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Ancient – Modern, Urban – Rural: Houses with Lions in the Architecture of 
the Transylvanian Saxons 
Abstract. In the present paper, we wish to discuss a unique heritage: the houses with lions which 
exist in a narrow area in southern Transylvania, between Sibiu and Mediaş. These houses stand 
out due to the mortar lion figures which appear on both sides of the roadway gates, crafted by local 
masons and painted in various colours (yellow, green, brown). The houses in question belonged to the 
Saxons, a community that has since emmigrated to Germany. The present study aimed to (re)identify 
this heritage, 40 years after the research conducted by G. Schuster. It approaches the origins, the 
contributions made by certain transfers and influences that occurred throughout the years, beginning 
with the Roman period and up to the modern era. The oldest houses with lions are 150 years old, 
while the newer ones were built at the end of the twentieth century. 
Keywords: Şoala, houses with lions, funerary lions, the Schuller House in Mediaş, Saxons. 
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Introducere 
Sudul Transilvaniei are un specific aparte, conferit de prezenţa unor 

culturi şi populaţii diferite, care au sedimentat în ultimul mileniu o istorie 
particulară. În cadrul unui adevărat mozaic etno-cultural, coloniştii saşi 
(hospites saxones) sunt cei care au lăsat cea mai bogată moştenire arhitecturală. 
În lucrarea de faţă dorim să supunem atenţiei un patrimoniu aparte: casele cu 
lei, întâlnite într-un areal destul de restrâns, între Sibiu şi Mediaş. Despre 
originea şi influenţele petrecute de-a lungul timpului vom discuta în efortul 
de înţelegere a prezenţei leului în asociere cu arhitectura vernaculară 
transilvăneană.  

Localitatea cea mai cunoscută şi care încă conservă cel mai bine casele 
cu lei este satul Şoala (germ. Schaal) (com. Axente Sever, jud. Sibiu) (fig. 3). 
Este motivul pentru care vom încerca să luăm acest studiu de caz, cercetarea 
de aici extrapolând-o la alte localităţi învecinate. Şoala face parte din salba de 
sate întemeiate de saşi în zona de sud a Transilvaniei, fiind menţionată 
documentar pentru prima dată în anul 13311. Relieful zonei i-a influenţat în 
timp evoluţia urbanistică. Aşezarea s-a dezvoltat de-a lungul văii, reţeaua 
stradală rezultată fiind condiţionată de morfologia terenului să urmeze cursul 
flancat de dealuri a Văii Şoalei. Două străzi scurte intersectează perpendicular 

                                                      
 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; e-mail: cristian.popa@uab.ro; 
cristi72popa@yahoo.com. 
1 Fabini 1998, p. 645; Crîngaci-Ţiplic 2011, p. 200, 302, 308, 335, 360. 



Cristian Ioan Popa 

430 

drumul principal, împărţind fondul construit în trei cvartale. Modul de 
organizare a intravilanului a fost preluat din zona de origine a oaspeţilor, 
central-europeană. Uliţele principale beneficiau de loturi, în general uniforme, 
care, în funcţie de configuraţia terenului, aveau fronturi pe ambele laturi sau 
numai pe una. Prima ridicare topografică ne permite să observăm morfologia 
localităţii în secolul al XVIII-lea, în arealul său existând 57 de gospodării 
compacte, dar şi câteva case izolate, în zona pieţei din proximitatea bisericii 
fortificate (fig. 1). Loturile sunt mai mici decât în satele învecinate, care au 
acces direct la, principalul râu din zonă, Valea Visei. În ultimele sute de ani 
satul nu şi-a schimbat vatra, ci doar a înregistrat unele extinderi, fireşti. 

Trama stradală şi parcelarul satului Şoala au evoluat în strânsă legătură 
cu tipul de organizare, dar şi cu regimul de proprietate. Toate acestea au 
format un „set” de reguli care au favorizat supravieţuirea peste sute de ani a 
vechii reţele stradale şi a parcelarului medieval. Dispunerea caselor, în raport 
cu strada, este diversă atât în cazul caselor saşilor, cât şi ale românilor, însă, 
aşa cum s-a putut observa din cartările secolelor XVIII-XIX, predominantă 
era casa cu latura scurtă la drum. 

 

 
Fig. 1. Hartă din perioada iosefină (1769-1773) cu satul Şoala 

 

 
Fig. 2. Buiandrug din lemn din anul 1525 al unei uşi din casa parohială medievală 

din Şoala (foto: C. I. Popa, 2021) 
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 1  2 
Fig. 3. Imagini aeriene asupra zonei centrale (1) şi desfăşurării satului Şoala 

(după Ghid 2015) 

 
Aspectul general al construcţiilor tradiţionale 
Casele săseşti, cele mai vechi din zonă, reflectă o tradiţie constructivă 

specifică zonei de sud a Transilvaniei. Particularitatea lor este dată, printre 
altele, de elementele decorative prezente pe faţadele caselor. Acestea reflectă, 
pe de o parte, influenţele venite dinspre sate învecinate ori din mediul urban, 
iar pe de altă parte specificităţi locale, ce trebuie puse în legătură cu meşterii 
zidari care au lucrat în satele respective, impunând practic moda locului. Încă 
de la începutul epocii moderne s-a putut sesiza uniformitatea realizării caselor, 
explicată prin mobilitatea meşterilor care ridicau aceste construcţii. Cu timpul, 
începând cu secolul al XIX-lea, dar mai cu seamă în veacul următor, meşterii 
locali lucrau atât pentru saşii, cât şi pentru românii din zonă2, astfel încât nu 
se mai pot face deosebiri etnice pe baza unei matrici constructive. Odată cu 
meşterii aduşi de la oraş îşi fac apariţia casele cu fronton trapezoidal şi pinion. 
Ţiglele şi olanele, deşi nu apar probabil la majoritatea caselor decât în secolele 
XVIII-XIX, devin un element tradiţional al casei săseşti (fig. 4). În funcţie de 
posibilităţi, ele au înlocuit stuful, fapt care reiese din inscripţiile unor 
frontoane transilvănene3. 

Pe faţadele caselor ridicate în prima parte a secolului al XX-lea, 
continuare a unui mai vechi obicei săsesc, se remarcă inscripţiile formate din 
anul şi iniţialele familiei4. 

                                                      
2 Sedler, Sedler 2003, p. 107. 
3 Klusch 1990, p. 81. 
4 Pentru inscripţiile frontonale de pe casele săseşti, vezi Klusch 1990. 
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Fig. 4. Olan de proprietar cu anul 1898 (1), cărămidă cu desen (2) şi ţiglă (3) săseşti 
din colecţia muzeului bisericii din Axente Sever (foto: C. I. Popa, 2018) 

 
Decoraţia frontonului diferă la casele săseşti de cele româneşti şi 

exprimă specificul etnic al proprietarilor. Dacă pe frontoanelor caselor săseşti 
predomină decorul derivat din viţa-de-vie ori floarea de lalea, în exprimări 
variate, alături de iniţialele proprietarului şi anul construirii/renovării casei 
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(fig. 5), cea mai veche atestată datând din anul 1877 (fig. 6), pe frontoanele 
caselor româneşti predomină crucile5. 
 

 1  2 
 

 3 

Fig. 5. Medalioane (1-2) şi inscripţii pictate (3) de pe faţadele unor case din Şoala, 
cu anul renovării lor (foto: C. I. Popa, 2019) 

 
Particularitatea unui sat transilvănean: casele cu lei din Şoala 
În contextul plasticii decorative a faţadelor caselor săseşti, o categorie 

distinctă şi specifică satului Şoala o formează reprezentările de lei afrontaţi. 
Insolitul acestei ornamentaţii a făcut obiectul unei analize ce aparţine 
arhitectului Gerhard Schuster, publicată iniţial în anii 1982-19836. Acesta 

                                                      
5 Vezi Gabor 2001, p. 195. 
6 Sub forma unor articole cu titlul Giebel und Tore. Zur Fassadengestaltung des sächsischen 
Bauernhauses in Siebenbürgen, în ziarul Neuer Weg. 
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remarca câteva aspecte relevante pentru subiect: realizarea lor de către meşteri 
anonimi doar în Şoala, prezenţa unor figuri de lei cu fizionomie umană, 
precum şi obţinerea lor în două etape distincte: în prima erau modelaţi leii, iar 
în cea de-a doua li se conferea cromatica potrivită de către zugrav. Leii gri, cu 
coama galbenă şi buline pe corp, erau specifici pentru finele secolului al XX-
lea. Autorul ilustra la acea vreme cinci tipuri diferite de lei, cei pe care a avut 
posibilitatea să îi cerceteze (fig. 8)7. 

 
Cercetarea după 40 de ani 
Pentru documentare am realizat cercetarea de teren, care a permis 

localizarea caselor cu lei şi fotografierea lor. Un rol important l-am acordat 
identificării sătenilor care puteau furniza date suplimentare privitoare la 
perioada realizării leilor, amploarea fenomenului decorativ, simbolistică, 
meşterii şi tehnica de confecţionare. Cum obiceiul decorării caselor cu lei este 
unul specific saşilor (românii din Şoala nu au preluat această modă) am reuşit, 
cu greu, să obţinem informaţii de la ultimii saşi care mai trăiesc permanent 
sau sezonier în sat8. 

Am reuşit, astfel, la patru decenii de la analiza amintită, între anii 2019 
şi 2021, să identificăm unii dintre leii ilustraţi de G. Schuster, conservaţi într-
o formă sau alta, dar şi să descoperim alţii noi. Casele la care pot fi văzuţi şi 
azi sunt cele cu nr. 35, 148, 164, 167, 182 (fig. 10-16). În urmă cu aproximativ 
o jumătate de secol, numărul caselor cu lei decorativi din Şoala era atât de 
mare, încât reprezentau între 1/4 şi 2/3 din totalul caselor9. 

Leii din Şoala erau, prin tradiţie, „lei de poartă”. Ei erau dispuşi în 
partea superioară a porţii, la baza arcadei, întotdeauna în poziţie afrontată 
(fig. 7, 9-15). Este cazul leilor repertoriaţi de G. Schuster. Între timp, în sat 
au apărut şi lei dispuşi la baza frontonului, întâlniţi în cazul unei singure case 
(nr. 182) (fig. 16). Acum câteva decenii existau însă şi lei tenanţi, deasupra 
porţii pietonale (fig. 6/1), însă aceştia au dispărut. Astfel de exemple erau 
semnalate în satul vecin, Valeea Viilor (Wurmloch)10. 

 
Zidarii şi tehnicile de realizare a leilor 
Toţi leii din Şoala sunt opera unor meşteri zidari locali. Unii dintre 

aceştia erau membrii aceleiaşi familii, cum a fost cazul lui Georg Koch (n. 
1904) şi Andreas Koch, care au lucrat în a doua jumătate a secolului XX (din 

                                                      
7 Schuster 1995, p. 83, fig. 32. 
8 Informaţiile le-am primit de la soţii Johanna şi Friedrich Ziegler (astăzi stabiliţi în Germania) 
şi Johann Schunn (str. Principală, nr. 179), unul dintre cei doi saşi care mai locuiesc azi în 
Şoala. Le mulţumim şi cu acest prilej pentru informaţiile oferite în timpul cercetării noastre 
de teren. 
9 Informaţii Johann Schunn, 73 ani, din Şoala. 
10 Schuster 1995, p. 83. 
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anii ’50 şi până în anii ’70), primul dintre ei fiind intervievat de G. Schuster în 
anul 198111. Un alt zidar care a lucrat în Şoala a fost Andreas Alpert. Nu 
întâmplător, faţadele caselor de la numerele 181 şi 182, ambele cu lei, au 
aparţinut unor familii de zidari. La nr. 181 leii au fost distruşi, în schimb la 
casa cu nr. 182 (fig. 16) leii se păstrează şi sunt cei mai recenţi dintre cei 
întâlniţi în Şoala, nefiind repertoriaţi de către G. Schuster. 

Realizarea reprezentărilor se făcea prin încărcare cu material (mortar), 
înainte de uscarea completă fiind modelate detaliile formei şi decorului. Urma 
integrarea cromatică, ce urma fie culorile „standard” ale zidarilor, fie 
preferinţele comanditarilor. Cromatica leilor a fluctuat de-a lungul timpului. 
Cei consemnaţi de Schuster aveau corpul de culoare galbenă, iar la coamă gri 
şi verde12. Johann Schunn din Şoala ne mărturisea că în trecut majoritatea 
leilor erau de culoare galben-pai, cu capul maro, dar existau şi lei de culoare 
albastră (fig. 7). Doar în puţine cazuri vechiul colorit s-a conservat, pe fondul 
zugrăvirii caselor de alte persoane decât cele care le cunoşteau simbolistica, 
rezultând lei de culoare crem cu coama cafenie, gri cu coama maro şi chiar 
roz, cu coama galbenă (fig. 8/2-7). 

Imaginile-document sunt greu de găsit. Două dintre acestea ilustrează 
casa familiei Drotleff (nr. 53), fotografiată în momente diferite, înainte de 
distrugerea faţadei sale, după ultimii ani ai secolului trecut13. Casa avea un 
fronton cu inscripţie de renovare, în germană „RENOVIERT DURCH 
MICHAEL DROTLEFF 1877” („Renovat prin Michael Drotleff 1877”), dar 
şi o poartă pietonală deasupra căreia se găseau doi lei rampanţi afrontaţi 
tenanţi ce ţin cu labele din faţă un medalion oval, format dintr-o panglică 
decorată, probabil cu inscripţie în interior, care însă nu se păstrează. Poziţia 
felinelor, care conferă imaginii un aspect heraldic14, este diferită de cea 
comună leilor din Şoala şi ilustrează un tip diferit de cel consemnat de G. 
Schuster, care îl semnala prezent însă doar în satul învecinat Valea Viilor15. În 
acest caz, culoarea leilor este maro deschis, cu coama maro închis. Inscripţia 
de pe fronton atestă renovarea casei la 1877 şi, probabil, documentează cele 
mai vechi forme de reprezentare a leilor din Şoala (fig. 6). Mai multe fotografii 
realizate în anul 2002, din arhiva familiei Ziegler, surprind o altă casă, azi cu 

                                                      
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Fotografii puse la dispoziţie prin amabilitatea familiei Johanna şi Friedrich Ziegler. 
14 Ca exemple mai vechi, probabil pentru secolul al XVII-lea, ar trebui să punem în discuţie 
pictura murală de pe faţada unei case din Sebeş, cu însemnul breslei croitorilor, cu doi lei 
tenanţi (fig. 32/5), ce suprapune un strat pictural mai vechi, datat 1567 (vezi Anghel 2011, 
p. 139). O veche ilustrare în arta transilvăneană a leilor tenanţi cu scut heraldic o regăsim pe 
faţada Palatului Apor din Alba Iulia, aparţinând barocului timpuriu (Goronea, Tatai-Baltă 
2008, p. 335, foto 14). 
15 Schuster 1995, p. 83. 
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faţada distrusă. Clădirea avea poarta carosabilă cu lei, vopsiţi în albastru 
deschis, care ţin cu labele o frânghie înfăşurată în două, cu ochiurile mari, ce 
trece peste arcul porţii (fig. 7). Leii sunt semnalaţi şi de G. Schuster, care a 
reuşit să afle că datează din anul 1929, când s-a refăcut poarta16 (fig. 8/1). 

 
Posibilităţi de datare 
Vechimea leilor care decorează casele din Şoala rămâne incertă, ca şi 

sursa de inspiraţie a meşterilor. Unul dintre locuitorii satului (n. 1904) 
interogat de Schuster, îşi amintea de existenţa leilor încă de când era copil. 
Georg Koch, întrebat acum patru decenii de ce realizează decoraţiile cu lei, a 
răspuns fără ezitare: „fiindcă ei deja există!”17. Iată, deci, că meşterii zidari din 
Şoala adoptaseră o manieră specifică de reproducere a execuţiei, ducând mai 
departe un element decorativ în virtutea existenţei unei tradiţii locale. Cei mai 
vechi dintre leii repertoriaţi din tipologia discutată (excluzând aici leii tenanţi 
din 1877) datează din anul 1929, realizaţi la refacerea unei porţi18 (fig. 7; 8/1), 
iar cei mai recenţi din anii imediat anteriori plecării saşilor (1990) (fig. 16). O 
datare certă este cea a unei porţi (casa nr. 35) care conservă sub cornişă două 
medalioane patrulatere cu anii 1772, respectiv, 1972, ce marchează vechea 
datare a casei, dar şi intervenţiile făcute după 200 de ani, inclusiv realizarea 
leilor (fig. 9-10)19. 

 
Casele cu lei din Ighişu Vechi, Alţâna şi Nocrich 
Cu toate că G. Schuster vedea în casele cu lei un atribut decorativ al 

caselor din Şoala, cercetările noastre de teren, extinse la un teritoriu mai vast, 
au permis observarea prezenţei lor şi în alte sate, mai mult sau mai puţin 
învecinate. Cel mai aproape, tot în Podişul Târnavelor, le-am întâlnit la Ighişu 
Vechi. Una dintre case (nr. 20) are leii dispuşi afrontat, sub cele două ferestre 
ale etajului (fig. 18), în timp ce în cazul altei construcţii, felinele afrontate apar 
în două panouri lipite, realizate între ferestrele de pe faţada principală (fig. 
19/1-2). În Podişul Hârtibaciului, în alte două sate se conservă case cu lei. La 
Nocrich (nr. 165)20, am întâlnit o manieră de realizare şi dispunere similară 
casei nr. 20 din Ighişu Vechi, afrontaţi, sub cele două ferestre ale faţadei (fig. 
17). În satul vecin Alţâna, leii apar, ca dispunere, în forme particulare, fie 
afrontaţi de o parte şi alta a unei ferestre (casa nr. 184) (fig. 20/1-2), fie 
afrontaţi şi de mici dimensiuni, dominaţi de capul unui căprior (nr. 34) (fig. 
20/3). 

                                                      
16 Ibidem, fig. 32 (jos). 
17 Schuster 1995, p. 83. 
18 Ibidem, fig. 32 (jos). 
19 Vezi şi Schuster 1995, p. 84, fig. 33. 
20 Semnalare ce o datorăm colegului Viorel Ştef (Muzeul Municipal Mediaş). 
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Fig. 6. Casă săsească din Şoala, cu lei tenanţi – foto 1990 (arhiva familiei Ziegler): 
inscripţie de fronton: „RENOVIERT DURCH MICHAEL DROTLEFF 1877” 

(„Renovat prin Michael Drotleff 1877”) 
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Fig. 7. Casă săsească cu lei din Şoala – foto 2002 (arhiva familiei Ziegler); 
astăzi întregul decor al faţadei este distrus  
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Fig. 8. Lei de poartă din satul Şoala: casa nr. 48 (1), nr. 35 (2), nr. 167 (3), nr. 
164 (4), nr. 39 (5); nr. 148 (6) şi 182 (7) (după Schuster 1995 – desene 1-5; foto: 

Friedrich Ziegler – 1; C. I. Popa – 2-4, 6-7) 
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Fig. 9. Poarta casei nr. 35 din Şoala, construită în anul 1772 şi modificată prin 

aplicarea leilor în anul 1972 (după Schuster 1995) 

 
Se poate observa neta diferenţă tipologică dintre leii din Şoala şi cei din 

satele amintite. Un detaliu important este cel al poziţiei cozii; de asemenea, 
constatăm o poziţie diferită a labelor din faţă, în aceste cazuri întotdeauna una 
peste alta. Remarcăm şi registrele diferite de pe faţada casei unde apar 
reprezentaţi: fie sub ferestre, fie între ele, însă niciodată în relaţie cu porţile. 
Singurele asemănări sunt date de aspectul feţei leilor, care poate stârni mai 
degrabă amuzament, decât ferocitate. 

În alte sate, precum la Alţâna, am remarcat faptul că reprezentările de 
lei se integrează unei bogate iconografii decorative a caselor, în care se 
întâlnesc şi alte panouri cu reprezentări animale, parte a unei arte naive 
populare locale (fig. 19/3-4). 

Dispunem şi de câteva elemente de datare relativă. Cea mai veche casă 
este cea din Nocrich (fig. 17), pe care se află şi o plăcuţă de asigurare la 
Societatea „Transsylvania”, specifică sfârşitului secolului al XIX-lea. Una 
dintre casele din Ighişu Vechi, unitară ca realizare, este datată în anul 1947 
(fig. 18). Cea mai recentă este casa din Alţâna, cu lei asociaţi unui cap de 
căprior (fig. 20/3), datată în anul 1971. 

 
Posibilele origini 
Zestrea antică romană. Spolii de lei funerari 
Ca monumente funerare, leii sculptaţi în piatră au fost des întâlniţi în 

provincia Dacia romană şi mai cu seamă pe teritoriul Transilvaniei de azi21.  

                                                      
21 Ţeposu-Marinescu 1982; Taloş 2012. 
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Fig. 10. Elemente decorative cu lei afrontaţi pe faţada principală – casă din Şoala 
(nr. 35) – cu anul 1772 incizat sub cornişă (foto: C. I. Popa, 2019) 
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Fig. 11. Elemente decorative cu lei afrontaţi pe faţada principală – casă din Şoala 
(nr. 167) (foto: C. I. Popa, 2019) 
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Fig. 12. Elemente decorative cu lei afrontaţi pe faţada principală – casă din Şoala 
(nr. 164) (foto: C. I. Popa, 2019) 
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Fig. 13. Casă din Şoala (nr. 164) cu lei afrontaţi pe faţada principală  
(foto: C. I. Popa, 2019) 
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Fig. 14. Elemente decorative cu lei afrontaţi pe faţada principală a casei cu nr. 148 

din Şoala (foto: C. I. Popa, 2019) 
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Fig. 15. Casă din Şoala (nr. 148) cu lei afrontaţi pe faţada principală  
(foto: C. I. Popa, 2019) 
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Fig. 16. Elemente decorative cu lei afrontaţi pe frontonul casei din Şoala de la nr. 
182 (foto: C. I. Popa, 2019, 2021) 



Cristian Ioan Popa 

448 

 1 
 

 2 
 

 3 

Fig. 17. Casa cu lei din Nocrich (nr 165) (sfârşitul sec. XIX?) 
(foto: C. I. Popa, 2021) 
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Fig. 18. Casă cu lei din satul Ighişu Vechi (nr. 20), cu faţada din anul 1947 
(foto: C. I. Popa, 2021)  
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Fig. 19. Casă cu lei din satul Ighişu Vechi (1-2) şi panouri cu reliefuri de artă naivă 
ţărănească de la Alţâna (3-4) (foto: C. I. Popa, 2021) 
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Fig. 20. Case cu lei din satul Alţâna: nr. 184 (1-2) şi nr. 34 (3) 

(foto: C. I. Popa, 2021) 
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Numărul şi prezenţa lor în numeroase cimitire romane le-au 
transformat în spolii preferate mai cu seamă în cursul Evului Mediu şi în 
epoca modernă. Adeseori îi întâlnim încastraţi în zidurile unor construcţii 
civile sau ecleziastice, fiind aleşi, de obicei, leii îndreptaţi spre dreapta 
privitorului. Nu doar frumuseţea lor, ci şi forţa întrupată în simbolistica leului, 
îi făceau foarte căutaţi. Astfel, îi regăsim încastraţi în locuri vizibile în zidurile 
unor palate princiare medievale sau renascentiste. Este cazul Palatului 
Principilor din Alba Iulia, cu un leu funerar recent descoperit, zidit într-un 
loc vizibil, pe gangul intrării principale (fig. 23)22. Un caz aparte îl reprezintă 
Castelul Apaffi din Dumbrăveni (sec. XV-XVI), devenit şi el palat princiar în 
secolul al XVII-lea. Castelul a fost înfrumuseţat cu spolii romane, fiind 
evidentă preferinţa pentru acelaşi tip: leul funerar roman. Au existat trei 
asemenea lei (fig. 24) semnalaţi la finele secolului al XIX-lea: unul se găsea 
deasupra intrării principale în castel (azi dispărut23) (fig. 24/1), un altul 
încastrat într-o firidă din zidăria exterioară a clădirii (fig. 24/4), pe latura de 
nord-est, iar al treilea, cel mai masiv, se găsea în curtea interioară24 (fig. 24/3). 
Nu excludem ca cei trei lei funerari romani fixaţi în zidurile castelului, în zone 
vizibile, să aibă legătură directă şi cu heraldica familiei Elisabetei Gerendi, 
soţia lui Grigore Apaffi, pe al cărei blazon este reprezentat acest animal. 

Celebri sunt leii funerari romani din Ţara Haţegului, zidiţi în bolta 
absidei altarului bisericii romanice din Densuş încă din secolul al XIII-lea (fig. 
21)25, dar şi leul încastrat în interiorul bisericii din Ostrovu Mare26. Alţi lei 
funerari romani erau vizibili tot în zona Hunedoarei, la Peşteana (în zidul unei 
case)27 sau la Rapoltu Mare în zidul bisericii reformate (fig. 26). O încastrare, 
posibil medievală, a doi fei funerari romani adosaţi, cu un cap de Medusa între 
ei, prezentă pe faţada bisericii reformate din Mănăstireni (jud. Cluj) se leagă 
de restaurarea bisericii (fig. 22)28. O sculptură similară, cu aceleaşi 
reprezentări, se află încastrată şi în faţada unei case din Roşia Montană 
(Alburnus Maior)29 (fig. 25). 

                                                      
22 Vezi Burnichioiu 2017a, p. 193-194, fig. 14. Un alt leu este semnalat în grădina Episcopiei 
Romano-Catolice din Alba Iulia (Vătăşianu 1959, p. 154, nota 2). 
23 Este posibil ca acesta să fie cel recent publicat la Nemeti, Zăgreanu 2013, p. 285-286, pl. 
V/3 (fig. 24/2). Se vorbeşte chiar de existenţa a doi lei care flancau poarta principală 
(Nemeti, Zăgreanu 2013, p. 286, nota 35), lucru posibil, întrucât desenul din anul 1874 (fig. 
24/1) sugerează existenţa unei alte spolii (leu funerar?), aşezată însă pe verticală, nu pe 
orizontală. 
24 Szádeczky 1899, p. 401. 
25 Wollmann 1975, p. 219-221, fig. 20-22; Ciongradi 2007, p. 85, 277, 280 pl. 131 (L/S 4); 
137 (L/S 17). 
26 Wollmann 2009, p. 113-114. 
27 Inedit, azi dispărut. Cercetare de teren personală, 1998. 
28 Zăgreanu 2009, p. 77-78, pl. I/3. 
29 Wollmann 2009, p. 127, fig. 17. 
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Fig. 21. Lei funerari romani reutilizaţi la decorul absidei altarului bisericii romanice 
din Densuş (foto: C. I. Popa, 2021) 

 
Leii medievali şi renascentişti din Transilvania 
Locuitorii Transilvaniei au descoperit la începutul Evului Mediu marea 

moştenire imobiliară datorată prezenţei romanilor în Dacia, degradată în 
sutele de ani de absenţă a unui interes pentru acest bogat patrimoniu. 
Resurecţia a avut şi un neaşteptat efect: nu a însemnat doar folosirea ruinelor 
drept cariere de piatră brută, ci a permis încă de atunci, cu câteva veacuri 
înainte de Renaştere, reluarea coruptă din arta antică şi multiplele ei faţete de 
exprimare artistică şi tehnică30. 

Prezenţa unor lei în decoraţia unor monumente, nu doar ca spolii 
romane, ci şi ca opere ale noilor ateliere de pietrari, este cunoscută în 
Transilvania începând cu secolul al XIII-lea. Aceştia apar sub forma unor 
basoreliefuri în mediul săsesc din sudul Transilvaniei încă din arhitectura 
romanică (sec. XIII), la bisericile din Vurpăr31 (fig. 28/1), Ocna Sibiului32 (fig. 
28/2) şi Nou33 (fig. 27/5) (jud. Sibiu), la Cluj-Mănăştur34, ori ca elemente 
sculpturale decorative ale sanctuarului ori ale capitelurilor catedralei romanice 
din Alba Iulia (sec. XI-XIII)35 (fig. 27/1-3). Deşi mai puţin prezenţi în secolul 
următor (sec. XIV), cu excepţia edificiilor de la Alba Iulia36 şi Sebeş (cheie de 

                                                      
30 Popa 1988, p. 211-213; Rusu 2008, p. 25-39. 
31 Vătăşianu 1959, p. 152, fig. 131; Crîngaci-Ţiplic 2011, p. 336, pl. 12/2. 
32 Vătăşianu 1959, p. 152, fig. 130; Crîngaci-Ţiplic 2011, pl. 12/1. 
33 Crîngaci-Ţiplic 2011, p. 81, pl. 27/4. 
34 Vătăşianu 1959, p. 154. 
35 Fleşer 2008, p. 114, fig. 23. 
36 Arion 1974, p. 8. 
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boltă a bisericii evanghelice)37, leii reapar în forţă în arta sculpturală gotică şi 
renascentistă transilvăneană, din secolele XV-XVI: la catedrala din Alba Iulia, 
ca leu-păzitor, la picioarele gisantului – sarcofagele lui Ladislau de Hunedoara 
(fig. 29/1) şi Ioan Miles (fig. 29/2) (sec. XV), la Moşna, în tabernacolul 
bisericii evanghelice (sec. XV), ca ornamente heraldice la casa parohială din 
Cluj-Napoca (sec. XV) (fig. 28/3-4), ca decoraţii la biserica evanghelică din 
Tărpiu (jud. Bistriţa-Năsăud) (fig. 28/5-6) (sec. XV), ca decoraţii ornamente 
de capitel, la biserica parohială evanghelică din Braşov (fig. 28/7-8) (sec. 
XVI), la Feldioara ş.a38. Ca analogii din arhitectura gotică religioasă sau 
funerară occidentală, ne rezumăm să amintim aici lucrări similare din zona 
italică ori iberică, indicând larga răspândire a leilor, în general ca gisanţi, 
începând cu secolul al XIII-lea39. 

Desigur, zestrea multor meşteri, făuritori ai acestor opere, era una 
occidentală şi prea puţin una vernaculară. Renaşterea a încurajat însă copierea 
sculpturilor antice, de multe ori modelele fiind cele conservate printre ruinele 
din patrimoniul local şi regional. Totuşi, nu este foarte clar, totuşi, câte dintre 
realizările renascentiste transilvănene sunt rezultatul studierii unor opere 
autohtone, vizibile în locuri publice, ori sunt copieri din caietele de modele 
occidentale. Dintre realizările artstice ale acestei perioade, amintim aici leul 
din nişa zidită de pe faţada castelului renascentist de la Criş (fig. 30). Un alt 
monument de arhitectură reprezentativ al acestei epoci este Casa Schuller din 
Mediaş, ce a aparţinut fostului primar al oraşului, Hannes Schuller. 
Construcţia, ce are şi o fază gotică, a fost atestată documentar la 158840 şi are 
la poarta principală un portal semicircular flancat de doi pilaştri, deasupra 
cărora sunt aşezaţi, afrontaţi, doi lei sculptaţi în calcar, ce ţin în gură câte un 
glob41 (fig. 31), deocamdată fără analogii stilistice apropiate în arta 
transilvăneană. Remarcăm buclele coamei, în formă de volute ample, dar şi 
poziţia cozii peste corp, similare celor din arta romanică de la Alba Iulia (sec. 
XIII) (fig. 27/1-3) şi care, în mod evident, fac trimitere la o manieră de 
execuţie exersată în cazul leilor funerari în Dacia romană42. Cu toate că leii 

                                                      
37 Anghel 2011, p. 113. 
38 Vătăşianu 1959, p. 160, 314, 622, 739, fig. 269, 698; Arion 1974, p. 10, 12, 39, 70, 106, 111, 
fig. 46, 63. 
39 Geese 2004, p. 324, 370-371; Abegg 2004, p. 377, 379, 384. 
40 Pentru Casa Schuller, vezi Greceanu 1968, p. 21, 27; Fabini 1976, p. 39-42; Ionescu 2001, 
p. 80; Avram 2006, p. 14-15, 45, 63-64; Drotloff, Schuster 2009, p. 47-48. 
41 Greceanu 1968, p. 27, fig. 10; Fabini 1976, p. 40, 42, fig. 12; Avram 2006, p. 15, 63-64 
(foto). Astăzi se păstrează două copii, originalele fiind adăpostite în incinta bisericii Sf. 
Margareta (cf. Ionescu 2001, p. 82, foto). 
42 Pentru câteva exemple de lei funerari cu coama redată sub formă de volute, vezi Isac, 
Diaconescu 1980, p. 131; Gaiu, Zăgreanu 2006, p. 166, fig. 2, pl. II/2 (Ilişua); Ciongradi 
2007, p. 278, pl. 131 (L/S 7) (Sarmizegetusa); Popa, Totoianu 2009, p. 73-74, 77, fig. 2-3 
(Apulum), fig. 4-5 (Vinţu de Jos); Nemeti, Zăgreanu 2013, p. 282, pl. IV/1 (probabil Gherla). 
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Casei Schuller din Mediaş au fost asemuiţi, prin modul arhaic de realizare, cu 
alţi doi lei de pe Turnul Sfatului din Sibiu43, apropierile nu sunt foarte 
evidente. Leii sculptaţi în piatră şi montaţi pe cornişele contraforţilor ce dau 
spre Piaţa Mare din Sibiu (fig. 32/1-2), cu toate că ar ilustra arta unui vechi 
„stil romanic”44, sunt executaţi în altorelief, într-o altă manieră, ce îi apropie, 
mai degrabă, de arta secolelor XV-XVI. De altfel, leii Turnului Sfatului au 
ajuns în poziţia de azi între 1586 şi 1588, după refacerea completă cauzată de 
demolarea construcţiei. Tot din Sibiu trebuie menţionate picturile murale cu 
lei de deasupra ferestrelor faţadei Casei Haller, reprezentări renascentiste 
(secolul XVI) (fig. 32/3-4), apropiate de maniera de execuţie a leilor „rurali” 
din Şoala şi satele învecinate. Picturile fiind însă dezvelite abia în anul 2006, 
nu le putem lua în calcul decât ca exemplu al unei iconografii posibil mult mai 
extinsă în epoca amintită, nu şi ca sursă directă de inspiraţie pentru leii din 
Şoala45. 

Cele două exemple din Sibiu şi Mediaş sunt foarte importante în analiza 
de faţă, întrucât provin din centrele urbane care flanchează satele ale căror 
case au lei ornamentali (Şoala, Ighişu Vechi, Nocrich, Alţâna). În mod firesc, 
trebuie să luăm în calcul, ca probabilă, influenţa exercitată de cele două clădiri 
urbane reprezentative din Mediaş şi Sibiu asupra zidarilor care au lucrat în 
satele menţionate. 

Elementul major care aseamănă leii de la Şoala de cei de la Sibiu şi 
Mediaş este faptul că, în toate cazurile, aceştia flanchează porţile de intrare la 
partea lor superioară. Cu toate că zidarii din satul Şoala au omis redarea 
pilaştrilor, ei trebuie, în mod firesc, imaginaţi. Aşadar, în stabilirea unor 
posibile influenţe, trebuie să avem în vedere, în primul rând, imitarea 
aspectului arhitectonic şi, în subsidiar, un transfer simbolistic. În schimb, una 
dintre deosebirile majore dintre leii de la Şoala şi cei din satele învecinate spre 
sud, respectiv leii medievali sculptaţi de la Mediaş şi Sibiu, este dată de poziţia 
cozii felinei. Doar în reprezentările păstrate până azi din satul Şoala coada este 
ridicată, indicând vivacitatea animalului. În arta medievală din sudul 
Transilvaniei, singurele analogii în privinţa acestui detaliu ni le oferă luneta 
portalului romanic din Ocna Sibiului (sec. XIII) (fig. 28/2)46, precum şi leii 
renascentişti din pictura murală a Casei Haller din Sibiu (fig. 32/3-4). 

                                                      
43 Greceanu 1968, p. 27. 
44 Dima 1940, p. 23. 
45 Leii trebuie să fi fost vizibili vreme îndelungată, fapt sugerat şi de faptul că la finele secolului 
al XIX-lea farmacia ce funcţiona în această clădire purta numele „La Leu” („Zum Löwen”); 
vezi https://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri2/piata_mare/85. Pentru monument, vezi Ionescu 
1982, p. 312-313, fig. 190. 
46 Vătăşianu 1959, p. 152, fig. 130. 
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Cel mai timpuriu monument baroc din arta transilvăneană, Palatul 
Apor din Alba Iulia, conservă pe faţada sa doi lei tenanţi, redaţi într-o manieră 
uşor naivă47, poate şi rezultat al intervenţiilor de restaurare48.  

Ulteriori exemplelor arătate mai sus, sunt probabil perechile de lei 
sculptaţi în piatră de la Şard (jud. Alba) (fig. 34), precum şi cei păstraţi până 
la finele secolului trecut în muzeul din Sebeş (fig. 33). În ambele cazuri leii 
sunt aşezaţi pe o plintă (cea de la Sebeş striată vertical pe margini), indiciu că 
urmau să fie fixaţi pe locuri plane (zid, poartă zidită), aşa cum sunt cei păstraţi 
şi azi la Şard, spoliaţi dintr-o curie a principilor Transilvaniei, aflată în 
apropiere şi intrată în secolul al XVIII-lea în posesia contelui Sámuel Teleki 
(1739-1822). Castelul principilor (cunoscut de localnici drept „castelul 
Apaffy”), a fost ridicat probabil în secolul al XVII-lea, fiind bogat decorat cu 
monumente romane şi medievale49. Prin urmare, prezenţa celor doi lei 
sculptaţi probabil la începutul epocii moderne, nu trebuie să surprindă şi ei 
provenind, probabil, din această construcţie demolată la mijlocul secolului 
trecut, ale cărei piese litice s-au vândut prin sat la începutul regimului 
comunist, în anul 194750. 

Din punctul de vedere al execuţiei stilistice, aceste exemplare par mai 
târzii. Leii păstraţi un timp la muzeul din Sebeş se aseamănă, mai cu seamă 
prin coama lungă, buclată, cu cei de la Sibiu, însă doar exemplarele de la Şard 
reproduc cu adevărat imaginea unei feline. Or, din acest punct de vedere, dar 
şi al poziţiei leului, cu botul pe labe, piesele de la Şard se apropie destul de 
mult de superbul leu sculptat deasupra monumentul comemorativ ridicat în 
cimitirul romano-catolic din Sebeş (fig. 35/1), în anul 1909, dedicat soldaţilor 
căzuţi în urma luptei de la Ocna Sibiului din anul 184951. Neavând alte repere 
de datare şi comparare, considerăm, astfel, că leii de la Şard şi muzeul din 
Sebeş pot data din epoca modernă, cu posibilitatea să fie şi mai vechi de 
secolul al XVIII-lea. 
 

 

 

                                                      
47 Goronea, Tatai-Baltă 2008, p. 335, foto 14. 
48 Dacă privim o fotografie-martor realizată înainte de restaurare (vezi Goronea 1997, fig. 2), 
observăm atât o poziţie, cât şi o manieră de tratare a chipului leilor diferite de aspectul lor 
actual. 
49 Singura descriere a acestui important edificiu, vezi la Anghel et alii 2006, p. 296-297 (foto). 
50 Anghel et alii 2006, p. 296-297. 
51 Pentru monument, vezi Rother, Wollmann 2011, fig. 146-148. Un alt monument, apropiat 
din punctul de vedere al concepţiei, este el cunoscut azi sub numele „La leu” (fig. 35/2), 
sculptat în anul 1852 de către cunoscutul artist Ludwig Meixner şi dedicat generalului-maior 
rus Grigory Skariatin de la Sighişoara, decedat în contextul aceloraşi lupte revoluţionare din 
anul 1849 (vezi, de pildă, Polgár 2015, p. 347, fig. 7). 
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Fig. 22. Lei funerari şi cap de Gorgonă din epoca romană, monument încastrat pe 
faţada bisericii reformate din Mănăstireni (jud. Cluj) 

 
 

 
 

Fig. 23. Leu funerar roman încastrat în gangul intrării nordice a Palatului Princiar 
din Alba Iulia (foto: C. I. Popa, 2021) 
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Fig. 24. Lei funerari romani din castelul Apaffi din Dumbrăveni: leu încastrat în 
stânga intrării principale a castelului Apaffi din Dumbrăveni (desen din anul 1874) 
(1), probabil acelaşi cu cel păstrat azi în muzeul din Cluj-Napoca (2); leu funerar 
roman păstrat în colecţia muzeală a castelului (3) şi leu încastrat într-o firidă de pe 
latura nord-estică (4) (foto: C. I. Popa, 2019 – 1, 3-4; Nemeti, Zăgreanu 2013 – 2) 
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Fig. 25. Lei funerari romani adosaţi şi Medusa de la Roşia Montană 

(după Wollmann 2009) 

 

 
Fig. 26. Leu funerar roman încastrat în zidul bisericii reformate din Rapoltu Mare 

(jud. Hunedoara) (foto: C. I. Popa, 2011) 
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Fig. 27. Lei sculptaţi din Transilvania (sec. XIII): Alba Iulia (1-4), catedrala romano-
catolică – capitel romanic (1), sculpturi (2-3) şi basorelief (4); Nou (jud. Sibiu) – 
basorelief încastrat pe faţada bisericii evanghelice (5) (1-3 – foto: C. I. Popa, 4 – după 
medievistica.ro; 5 – după Crîngaci-Ţiplic 2011)  
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Fig. 28. Lei sculptaţi din Transilvania (sec. XV-XVI): luneta portalului romanic (sec. 
XIII) al bisericii de la Vurpăr (jud. Sibiu) (1); luneta portalului romanic (sec. XIII) 
din Ocna Sibiului (2); decoraţii heraldice la casa parohială din Cluj-Napoca (sec. XV) 
(3-4); decoraţii la biserica evanghelică din Tărpiu (jud. Bistriţa-Năsăud) (sec. XV) (5-
6); decoraţii de capitel la biserica parohială evanghelică din Braşov (sec. XVI) (7-8) 
(după Crîngaci-Ţiplic 2011 – 1; Vătăşianu 1959 – 2; medievistica.ro – 3-8)  
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Fig. 29. Alba Iulia, catedrala romano-catolică: lei-păzitori la picioarele unor gisanţi: 
Ladislau de Hunedoara († 1458) (1); Ioan de Hunedoara († 1441) (2) şi Ioan 

Sigismund († 1571) (foto: C. I. Popa, 2021) 
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Fig. 30. Leu din piatră renascentist în nişă de zidărie (1) pe faţada curţii interioare a 
castelului de la Criş (săgeata indică nişa) (arhiva foto a Muzeului Municipal Mediaş) 
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Fig. 31. Poarta de intrare a Casei Schuller din Mediaş, cu copiile (1) după leii 
originali (2-4) (cca. 1580) (foto: Viorel Ştef, 2021) 
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Fig. 32. Sculpturile cu lei din epoca renascentistă (sec. XVI) de pe faţada Turnului 
Sfatului din Sibiu (1-2), picturi murale de pe faţada Casei Haller din Sibiu (sec. XVI) 
(3-4), respectiv din Sebeş (5) (după https://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri2/ piata_mare/ 
85 – 3-4) 
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Fig. 33. Lei sculptaţi în piatră (Renaştere?) aflaţi în muzeul din Sebeş 
(foto: G. T. Rustoiu, 2003) 
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Fig. 34. Lei de la Şard (Renaştere?) (foto: C. I. Popa, 2021) 
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Fig. 35. Monumentul comemorativ ridicat în cimitirul romano-catolic din Sebeş în 
anul 1909 (1) şi monumentul Skariatin din Sighişoara (1853) (2) (foto: C. I. Popa, 
2020 – 1; după Polgár 2015 – 2) 
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Fig. 36. Sinteza leilor sculptaţi din Transilvania: epoca romană (1-6), romanic (sec. 
XIII) (7-10), gotic (sec. XIV-XV) (11-16), Renaştere (sec. XVI) (17-20), epoca 
modernă (21-22) şi sec. XX (1909) (23): Alba Iulia (1, 7-8, 10-11); Roşia Montană 
(2); Rapoltu Mare (3); Dumbrăveni (4); Densuş (5); Mănăstireni (6); Ocna Sibiului 
(9); Cluj-Napoca (12-13); Tărpiu (14-16); Mediaş (17); Sibiu (18); Braşov (19-20); 
Criş (21); „muzeul Sebeş” (22); Şard (23); Sebeş (24); Sighişoara (25) (după 
medievistica.ro – 10-16, 19-20; Vătăşianu 1959 – 9; arhiva Muzeului Municipal 
Mediaş – 21; foto: G. T. Rustoiu – 22; C. I. Popa – 1, 3-4, 7-8, 23-24) 
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Fig. 37. Sinteza leilor decorativi dispăruţi (1-2) şi actuali (3-12) din satele Şoala 

(1-7), Nocrich (8), Ighişu Vechi (9-10) şi Alţâna (11-12) 
 

Posibile semnificaţii 
Seminificaţia reprezentării leului a diferit mult de-a lungul timpului şi 

ea trebuie privită în contextul ansamblului din care face parte. În epoca 
romană, pentru leii din Dacia, Lucia Ţeposu-Marinescu aprecia că în arta 
funerară ei beneficiau de un rol apotropaic52. În arta romanică, leii redaţi 
afrontaţi aflaţi deasupra unor cornute pe care le ucid, au fost văzuţi ca alegorii 
ale forţelor răului (Antichrist)53. În Evul Mediu târziu, ipostazele în care îi 

                                                      
52 Ţeposu-Marinescu 1982, p. 42-44. 
53 Fleşer 2008, p. 114. 
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întâlnim sunt tot mai diverse: îi avem ca simboluri ale evanghelistului Marcu 
şi a Sf. Ieronim54, ca lei-luptători, lei păzitori de edificii sau de gisanţi, ori ca 
forţă a autorităţii locale, în reprezentările de pe scuturile heraldice nobiliare 
sau ale localităţilor. 

Revenind la exemplele discutate, Turnul Sfatului din Sibiu a făcut parte, 
iniţial, din fortificaţia oraşului, iar leii deja amintiţi aveau rostul simbolic de a 
flanca şi de a păzi intrarea55. Acelaşi rol trebuie să îl avem în vedere şi în cazul 
Casei Schuller din Mediaş, în care a locuit primarul oraşului, iar la 1588 l-a 
găzduit pe principele Transilvaniei, Sigismund Báthory56. Totuşi, Hermann 
Fabini consideră că leii Casei Schuller ar fi avut un rol de firmă, dat de 
funcţiunea de han care a urmat perioadei cât a servit drept casă a primarului57. 

Aşadar, care poate fi sensul real al prezenţei leilor pe unele case din 
zona Mediaşului şi Sibiului? Localnicii văd şi azi în leii de pe casele lor forţa 
şi puterea, însă nu pot preciza dacă au sau nu un rol protector. Nici nu credem 
că ar fi aşa, tocmai din cauză că expresia feţei acestora este departe de a inspira 
teamă, aşa cum a sesizat şi G. Schuster58. Cu toate că desenele arhitectului nu 
sunt tocmai copii fidele ale realităţii surprinse fotografic de noi în ultimii ani 
(vezi fig. 8, 37), remarcăm chipurile aproape umane ale leilor, ce conferă 
felinelor un aspect mai degrabă prietenos decât unul feroce. Este, de 
asemenea, şi cazul leilor din satele Ighişu Vechi, Alţâna sau Nocrich, al căror 
cap seamănă mai degrabă cu al unor maimuţe. Cu toate acestea, putem 
remarca faptul că cei mai vechi lei din Şoala, din anul 1929, sunt mult mai 
bine realizaţi decât cei mai recenţi, care au un pronunţat caracter naiv. 

 
Concluzii 
Exodul saşilor din comuna Axente Sever, din care face parte şi satul 

Şoala, între anii 1989 şi 1992, a generat o traumă nu doar la nivel demografic, 
ci şi pentru imobilele părăsite de aceştia, vândute în grabă, din dorinţa plecării 
imediate în Germania. Au fost vândute atunci 89 de imobile, cu sume 
cuprinse între 10000 şi 30000 lei59. 

În ultimele decenii, din nefericire, multe dintre faţadele vechi ale caselor 
săseşti au fost distruse. Astfel că în prezent este greu de recompus adevărata 
imagine a unui sat precum Şoala. Amintirile celor vârstnici nu sunt de ajuns. 
Obişnuinţa s-a transformat, cu timpul, în ignoranţă. La acest proces ireversibil 

                                                      
54 Dicţionar de artă 1995, p. 254, leu, s.v. 
55 Dima 1940, p. 24. 
56 Greceanu 1968, p. 27. 
57 Fabini 1976, p. 42, autorul oferind ca exemplu vechiul han „Groapa Leilor” din Sibiu. Un 
han, numit „La leul de aur” este amintit şi în oraşul Sebeş, într-o clădire gotică cu etaj (Anghel 
2011, p. 128). 
58 Schuster 1995, p. 83. 
59 Gabor 2005, p. 31. 



Antic – modern, urban – rural. Casele cu lei din arhitectura saşilor transilvăneni 

471 

au contribuit decisiv modificările demografice în urma plecării în masă a 
saşilor din Transilvania, după 800 de ani de istorie. Au rămas în urmă case 
care şi-au pierdut nu doar proprietarii, ci şi identitatea. 

Atitudinea de azi a localnicilor faţă de decoraţia faţadelor şi 
frontoanelor caselor, inclusiv a celor cu lei, este diferită faţă de perioada 1989-
1992, în care saşii au început să părăsească în masă satul. Deoarece 
semnificaţia simbolică nu a mai rezonat cu gustul celor care au preluat aceste 
case, mulţi dintre noii proprietari au renunţat la aceste elemente decorative. 
Cele conservate până azi au supravieţuit fie datorită frumuseţii lor, fie 
prezenţei unei educaţii minimale în rândul localnicilor de protejare a unui 
patrimoniu unic în felul lui. 

Reprezentările de lei de poartă din Şoala, dar şi cele din satele 
învecinate, trebuie văzute ca parte a unei moşteniri culturale a cărei sursă de 
inspiraţie poate fi căutată în arta figurată a Antichităţii romane, filtrată de arta 
medievală şi de cea a Renaşterii. Foarte posibil, în cazul satului Şoala, sursa 
de inspiraţie pentru meşterii zidari să o fi reprezentat leii Casei Schuller din 
Mediaş. Faptul că vreme de 400 de ani, începând de la finele secolului al XVI-
lea, până în secolul XX, clădirea a funcţionat ca han, a prilejuit, desigur, o 
expunere cu maximă vizibilitate din piaţa comercială a Mediaşului, acolo 
unde, cu siguranţă, poposeau şi ţăranii veniţi din Şoala şi din satele învecinate. 
Priviţi cu ochii critici ai contemporaneităţii aceste realizări pot fi uşor 
catalogate ca nefiind artă, ci kitsch al vremurilor respective. Totuşi, credem 
că, prin stilul realizării lor, leii din Şoala fac parte din arta naivă a saşilor 
transilvăneni, bogat prezentă şi mult mai variată şi în alte sate, precum Alţâna, 
Nocrich ş.a. 

Administraţia publică locală din Axente Sever a iniţiat, începând cu anul 
2014, o serie de acţiuni de valorificare şi promovare a patrimoniului cultural, 
material şi imaterial, care au vizat şi crearea unor trasee tematice care cuprind 
şi clădirile importante ale comunei60. Şi aici, asemenea tuturor localităţilor din 
sudul Transilvaniei, se pot constata intervenţii majore în aspectul satului 
tradiţional. Unele case au fost înălţate prin etajare/mansardare. Tâmplăria 
veche din lemn a geamurilor şi uşilor a fost înlocuită cu tâmplărie PVC. 
Culorile şi tehnica zugrăvirii faţadelor mai respectă arareori vechea tradiţie. 
Cum şansele de clasare a unor astfel de imobile, ca martori de arhitectură şi 
decoraţii murale, sunt aproape nule, un demers ca cel de faţă contribuie la 
salvgardarea unui patrimoniu din care, din ce în ce mai mult, suntem sortiţi 
să pierdem constant valori unice şi irepetabile. 
 

 
 

                                                      
60 Ghid 2015, p. 66. 
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Explanation of Figures 

 
Fig. 1. Wooden lintel from 1525, belonging to a door in the medieval rectory in Şoala 

(photo by C. I. Popa, 2021). 
Fig. 2. Josephinian map (1769–1773) of Şoala village.  
Fig. 3. Aerial overviews on the central area (1) and the layout of Şoala village (2) (after the 

Ghid 2015). 
Fig. 4. A pantile of the owner, depicting the year 1898 (1); a brick with a drawing (2); a 

rooftile (3), all Saxon elements from the collection held by the church museum 
from Axente Sever (photo by C. I. Popa, 2018). 

Fig. 5. Medallions (1–2) and painted inscriptions (3) on the façades of several houses in 
Şoala, depicting the year of their renovation (photo by C. I. Popa, 2019). 

Fig. 6. Saxon house in Şoala, with tenante lions – photo 1990 (from the Ziegler family 
archive); pediment inscription RENOVIERT DURCH MICHAEL DROTLEFF 
1877 (Renovated by Michael Drotleff 1877). 

Fig. 7. Saxon house with lions in Şoala – photo 2002 (Ziegler family archive). 
Fig. 8. Gate lions in the Şoala village: house no. 48 (1), no. 35 (2), no. 167 (3), no. 164 (4), 

no. 39 (5); no. 148 (6); and 182 (7) (after Schuster 1995 – drawings 1–5; photos – 
Friedrich Ziegler – 1; C. I. Popa 2–4, 6–7).  

Fig. 9. The gate of house no. 35 in Şoala, built in 1772 and modified with the addition of 
the lions in 1972 (after Schuster 1995). 

Fig. 10. Decorative elements with mirrored lions on the main façade – house in Şoala (no. 
35) – the year 1772 is incised under the cornice (photo by C. I. Popa, 2019). 

Fig. 11. Decorative elements with mirrored lions on the main façade – house in Şoala (no. 
167) (photo by C. I. Popa, 2019). 

Fig. 12. Decorative elements with mirrored lions on the main façade – house in Şoala (no. 
164) (photo by C. I. Popa, 2019). 

Fig. 13. Mirrored lions on the main façade (no. 164) (photo by C. I. Popa, 2019). 
Fig. 14. Decorative elements with mirrored lions on the main façade – house in Şoala (no. 

148) (photo by C. I. Popa, 2019). 
Fig. 15. House with mirrored lions on the main façade (no. 148) (photo by C. I. Popa, 2019). 
Fig. 16. Decorative elements with mirrored lions on a pediment – house in Şoala (no. 182) 

(photo by C. I. Popa, 2019, 2021). 
Fig. 17. The house with lions in Nocrich (no. 165) (end of the nineteenth century?) 

(photo by C. I. Popa, 2021). 
Fig. 18. A house with lions in Ighişu Vechi village (no. 20), with a façade from 1947 (photo 

by C. I. Popa, 2021). 
Fig. 19. A house with lions in Ighişu Vechi village (photo by C. I. Popa, 2021). 
Fig. 20. Houses with lions in Alţâna village: no. 184 (1–2) and no. 34 (3) (photo by C. I. 

Popa, 2021). 
Fig. 21. Roman funerary lions reutilised for the adornment of the altar apse of the 

Romanesque church in Densuş (photo by C. I. Popa, 2021).  
Fig. 22. Funerary lions with Gorgon heads from the Roman epoch, a monument built into 

the façade of the Reformed church in Mănăstireni (Cluj County). 
Fig. 23. Roman funerary lion embedded into the northern entrance alleyway of the Princes’ 

Palace of Alba Iulia (photo by C. I. Popa, 2021). 
Fig. 24. Roman funerary lions in Appafi Castle in Dumbrăveni: a lion embedded to the left 

of the main entrance to the castle (drawing from 1871) (1); probably the lion 
preserved today by the museum in Cluj-Napoca (2); a lion embedded in an alcove 
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on the northeastern side; (3) a Roman funerary lion preserved in the castle’s 
museum collection (4) (photos by C. I. Popa, 2019 – 1, 3–4; Nemeti, Zăgreanu 2013 
– 2).  

Fig. 25. Attached Roman funerary lions and Medusa from Roşia Montană (after Wollmann 
2009). 

Fig. 26. Roman funerary lion embedded into the wall of the Reformed church in Rapoltu 
Mare (Hunedoara County) (photo by C. I. Popa, 2011). 

Fig. 27. Sculpted lions from Transylvania (thirteenth century): Alba Iulia (1–4), the Roman 
Catholic Cathedral – Romanesque capital(1), sculptures (2–3) and bas-relief (4); 
Nou (Sibiu County) – bas-relief embedded into the façade of the Evangelical 
church (5) (1–3 – photo by C. I. Popa, 4 – after medievistica.ro; 5 – after Crîngaci-
Ţiplic 2011). 

Fig. 28. Sculpted lions from Transylvania (fifteenth–sixteenth centuries): the lunette of the 
Romanesque gate (thirteenth century) of the church in Vurpăr (Sibiu County) (1); 
the lunette of the Romanesque gate (thirteenth century) in Ocna Sibiului (2); 
heraldic adornments on the rectory in Cluj-Napoca (fifteenth century) (3–4); 
adornments on the Evangelical church in Tărpiu (Bistriţa–Năsăud County) 
(fifteenth century) (5–6); capital adornments from the Evangelical parish church in 
Braşov (sixteenth century) (7–8) (after Crîngaci-Ţiplic 2011 – 1; Vătăşianu 1959 – 
2; medievistica.ro – 3–8). 

Fig. 29. Alba Iulia, the Roman Catholic Cathedral: lion guardians at the feet of the tomb 
effigies: Ladislau Huniade († 1458) (1); Ioan Huniade († 1441) (2) and King Ioan 
Sigismund († 1571) (photo by C. I. Popa, 2021). 

Fig. 30. Renaissance stone lion in a masonry niche (1) on the façade of the inner courtyard 
of the castle in Criş (the arrow indicates the niche) (photo archive of the Mediaş 
Municipal Museum). 

Fig. 31. The gate of Schuller House in Mediaş, with copies (1) of the original lions (2–4) (ca. 
1580) (photo by Viorel Ştef, 2021). 

Fig. 32. Sculptures of lions from the Renaissance period (sixteenth century) on the façade 

of the Council Tower in Sibiu and murals on the facade of the Haller House 
in Sibiu (16 century) (3-4) (after https://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri2/piata 
_mare/85). 

Fig. 33. Lions carved in stone (Renaissance?) in the Museum of Sebeş, today returned to 
the owner (photo by G. T. Rustoiu, 2003). 

Fig. 34. Lions from the “Apaffi” mansion in Şard (Renaissance?) (photo by C. I. Popa, 
2021). 

Fig. 35. Commemorative monument erected in the Roman Catholic cemetery in Sebeş in 
1909 (photo by C. I. Popa, 2020). 

Fig. 36. Synthesis of sculpted lions in Transylvania: Roman era (1–6), Romanesque 
(thirteenth century) (7–10), Gothic (fourteenth–fifteenth century) (11–16), 
Renaissance (sixteenth century) (17–20), sixteenth–seventeenth century? (21–22) 
and twentieth century (1909) (23) in Alba Iulia (1, 7–8, 10–11); Roşia Montană (2); 
Rapoltu Mare (3); Dumbrăveni (4); Densuş (5); Mănăstireni (6); Ocna Sibiului (9); 
Cluj-Napoca (12–13); Tărpiu (14–16); Mediaş (17); Sibiu (18); Braşov (19–20); Criş 
(21); “muzeul Sebeş” (22); Şard (23); Sebeş (24); Sighişoara (25) (after 
medievistica.ro – 10–16, 19–20; Vătăşianu 1959 – 9; archive of the Mediaş 
Municipal Museum – 21; photos by G. T. Rustoiu – 22; C. I. Popa – 1, 3–4, 7–8, 
23–24). 

Fig. 37. Synthesis of missing (1–2) and current (3–12) decorative lions in the villages of 
Şoala (1–7), Nocrich (8), Ighişu Vechi (9–10) and Alţâna (11–12). 
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Banatului. Timişoara. 
Angustia – Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu 

Gheorghe. 
Antinomies  – Institute of Philosophy and Law Ural Branch of the 

Russian Academy of Sciences. Ekaterinburg.  
Antiquity – Antiquity. Durham University. 
Apulum – Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al 

Unirii. Alba Iulia. 
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ArchKözl – Archaeologiai Közlemények. Pesten. 
ArchMéd – Archéologie médiévale. Centre de Recherches 

Archéologiques Médiévales. Caen. 
ArhMold – Arheologia Moldovei. Institutul de Arheologie Iaşi. 
Arkheologiya – Arkheologiya. Kiev. 
Arrabona – Arrabona. Xántus János Múzeum. Győr. 
AS  – Annals of Science. Taylor & Francis. Abingdon-on-

Thames (UK). 
Astra Sabesiensis – Astra Sabesiensis. Despărţământul Astra „Vasile Moga” 

Sebeş. 
ASUI  – Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. 

Istorie. Iaşi.  
ATF – Acta Terrae Fogarasiensis. Muzeul Ţării Făgăraşului 

„Valer Literat”. Făgăraş.  
AUASH  – Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
AUASP  – Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
AUB  – Analele Universităţii Bucureşti. Istorie. Universitatea 

Bucureşti. 
AUVT – Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section 

d’Archeologie et d’Histoire. Târgovişte. 
AVSL – Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 

Sibiu. 
BAM – Bibliotheca Archaeologica Moldaviae. Iaşi. 
Banatica – Banatica. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa. 
BAR – British Archaeological Reports (International Series). 

Oxford. 
BarbSz – Barbarikumi Szemle. University of Szeged. 
BB – Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal. 

Sibiu. 
BCŞS  – Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
BerRGK – Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des 

Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am 
Main. 

BiblThrac – Biblioteca Thracologica. Institutul Român de 
Tracologie. Bucureşti. 

BICS – Bulletin of the Institute of Classical Studies. Institute of 
Classical Studies. The University of London’s School of 
Advanced Study. London.  

BI-PSA – Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie. Tulcea. 
BMA – Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia. 
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BMN – Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca. 

BMRBC – Buletinul Muzeului Regional al Basarabiei din Chişinău. 
BMS – Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan 

Raica” Sebeş. 
Boabe de grâu  – Boabe de grâu. Revistă de cultură. Bucureşti. 
BS – Bibliotheca Septemcastrensis. Institutul pentru 

Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în 
Context European. Sibiu. 

BSNR – Buletinul Societăţii Numismatice Române. Societatea 
Numismatică Română. Bucureşti. 

BULR  – Boston University Law Review. Boston University 
School of Law. Boston (Massachusetts). 

Brukenthal – Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal. 
Sibiu. 

Byzantion – Byzantion. Revue Internationale des Études 
Byzantines. Peeters Publishers. Louvain. 

ByzF – Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift 
für Byzantinistik. Amsterdam. 

Bylye Gody  – Bylye Gody. Cherkas Global University Press. 
Washington. 

BYULR  – Brigham Young University Law Review. J. Reuben 
Clark Law School. Provo (Utah).  

CACS  – Central Asia and the Caucasus Studies. The Ministry of 
Foreign Affairs of Islamic Republic of Iran. Tehran. 

CAF/FHA – Cahiers d’Archéologie Fribourgeoise. Freiburger Hefte 
für Archäologie. Zürich. 

CAH – Communicationes archaeologicae Hungariae. 
Budapest. 

Caietele ARA – Caietele Ara. Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. 
Arheologie”. Bucureşti. 

Caietele CIVA – Asociaţia Cercul de Istorie Veche şi Arheologie, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Calitatea vieţii – Calitatea vieţii. Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. 
Bucureşti. 

CASS  – Canadian-American Slavic Studies. Brill. Leiden. 
CCA – Cronica cercetărilor arheologice. cIMeC. Bucureşti. 
CCDJ – Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Călăraşi. 
CEJC – Central European Journal of Geosciences.  
CH  – Construction History. The Construction History 

Society. Ascot (UK). 
CI  – Cercetări istorice. Muzeul de Istorie a Moldovei. Iaşi. 
Concept – Concept. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti 
(UNATC). Bucureşti. 
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CR – Caietele restaurării. Asociaţia Art Conservation 
Support. Bucureşti. 

Crisia – Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea. 
CSMÉ – A Csíki Székely Múzeum Évkönyvei. Muzeul Secuiesc 

al Ciucului. Miercurea Ciuc. 
CSP  – Canadian Slavonic Papers. Taylor & Francis. 

Abingdon-on-Thames (UK). 
Dacia – Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en 

Roumanie. Bucureşti, I (1924)-XII (1948). Nouvelle série: 
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti. 

DLJ  – Duke Law Journal. Duke University School of Law. 
Durham (North Carolina). 

DLR  – Denver Law Review. University of Denver Sturm 
College of Law. Denver (Colorado). 

Dolgozatok – Dolgozatok az Erdély Nemzeti Múzeum Érem – és 
Régiségtárából. Kolosvár (Cluj). 

DOP – Dumbarton Oaks Papers. Dumbarton Oaks. Trustees 
for Harvard University. 

Drobeta  – Drobeta. Seria Etnografie. Muzeul Regiunii Porţilor de 
Fier. Drobeta-Turnu Severin. 

DSŞ – Dări de Seamă ale Şedinţelor. Comitetul Geologic. 
Institutul Geologic. Bucureşti. 

EMúz – Erdélyi Múzeum. Erdélyi Múzeum az Erdélyi Múzeum-
Egyesület. Kolozsvár (Cluj). 

EphNap – Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi 
Istoria Artei Cluj-Napoca. 

Eurasia Antiqua – Eurasia Antiqua. Deutsches Archäologisches Institut 
Eurasien-Abteilung. Berlin. 

FK – Földtani Közlöny. Budapest. 
FK – Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság. 
FolArch – Folia Archaeologica. Magyar Történeti Múzeum. 

Budapest. 
FVL – Forschungen zur Volks -und Landeskunde, Sibiu. 
GAS – Geophysical Research Abstract. European Geosciences 

Union (EGU). 
Gemina – Gemina. Revista Muzeului Bănăţean din Timişoara. 
Geoarchaeology – Geoarchaeology. An International Journal. 
GRBS  – Greek, Roman and Byzantine Studies. Duke University. 

Durham. 
Harvard LR  – Harvard Law Review. Harvard Law School. Cambridge 

(Massachusetts). 
HC  – Historia Constitucional. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales de Madrid, adscrito al Ministerio 
español de la Presidencia, y el Seminario de Historia 
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Constitucional “Martínez Marina” de la Universidad de 
Oviedo.  

Hierasus  – Hierasus. Muzeul Judeţean Botoşani. 
Historica – Historica. Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie din 

Craiova. 
HK – Hadtörténelmi Közlemények (Évnegyedes folyóirat a 

magyar hadi történetírás fejlesztésére). Quarterly of 
Military History. Budapest. 

HLR  – Houston Law Review. University of Houston Law 
Center. Houston (Texas). 

HR  – Historical Research. Institute of Historical Research. 
University of London. 

HT  – The History Teacher. Society for History Education. 
Long Beach (California). 

IAA – Istoriko-arkheologicheskij al’manakh. Armavir, 
Krasnodar. Moscova. 

Ialomiţa – Ialomiţa. Studii şi cercetări de arheologie, istorie, 
etnografie şi muzeologie. Muzeul Judeţean Slobozia. 

IGC – International Geological Congress. Prague. 
Istros – Istros. Muzeul Brăilei. Brăila. 
JAHA – Journal of Ancient History and Archaeology. Institutul 

de Arheologie şi Istoria Artei. Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca. 

JAMÉ – A Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza. 
JAS – Journal of Archaeological Science. Elsevier. 
J. Biogeogr. – Journal of Biogeography. Edited by Michael N. 

Dawson. 
JIA  – The Journal of Indian Art. W. Griggs & Sons. London. 
JKKCC – Jahrbuch der Kaiserl. Königl. Central-Commission zur 

Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Wien. 
JLSt – Journal of Lithic Studies. Edinburgh. 
JSFU  – Journal of Siberian Federal University. Humanities & 

Social Sciences. Siberian Federal University. 
Krasnoyarsk.  

JWP – Journal of World Prehistory. Kluwer Academic. 
Kavkazskii sbornik  – Kavkazskii sbornik. MGIMO MID Rossii. Moscova. 
Közlemények – Közlemények az Erdely Nemzeti Múzeum Érem és 

Régiségtárából. Kolosvár (Cluj). 
Kratkie – Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii. Institute 

of Archaeology Russian Academy of Sciences. Moscova. 
LCP  – Law and Contemporary Problems. Duke University 

School of Law. Durham (North Carolina). 
LŞ – Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior 

Oradea. 
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Marisia – Marisia. Studii şi Materiale. Muzeul Judeţean Mureş. 
Târgu Mureş. 

Marmatia – Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Baia Mare. 

Materialy – Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii. 
Tavria. 

MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă). 
Academia Română. Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan”. Bucureşti. 

MemEthno – Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean Pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Liviu 
Borlan Maramureş. Baia Mare. 

Mittheilungen – Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Wien. 

MJSS  – Mediterranean Journal of Social Sciences. Rome. 
MLJ  – Mississippi Law Journal. The University of Mississippi 

School of Law. Oxford (Mississippi). 
MLR  – Michigan Law Review. University of Michigan Law 

School. Ann Arbor (Michigan). 
MN – Munţii Noştrii. Bucureşti. 
MT – Mediaevalia Transilvanica. Muzeul Judeţean Satu Mare. 
MTA  – Multimedia Tools and Applications. Springer. 
MuzNaţ – Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti. 
NAV – Nizhnevolzhskij arkheologicheskij vestnik [The Lower 

Volga Archaeological Bulletin]. Volgograd State 
University. 

Nemvs – Nemvs. Alba Iulia. 
NLO  – Novoe literaturnoe obozrenie. Moscova. 
NPNP  – Novoe proshloe / The New Past. Southern Federal 

University. Rostov-on-Don.  
NULR  – Northwestern University Law Review. Northwestern 

University Pritzker School of Law. Chicago (Illinois).  
NumKözl – Numizmatikaí Közlöny. Budapesta. 
OC – Orientalia Christiana. Roma. 
ONV  – Omskiy nauchnyy vestnik. Omsk.  
OSR  – Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana). Tsentr 

nauchno-informatsionnykh tekhnologii Asterion. Sankt-
Petersburg. 

ÖZBH – Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. 
Wien. 

PA – Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba. 
Alba Iulia. 

Palynology – Palynology. The Palynological Society. 
PL  – Ural State Pedagogical University. Ekaterinburg. 
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Pontica – Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. 
Constanţa. 

PR  – The Polish Review. Polish Institute of Arts and 
Sciences of America. New York. 

Probleme economice  – Probleme economice. Organ al Comitetului Superior 
Economic. Bucureşti. 

PZ – Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für 
Prähistorische Archäologie. Berlin. 

QR  – Quaestio Rossica. Ural Federal University. 
Ekaterinburg.  

Quat.Int – Quaternary International. The Journal of International 
Union for Quaternary Research. Elsevier. 

RA  – Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României. 
Bucureşti. 

RB – Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-
Năsăud. Bistriţa. 

Realitatea ilustrată – Realitatea ilustrată (sau Lucrurile aşa cum le vedem cu 
ochii). Cluj (1927-1928), ulterior Bucureşti. 

RECEO  – Revue d’études comparatives Est-Ouest. Institut des 
Sciences Humaines et Sociales. Paris. 

REF – Revista de etnografie şi folclor. Bucureşti. 
RESEE  – Revue des Etudes Sud-Est Européennes. Academia 

Română. Bucureşti. 
RevArh – Revista Arheologică. Centrul de Arheologie al 

Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Chişinău. 

Revue du Nord – Revue du Nord. Archéologie. Revue d’Histoire et 
d’Archéologie des Universités du Nord de la France. 
Lille. 

RHSEE/RESEE – Revue historique du sud-est européen. Academia 
Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études 
sud-est européennes). 

RI – Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RJMD – Romanian Journal of Mineral Deposits. Bucureşti. 

RM – Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMI  – Revista Monumentelor Istorice. Institutul Naţional al 

Patrimoniului. Bucureşti. 
RN – Revue Numismatique. Société française de 

numismatique. 
RossArk – Rossijskaya Arkheologiya. Institute of Archaeology, 

Russian Academy of Sciences. Moscova. 
Rossiya i ATR  – Rossiya i ATR. Institut istorii, arkheologii i etnologii 

narodov Dal’nego Vostoka vo Vladivostoke. 
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Dal’nevostochnoye otdeleniye Rossiyskoy akademii 
nauk. Vladivostok. 

RR  – The Russian Review. University of Kansas. Lawrence. 
RREI  – Revue Roumaine d’Études Internationales. Academia 

Română. Bucureşti. 
RRH – Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 

Bucureşti. 
RRHA – Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts. 

Academia Română. Bucureşti. 
Rusin  – Obshchestvennoy assotsiatsiyey „Rus’” (Kishinev). 

Tomskiy gosudarstvennyy universitet. Tomsk. 
SA – Sovetskaya Arkheologiya. Moscova. 
SAI  – Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice 

şi Filologice din România. Bucureşti. 
SAO  – Studia et Acta Orientalia. Societatea de Ştiinte Istorice 

şi Filologice din RPR. Bucureşti. 
Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane. Deva. 
SCIATMC – Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, 

Cinematografie. Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. 
Bucureşti. 

SCIV(A) – Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi 
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti. 

SCN – Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de 
Arheologie Bucureşti. 

SCŞMI – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Muzeelor de 
Istorie. Bucureşti. 

SGEM – SGEM. International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference. Conference Proceedings. Sofia, Albena. 

SlovArch – Slovenská Archeológia. Archeologický ústav SAV. 
Nitra. 

SMANS – Southampton Monographs in Archaeology, new series. 
Southampton. 

SMIM  – Studii şi materiale de istorie medie. Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” al Academiei Române. Bucureşti. 

SN – Schäßburger Nachrichten. HOG Informationsblatt für 
Schäßburger in aller Welt. Heilbronn. 

SoveEtno – Sovetslaya Etnografiya (1931-1991) (vezi şi 
Etnograficheskoe Obozrenie). N. N. Miklukho-Maklai 
Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian 
Academy of Sciences. Moscova. 

SP – Studii de Preistorie. Asociaţia Română de Arheologie. 
Bucureşti. 
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StComCaransebeş – Studii şi Comunicări de Istorie şi Etnografie (continuă 
cu Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie - 
Istorie), Caransebeş. 

StComSibiu – Studii şi Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul 
Brukenthal. Sibiu. 

StComSM – Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. 
STP  – Slavery: Theory and Practice. Cherkas Global 

University Press. Washington.  
Stratum plus – Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology. 

Chişinău. 
Studii  – Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
Studime Historike – Studime Historike. Universiteti Shtetëror i Tiranës. 

Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tirana. 
SUBBB – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Series Biologia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.  
SUBBG – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Series Geologia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
SUCSH – Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
SV  – Sotsiologiya vlasti. Rossiyskaya akademiya narodnogo 

khozyaystva i gosudarstvennoy sluzhby pri Prezidente 
Rossiyskoy Federatsii. Moscova. 

Terra Sebus – Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 
„Ioan Raica” Sebeş. 

TESG – Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 
Royal Dutch Geographical Society. Utrecht.  

The Celator – The Celator: Journal of Ancient and Medieval Coinage. 
Lancaster (Pennsylvania). 

Thraco-Dacica – Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. 
Bucureşti. 

Tibiscum – Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie şi Istorie. 
Muzeul Regimentului Grăniceresc din Caransebeş. 

TLR  – Tulsa Law Review. The University of Tulsa College of 
Law. Tulsa (Oklahoma). 

TxLR  – Texas Law Review. University of Texas at Austin 
School of Law. Austin (Texas). 

Transilvania  – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 
Sibiu. 

TV  – Tyuremnyy vestnik. Izdanie Glavnogo tyuremnogo 
upravleniya. Sankt-Petersburg. 

Tyragetia International – Tyragetia International, serie nouă. Muzeul Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei. Chişinău. 

Ţara Bârsei – Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov. 
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UCLR  – The University of Chicago Law Review. The Law 
School of the University of Chicago. (Illinois). 

UCLALR  – UCLA Law Review. UCLA School of Law and the 
Regents of the University of California. Los Angeles 
(California). 

UPA – Universitätsforschungen zur Prähistorischen 
Archäologie. Berlin. 

VDB-MB – Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-
Museum Bochum. Bochum. 

Vestnik instituta  – Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 
Vologodskii institut prava i ekonomiki Federal’noi 
sluzhby ispolneniya nakazanii. Vologda. 

Vestnik SPb  – Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
instituta kul’tury. Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy 
institut kul’tury. Sankt-Petersburg. 

Vestnik Tomskogo  – Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Istoriya. Tomskiy gosudarstvennyy universitet. Tomsk. 

VHA – Vegetation History and Archaeobotany. The Journal of 
Quaternary Plant Ecology, Palaeoclimate and Ancient 
Agriculture. Official Organ of the International Work 
Group for Palaeoethnobotany.  

VKZ  – Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal/Russian 
Journal of Criminology. Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education Baikal State 
University. Irkutsk. 

VLR  – Vermont Law Review. Vermont Law School. South 
Royalton (Vermont).  

WASJ  – World Applied Sciences Journal, (Education, Law, 
Economics, Language and Communication). 
International Digital Organization for Scientific 
Information. Pakistan. 

WLJ  – Washburn Law Journal. Washburn University School 
of Law. Topeka (Kansas). 

WLR  – Washington Law Review. University of Washington 
School of Law. Seattle (Washington). 

WMLR  – William & Mary Law Review. William & Mary Law 
School. Williamsburg (Virginia). 

WNELRW – Western New England Law Review. Western New 
England University. School of Law Springfield 
(Massachusetts). 

WSNC  – World of the Slavs of the North Caucasus. 
Krasnodarskii gosudarstvennyi universitet. Krasnodar. 

YLJ  – The Yale Law Journal. Yale Law School. Danvers 
(Massachusetts). 

Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica. Muzeul Judeţean Arad.  
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ZMY  – Zhurnal ministerstva yustitsii. Tipografiya 
pravitel’stvuyushchego senata. Sankt-Petersburg. 

Zographe  – Zographe. Revue d’art Medièvale. Institute d’histoire de 
l’art. Faculté de Philosophie. Belgrad. 

 
  


