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Abstract. The communication with the title Historical flag saved through an educational pro-
ject presents the description of a historical flag discovered in a building in Timișoara that be-
longed to The Association of Birja Carriers in Timișoara in the nineteenth century. The flag 
was not displayed at thematic exhibitions and was not the subject of previous communications. 
Discovered in 2021, at the proposal of the undersigned, it was the subject of research for the 
bachelor’s degree, which cost in restoring a proper state of preservation as well as an aesthetic 
image. The educational project was carried out together with three students, applying the re-
search methodology in restoration conservation according to the principles, the description of 
the flag, the component materials and their analysis. We consider that this work is important 
due to the contribution it confers by completing the historical data of the historical flags from 
Banat and of the thematic typology regarding the flags from the mentioned period. 
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1. Introducere 
Despre istoria și activitatea breslelor, asociațiilor, corporațiilor industriale exis-

tă o literatură vastă, în special despre rolul economic al breslelor, a însemnătății lor, 
a tiparelor și sigiliilor de breaslă1, a obiectelor simbolice tridimensionale, steaguri de 
breaslă ș.a., care în majoritatea lor se referă la perioada Evului Mediu și în parte la Epo-
ca Modernă, privind activitățile meșteșugărești organizate, promovate în cadrul bres-
lelor și asociațiilor. Despre steagurile istorice2, însă, literatura de specialitate este mai 
modestă3. În acest context, descoperirea, descrierea și salvarea prin conservare-res- 

                                                      
1 Vide Deák, 1878, p. 69-70; Lakatos, 1881, p. 170-195; Nyáry, 1886, p. 81; Jakab, 1888, III, p. 
601, 941-944; Borovszky, 1912, p. 267-277; Pavlescu, 1939, p. 344-345; Pascu, 1954; Vertan, 
2007; Mureșan, 2006, p. 9-26; etc. 
2 Smith, 1975, p. 46-117. Tematica steagurilor istorice variază într-o manieră complexă, repre-
zentată prin simboluri, steme, însemne, blazoane, inscripții, legende, ornamente pictate, apli-
cate, elemente care conferă unicitate esteticii și a mesajului transmis. Steagurile erau realizate 
prin utilizarea unor tehnici mixte, precum pictura manuală, ori cu șablon, cu palete de culori 
diverse, broderii realizate din fibră de bumbac, lână și fire metalice aurii sau argintii. Steagu-
rile sunt tratate și privite ca lucrări artistice unice.  
3 Costescu, 1979, p. 817; M-Kiss, 2008, 2009, 2017, 2018, 2019; Mureșan, Szemkovics, 2018. 
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Fig. 1. Tipar sigilar al Asociației Birjarilor din Timișoara4. 

taurare a steagului Asociației Transportatorilor cu Birja din Timișoara poate fi con-
siderat un eveniment. 

2. Descrierea steagului  
Steagul are două fețe și este realizat dintr-un singur rând de material textil, 

compus din trei părți asamblate prin cusătură mecanică, mătase naturală5 țesătură 
                                                      
4 Kakucs, 2016, p. 179-180. Din documentele istorice reiese faptul că între anii 1867‒1917, 
în cadastrul asociațiilor din Ungaria figura Asociația sau Corporația Industrială a Birjarilor 
din Timișoara din anul 1882. Sediul breslei se afla la periferia orașului, respectiv Calea Toron-
talului; imobilul a fost demolat în anul 1974 și pe locul său s-au construit blocuri de locuințe, 
conform relatării ziaristului și istoricului Franz ENGELMAN (1928‒1984), în Subijekte Be-
richte ein Temesvar, 1980. În anul 1882, conform datelor din documentele lui Johann Nepomuk 
PREYER (1805‒1888), autor al primei monografii a Timișoarei (1853) și primar al orașului 
între anii 1844‒'58, reiese faptul că în Timișoara existau un numă de 25 de trăsuri sau fiacre. 
La Timișoara se fabricau vehicule trase de cai de către fabrica de trăsuri Kardos, cu sediul în 
cartierul Fabric, iar numărul angajaților aici era de 50. Una dintre dovezile existenței asociației 
este tiparul sigilar al Asociației Birjarilor din Timișoara, aflat în colecția Muzeului Național 
al Banatului din Timișoara. Tiparul sigilar este realizat din alamă (35×36 mm) și mânerul din 
lemn (101 mm). Inscripția este în limba germană ‒ SIEGEL DES FIACKER VEREINS ZU 
TEMESVAR ‒ dispusă circular, iar în centrul sigiliului este reprezentat un cal în mișcare. Ase-
meni unui oraș cu populație numeroasă, dezvoltat pe o suprață mare, analogia se face cu ora-
șele Buda și Pesta, unde în aceeași perioadă funcționau asociații ale birjarilor. La Timișoara 
apariția birjelor a fost o necesitate pentru a se putea efectua deplasări între cartiere și centrul 
orașului. 
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Jacquard de culoare roșie, cu motive vegetale, frunze, flori și vrejuri. Are formă triun-
ghiulară, cu latura superioară boltită, detaliu ce-i conferă un aspect unic având dimen-
siunile de 190 × 344 × 181,5 cm și este compus din trei lățimi de material textil, dis-
puse în plan orizontal. Pe două dintre cele trei laturi, steagul este prevăzut cu franjuri 
realizați din fir metalic. Franjurii, cu dimensiunea de 4 cm lungime, care sunt dispuși 
pe două rânduri, atât pe fața A cât și pe fața B, sunt realizați mecanic, atașați prin coa-
sere manuală. Materialele utilizate, forma și dimensiunile acestuia, corespund cu stea-
gurile de breaslă din Timișoara din secolul al XIX-lea, descrise într-un alt studiu6. 
        Colțul liber al steagului este prevăzut 
cu un ciucure realizat pe suport de lemn, 
acoperit cu fire metalice. Au fost identifi-
cate două tipuri de fire, cablate și simple, 
dispuse intercalat. Suportul auxiliar, de ca-
re este atașat drapelul, este o hampă con-
fecționată din lemn de esență moale. Fix-
area s-a realizat prin intermediul unor cuie 
metalice de culoare aurie, cu cap rotund, 
care îndeplinesc atât calitatea funcțională 
cât și pe cea estetică. Un singur cui orna-
mental, mai mare decât celelalte, este gra-
vat cu inițialele RB (Fig. 2) 
        Aproximativ în centrul planului com-
pozițional al steagului este atașat un meda-
lion, de formă ovală, dispus pe direcție ori-
zontală (Fig. 3). Medalionul este pictat 
manual, atât pe avers cât și pe revers, fie- 

 
Fig. 2. Cui ornamental de hampă  

cu cap bombat. 
care reprezentare fiind simbolică. În partea inferioară, sub medalion, sunt aplicate două 
panglici textile, câte una pe fiecare parte a suportului Jacquard. Panglicile sunt deco-
rate de jur-împrejur cu benzi textile subțiri de culoare aurie.Cele două panglici sunt 
inscripționate în limbile germană și maghiară, cu scris boltit, majuscule, de culoare 

                                                                                                                                         
5 Rusanovschi, Dragnea, 1980, Vol. I, p. 27-28. Mătasea naturală, provenită din China, este o 
fibră proteică de origine animală, fiind produsă ca un filament fin de lungime mare din fluidul 
corporal al viermilor de mătase (Bombyx mori). Mătasea este o polipeptidă, formată din patru 
aminoacizi diferiți, în principal alanină, glicină și serină. Ea se compune din Fibroin 76%, Se-
ricină 22%, Grăsime și ceară 1,5%, Sare minerală 0,5%. Fibrele de mătase sunt relativ rigide 
și arată o recuperare bună până la excelentă după deformare, în funcție de condițiile de tempe-
ratură și umiditate. Aceste fibre prezintă proprietăți favorabile termoizolante, dar datorită re-
zistivității lor electrice moderate, ele tind să acumuleze sarcină statică. Mătasea este mai rezis-
tentă la alcalii și solvenți organici, cu excepția solvenților de rupere a legăturilor de hidrogen. 
Expunerea continuă a fibrelor de mătase la lumina soarelui duce la pierderea rezistenței. Începe 
să se îngălbenească la temperaturi ridicate și se dezintegrează la o temeratură peste 165°C. Ab-
sorbția umidității duce la o pierdere temporară de rezistență de 10‒25 % a fibrei de mătase. Este 
ușor de atacat de molii și mucegai.  
6 M-Kiss, 2009, p. 40-63. 
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neagră. 
Fața A. Aversul steagului Asociației Transportatorilor cu Birja din Timișoara, pe lân-
gă caracterul artistic unic, conține elemente care fac referire la apartenența și scopul pe 
care obiectul îl deservea. Medalionul pictat redă în plan principal o birjă trasă de doi 
cai albi, condusă de un personaj masculin îmbrăcat elegant cu un costum de culoare 
neagră, pe cap poartă un joben de aceeași culoare, în mâna dreaptă ține un bici, iar în 
mâna stângă hamul. În partea suprioară a picturii este reprezentată stema orașului Timi-
șoara în perioada în care urbea își dobândea statutul privilegiat de “Oraș Liber Regesc” 
(1781). Medalionul este pospolat cu lezardă textilă de culoare aurie cu o dimensiune 
de 1,5 cm lățime (Fig. 4). 
În partea inferioară a medalionului este amplasată panglica textilă de culoare roșie pe 
care este imprimată inscripția în limba maghiară “Temesvári bérkocsis ipartársulat.” 
(Fig. 5). Întreaga compoziție transmite foarte direct și clar informația care vizează în-
treaga societate din oraș, nu doar comunitatea de apartenență a breslei. Pictura de pe 
medalion evocă importanța și statutul breslei “Asociației Transportatorilor cu Birja 
din Timișoara”. 

  
Fig. 3. Steagul Asociației Transporta-
torilor cu Birja din Timișoara, fața A. 

Fig. 4. Medalion pictat de pe fața 
A, reprezentând o birjă și Stema 

Orașului Liber Regesc. 

 
Fig. 5. Inscripția în limba maghiară de pe fața A. 
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Fața B. Medalionul de aceeași formă, ovală, fiind pictat pe același suport, la fel ca în 
cazul feței A (Fig. 6).  
Pictura ilustrează de această dată o scenă religioasă de mare împortanță în creștinism. 
Personajul primului plan este unul biblic și îl reprezintă pe Sfântul Ilie în scena ridi-
cării sale la cer. Sfântul, cu mâinile împreunate sugerând rugăciunea, îndreptate către 
cer, stă într-un car tras de doi cai albi. În partea inferioară a picturii este reprezentat 
ucenicul acestuia, devenit Sfântul Elisei. Discipolul este reprezentat stând în genunchi, 
cu mâinile depărtate și palmele orientate către Sfântul Ilie, care este în timpul ascen- 
siunii sale către lăcașurile cerești. Este a doua personalitate a Vechiului Testament care 
s-a înălțat cu trupul la cer7 (Fig. 7). 

  
Fig. 6. Steagul Asociației Transporta-
torilor cu Birja din Timișoara, fața B. 

Fig. 7. Medalion pictat de pe fața B, 
reprezentându-l pe Sfântul Ilie. 

 
Fig. 8. Inscripția în limba germană de pe fața B. 

                                                      
7 “Sfântul Proroc Ilie nu a trecut la cele veșnice, ci a fost ridicat la cer fiind considerat demn 
de a vedea față în față slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise și de cei trei Apostoli în 
ziua Schimbării la Față” (cf. Matei, 17). 
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Alegerea reprezentării Sfântului Ilie pe steagul breslei birjarilor din Timișoara nu a fost 
întâmplătoare, existând numeroase simboluri și elemente comune cu alte descrieri și 
reprezentări liturgice8. Astfel, în partea inferioară a medalionului este poziționată pan-
glica textilă inscripționată. Este confecționată din același material textil de culoare roșie, 
însă scrierea este în limba germană, “Temesvarer Fiaker-Gewerbe-Genossenschaft” 
(Fig. 8). 
Traduse în limba română, scrierile de pe cele două panglici însemnă “Asociația Trans-
portatorilor cu Birja din Timișoara”. 

Alături de steag, care a fost recuperat dintr-o clădire istorică din Timișoara, s-a 
mai descoperit și o machetă (Fig. 9) reprezentând birja trasă de doi cai, semn-simbol 
al activității Asociației Transportatorilor cu Birja din Timișoara. Macheta, cutie cu 
acoperiș piramidal, este realizată întocmai după modelul medalionului cu birja pictată 
de pe fața A a steagului (Fig. 10). A fost confecționat din diferite materiale, lemn poli-
crom, textilă, carton, piele, metal și sticlă. În interiorul cutiei sunt doi cai sculptați din 
lemn, colorați în alb, înhămați la birjă sau fiacru și un birjar îmbrăcat în vestimenta-
ția specifică secolului XIX, care poartă joben. Poziția și amplasamentul personajului 
este asemănător cu cel din pictură. Harnașamentul lor este din piele neagră și roșie. 
Fiacrul sau birja are 4 roți cu spițe, două uși dotate cu geamuri și două felinare. Dimen-
siunile machetei: lungime bază: 65 cm, lungime coamă: 35 cm, înălțime: 30 cm, latură 
oblică capac: 24 cm. Capacul este prevăzut cu un inel, care servea la atârnarea cutiei. 

 
Fig. 9. Macheta Asociației Transportatorilor cu Birja din Timișoara. 

                                                      
8 Carul din scena religioasă relatată în Sfânta Scriptură, este foarte des reprezentat în icoane și 
are forma unei roți. Carul este tras de doi cai albi mânați de Sfântul Ilie, lucru ce-i conferă cali-
tatea de vizitiu/birjar. Alte elemente care demonstrează interconectarea celor două planuri, cel 
religios și cel profesional, reprezentând credința și corectitudinea.  
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Fig. 10. Macheta în comparație cu pictura steagului de pe fața A. 
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Fig. 11. Compozitia centrală a picturii cu birja, detaliu. 

 
Fig. 12. Carte poștală de epocă, cu birjarii așteptând clienții în  

Piața Losonczy, astăzi Piața Unirii din Timișoara. 
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Fig. 13. Steagul Asociației Transportatorilor cu Birja din Timișoara  

după restaurare (fața A). 
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Fig. 13. Steagul Asociației Transportatorilor cu Birja din Timișoara  

după restaurare (fața B). 
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3. Concluzii 
Steagul Asociației Transportatorilor cu Birja din Timișoara este unul deosebit, 

reprezentativ, de importanță istorico-documentară pentru viața orașului Timișoara în 
secolul al XIX-lea privind transportul cu birja trasă de cai. Din păcate starea generală 
de conservare a fost nesatisfăcătoare în momentul descoperirii, iar din această cauză 
am propus un proiect educațional pentru studenții din anul III, aflați în pragul licenței, 
în anul 2021, mai ales că era un obiect textil potrivit pentru a putea aplica metodolo-
gia conservării-restaurării și pentru a desfășura un studiu preliminar privind istoria 
orașului, specificul vieții de oraș privind transportul tras de cai între cartiere. Condi-
țiile necorespunzătoare de păstrare, având o uzură excesivă, la care s-a adăugat influ-
ența diferiților factori, precum lumina excesivă, temperatura fluctuantă și umiditatea 
crescută, au dus la aducerea obiectului într-o stare de degradare gravă. 
Echipa de salvgardare a obiectului a fost coordonată de autor, iar studenții implicați 
direct în intervenția de conservare-restaurare au fost Laura MIEREA, Larisa HĂTRĂ-
UCĂ LUNGULESCU și Ioana Silvia RADU. Mulțumesc pe această cale studenților 
implicați în proiect, precum și dnei Diana Grecu VĂRZARU, inginer chimist, pentru 
analizele efectuate.  

Considerăm că steagul prezentat se încadrează în conservarea-restaurarea pie-
selor textile de dificultate maximă, prin gravitatea stării de conservare avută în momen-
tul descoperirii și din cauza tehnicii de realizare, respectiv un singur rând de material 
textil cu două fețe și un medalion cu două fețe, care a fost realizat dintr-un singur rând 
de pânză, pictat pe ambele fețe. 

Prezentul studiu este focusat numai pe prezentarea steagului, fără detaliile teh-
nice și demersul complex al restaurării. 
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