of  a portable sundial (Gouk 1988). 
Fig. 3.  Examples of  sixteenth century ivory diptych sundials from Nuremberg 

(Gouk 1988). 
Fig. 4.  RTI documentation of  the artefact: (a) normal photography, with light at a 

normal incidence angle (45 degrees, from upper left corner); (b) interactive 
virtual lighting without and with mathematical augmentation (the Specular 
Enhancement filter); and (c) a 3D model of  the surface, displayed as a 
Normals Visualization map (photographic and RTI documentation by Călin 
Şuteu - “1 Decembrie 1918” University of  Alba Iulia). 
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Fig. 1. Fragmentul de cadran solar portabil din fildeş  
descoperit în cetatea Devei 
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Fig. 2. Metoda de folosire a unui cadran solar portabil (după Gouk 1988) 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3. Exemple de cadrane solare portabile realizate la Nürnberg, în secolul al 
XVI-lea (după Gouk 1988) 
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Fig. 4. Documentarea RTI a artefactului: (a) fotografiere în unghi normal de 
incidenţă a luminii (45 de grade, iluminare din stânga sus), (b) iluminarea virtuală 
interactivă, fără şi cu augmentare matematică (filtrul Specular Enhancement), şi (c) 
un model 3D al suprafeţei, redat prin metoda Normals Visualization (documentare 
fotografică şi RTI - Călin Şuteu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) 
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