MOBILIER „EMPIRE" lN MUZEUL DE ISTORIE
AL TRANSILVANIEI

Stilul „Empire" încheie ,acea orientare clasicistă, apărută din a doua jumă
tate a secolului al XVIII-lea, constituind, în acelaşi timp, şi apogeul acestei tendinţe. Produs al iluminismului, reîntoarcerea la clasicism este totodată şi primul
semn al apariţiei eclectismului 1.
,.Empire"-ul, ca stil, a apărut ca o necesitate, necesitatea afirmării maiestuozităţii, a grandorii Imperiului, a fastului cu care se voia înconjurat Napoleon;
aceasta dacă ne referim l•a perioada sa istorică, oficială, care a cuprins doar cîţiva
ani (1804-1815). Intr-un sens mai larg, stilul ,,Empire" este acea orientare a artei
decorării interioarelor şi artei mobilierului, care a început înia.inte de perioada sa
oficială şi a persistat în saloanele aristocraţiei europene încă cîţiva ani şi după
restaurarea Bourbonilor.
Deşi elementele sale existau în gestaţie încă în lini.a fină a stilului Louis XVI,
accentuîndu-se în Directoire-ul de o „sobrietate democratică" 2 , ,,Empire"-ul nu
continuă totuşi tendinţele fireşti ale artei epocii respective.
Trăind în venerarea romantică a clasicismului greco-roman, Napoleon a vrut
să creeze un cadru adecvat, o ambianţă clasică pentru Imperiul său. Este moda
„a l'antique", care a renunţat la intimitatea interioarelor şi a creat o ambianţă
plină de patos (în special în luxoasele apartamente imperiale), menită să pună
în lumină gloria noului împărat, ambianţă care era în acelaşi timp rece şi artificială.

Mobilierul acestui stil neo-clasic are un caracter mai robust, arhitectural, în
care domină linia dreaptă şi unghiul ascuţit, cu suprafeţe mari şi netede pe care
sînt placate bronzuri cizelate, de o bună calitate, renumite prin fineţe şi vigoare,
ornamente care fac însă corp separat de restul mobilei.
Ornamentaţia de bronz, simetrică în stil şi dispunere, în majoritatea cazurilor era figurală sau vegetală, preluînd motive din repertoriul greco-roman sau
egiptean, sau era o ornamentaţie alcătuită din simboluri imperiale şi trofee militare.
Piesele de mobilier, cu puţine excepţii (care sînt creaţii ale noului stil), sînt în
cea mai mare parte adaptări la formule noi a formelor preexistente, avînd un
grad . mai accentuat sau mai redus de confort în funcţie de atelierele care le-au
produs. Chiar şi în perioada Restauraţiei, cînd interioarele devin mai intime şi
mai agreabile, se mai menţin aceleaşi piese de mobilier şi aproape aceleaşi forme,
cel puţin în fam. de început.
Monarhii şi aristocraţia europeană, care ca şi înainte copiau stilurile de la
Curtea Franţei, dovedesc şi acum aceeaşi solicitudine pentru „Empire"-ul Curţii
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lui Napoleon, stil care răspîndindu-se, a rămas în ansamblu unitar, se întîlnesc
cam aceleaşi motive ornamentale, chiar dacă în unele variante locale linia construcţiei este mai suplă decît în originalul francez.
Cele mai multe vestigii ale stilului s-au păstrat nu atît în Franţa, unde după
Restauraţie, multe piese au dispărut, ci în Genna,nia, ale cărei castele au fost
mobilate fie cu piese originale franceze, fie cu obiecte executate de mensatori
germani, care copiau mobilierul francez cel mai reprezentativ3. Dacă în Germania,
unde chiar pină la mijlocul deceniului patru al secolului al XIX-iea palatele nobiliare erau aranjate încă cu respectarea schemei ortodoxe a stilului napoleonian",
în Ungaria stilul reprezentativ al „Empire"-ului francez stăpîneşte relativ .. mult
mai puţin. De altfel, spiritul „latinizant" 5 al vieţii spirituale a aristocraţiei maghiare îi orientează opţiunile mai ales spre clasicismul nord-italian, stilul lombard
în ·arhitectură fiind adoptat şi pentru curiile şi castelele nobiliare din Ungaria6 •
ln privinţa interioarelor de aici, încă în perioada napoleoniană se observă o
anume transformare a mobilierului: nu mai găsim linia atît de robustă
originalu1ui francez, ci este vorb_a, tot în limitele „Empire"-ului, de o execuţie·· mai
fină, de o nuanţă mai apropiată de clasicismul englez . .,Maniera englezească" începe să fie tot mai mult pe placul aristocraţiei maghiare, adoptare vădită în comportamentul ei, în îmbrăcăminte, în ideea parcurilor englezeşti sau a C:µrselor
de cai7•
ln afara relativ puţinelor piese de import, interioarele se îmbogăţesc cu · mobilier confecţionat de mensa:tori autohtoni care folosesc esenţe lemnoase de b~.mă
calitate: tisă, cireş, frasin nobil şi altele. Una dintre cele mai importante ateliere
de acest fel este „fabrica" lui Vogel şi Kerner de la Pesta, care avea antrepozite
şi la Debrecen, iar în Banat la Timişoara, bucurîndu-se de o numeroasă clientelă

a

autohton·ă.

•
După această scurtă introducere în care am încercat să schiţăm la modul
foarte general unele caracteristici ale stilului „Empire" şi felul în care acesta a
fost interpretat în Ungaria, ne vom opri asupra cîtorva piese aparţinind stilului
sau lucrate în „maniera" acestui gen, piese care se găsesc în depozitele Muzeului
de istorie al Transilvaniei.
Dat fiind spaţiul redus de expunere de care dispune muzeul nostru şi deci
imposibilitatea, cel puţin ,deocamdată, de .a :face cunoscute publicului, prin expoziţii, fie ele :chiar temporare, a unei serii de piese din colecţia noastră de mobilier, încercăm măcar prin publicarea lor, însoţită de fotografii, să suplinim această
lipsăR.

Printre piesele, de o factură şi calitate artistică deosebită, pe care vrem să le
descl1'iem, se află o oglindă, aşa-numita „psyche". Apărută încă în interioarele
Louis XVI, tipică în Directoire, psyche sau „grand miroir a la psyche" 9, este 11
3
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8 Mulţumim tov. T. Costea pentru restaurarea pieselor şi tov. M. Imecs pentru
fotografiile făcute.
9 G. Janneau, Pour discerner des styles dans le mobilier, Paris, f.a., p. ,34.
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foarte la modă în „Empire". Piesa noastră (nr. inv. IV 3420) · este confecdin lemn de brad, placată cu furnir de paltin (1 mm grosime) peste care
s-a aplicat un strat de anilin de culoare neagră.
lntr-un ancadrament masiv de formă dreptunghiulară, avînd în partea superioară un fronton în segment de arc, ancadrament înălţat pe un postament de
forma labelor de leu (dat cu bronz aurit), este fi:x;at cu şuruburi un panou basculant, încadrat de o ramă de lemn.
Piesa are două feţe, ornamentate diferit. Pe o faţă, în rama de lemn a panoului
este montată oglinda. Deşi multe din exemplarele genului au adesea două braţe
laterale pe care sînt fixate sfeşnice din metal cizelat 10 , piesa noastră nu are asemenea accesorii. Rama oglinzii este în întregime ornamentată cu motive de bronz
aurit dispuse geometric. Decorul este punctat de rozete de la care pornesc simetric ghirlande de foi şi frunze stilizate. Către interior oglinda este încadrată
de un chenar de palmete de asemenea stilizate. Pentru a se crea un echilibru
între oglinda propriu-zisă, atît de bogat ornamentată şi ancadrament, acesta din
urmă este mult mai simplu decorat. Pe fronton este aplicat un singur motiv de
bronz aurit, o liră, instrument muzical pentru care a existat o preferinţă deosebită
în „Empire". Partea de jos a cadrului are placat motivul ghirlandei de frunze, înnodat într-o panglică.
Cealaltă faţă a piesei este, după cum am arătat, total diferită de prima. Pe
ancadrament nu găsim decît motivul lirei, ce apare în relief pe fronton, iar rama
panoului (ornamentată pe marginea de sus şi de jos cu cite trei rozete din bronz
aurit) încadrează de data aceasta un ecran, fixat sub sticlă, din atlas de un verdeoliv pastelat. Pe acest fond se detaşează, central, un splendid motiv brodat ce
acoperă ,aproape întreaga suprafaţă a texturii: o cupă canelată cu picior, ornamentată cu două brîie de meandre, motiv de inspiraţie grecească, cupă din care
se· revarsă o abundenţă de flori şi frunze, colorate în tonuri calde, pastelate, lucrate cu multă minuţiozitate artistică.
Montanţii ancadramentului au ca decor un simplu chenar de bronz, evocînd
pilaştri simplificaţi, iar locul de fixare a panoului rabatabil este marcat în exterior de rozete stilizate.
Alături de psyche, în perioada primului imperiu, devine foarte agreată aşa
numita „coiffeuse portative", oglindă basculantă, de mai mici dimensiuni, plasată
de preferinţă, pe măsuţe de toaletă.
Oglinda de care dispunem în patrimoniul muzeului nostru (nr. inv. IV 31525),
este din lemn de brad cu suporturi din lemn de tei, peste care s-a aplicat un
st11at de gips, întreaga suprafaţă fiind dată cu bronz aurit. Ca şi construcţie, piesa
are componentele clasice acestui gen de mobilă: un soclu dreptunghiular ce comportă un sertar, cu colţurile rotunjite, suport pe care se ridică doi montanţi strunjiţi ce susţin oglinda, fixată de aceştia prin şuruburi ce-i permit mobilitatea şi
în consecinţă înclinaţia convenabilă.
Pe suprafaţa fiecăreia dintre aceste componente, se reliefează ornamente din
repertoriul decorativ al stilului, minuţios realizate, decoruri ce au aceeaşi consistenţă lemnoasă dată cu bronz aurit ca şi corpul propriu-zis.
Partea superioară a suportului are ca motiv central, într-un cîmp oval, creat
de o ghirlandă de frunze şi roze, doi putti înaripaţi, într-o atitudine dinamică, ce
ţin între mîini o ramură cu frunze şi fructe. ln jurul ornamentaţiei figurale,

ţionată
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pentru a completa cadrul, sînt dispuşi . simetric cîte doi fluturaşi, elemente zoomorfe
uzitate în arta epocii imperiale. De o parte
şi de alta a acestui cadru, în rotunjimile de
la colţuri create de bordura de perle ce măr
gineşte partea de deasupra a soclului, întîlnim alte grupuri decorative; de data aceasta
între panglici şi lujeri sînt dispuse încrucişat două simboluri militare : o torţă şi o
fascie, fără secure.
Partea cea mai bogat ornamentată este
friza ce înconjoară din trei părţi suportul.
Motivul, ce se repetă ritmic, într-o linie unduită, este preluat din repertoriul greco-roman: cornuri ale abundenţei din care se revarsă lujeri cu rozete ce descriu volute.
Cei doi montanţi ce susţin oglinda au
forma unor baluştri-coloane, segmentate în
trei registre ornamentate, motivul diferind
de la un registru la altul; palmete înscrise
în cercuri (la unul din suporţi motivul este
deteriorat, iar la celălalt lipseşte) , frunze de
acant stilizate şi rozete.
Oglinda propriu-zisă, de formă rectangulară cu marginile de sus rotunjite, este
încadrată de o ramă de lemn aurit, profilată,
ce are spre interior o bordură perlată. De
ramă , în partea superioară, este prins un
motiv decorativ mai complex, conţinînd elemente specifice genului: o coroniţă de trandafiri întretăiată de aceleaşi simboluri miliFig. I - Consola cu oglindă.
tare atît de răspîndite în vremea lui Napoleon: torţa şi fascia încrucişate, totul înnodîndu-se printr-o panglică cu ciucuri la capete. De o parte şi de alta a motivului,
pe orizontală, sînt dispuse simetric ramuri de lauri stilizaţi.
O piesă de mobilier care a făcut parte din ambianţa interioarelor din această
perioadă , fără a constitui însă o noutate a acestui stil, o reprezintă consola. Aşe
zate de obicei între ferestre, consolele erau surmontate în multe cazuri de mari
oglinzi rectangulare 11 • Consola epocii imperiale, conservînd destinaţia tradiţională,
care face din ea o mobilă aplicată, este decorată pe singurele feţe aparente. ln
cazul nostru (nr. inv. IV 3621) este vorba despre o piesă semicirculară, a cărei
construcţie aminteşte formele arhitecturii antice. Esenţa folosită 1a confecţionarea
consolei este lemnul de brad peste care S""a placat un furnir de nuc (1 mm), iar
pe unele părţi s-a aplicat un strat de bronz.
Montanţii sînt reprezentaţi de trei cariatide înaripate, ce poartă pe creştet
cîte un capitel, care susţin, ca pe o arhitravă , tăblia semicirculară a consolei, a
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este neornamenCapetele cariatidelor sînt
din bronz înverzit, aripile şi
capitelurile din bronz aurit.
Corpul propriu-zis al suporturilor este din lemn furniruit, avînd forma unor stîlpi
prismatici, subţiate spre bază,
din care ies · picioare umane
(din bronz înverzit) ce se
odihnesc pe un postament tot
semicircular. Deasupra tăbliei
este aşezată o placă de marmură albă cu striaţiuni gri,
element decorativ ce dă o
notă aparte piesei. Pe fundalul consolei, ca la multe piese
asemănătoare 12 , este încadrată o oglindă.
Deasupra consolei
este
plasată o mare oglindă dreptunghiulară (nr. inv. IV 3620),
cu o ramă lată furniruită
(acelaşi furnir de nuc ca şi
la consolă), ramă întretăiată
de două borduri de bronz
Fig. 2 - Scaun „ Empire".
aurit, reprezentînd frize de
palmete şi ove stilizate.
Scaunele în „Empire" sînt mai greoaie decît în stilurile ,a nterioare şi dau o
impresie de soliditate. Exemplarul pe care-l avem (nr. inv. VI 2530) provine probabil dintr-un atelier ce a fiinţat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fiind
lucrat în „maniera" ,,Empire" . Este confecţionat din lemn de fag, peste care s-a
aplicat un strat de anilin negru. Amintind forma unui scaun pliant, de inspiraţie
romană, sella curulis (scaun curul şi jilţul consular), formă pe care o întîlnim
în renaşterea itali,ană din secolele XV-XVI , piesa n oastră se aseamănă cu cele
de tipul „sedia dantesca" 13 .
De o construcţie simplă, scaunul (tot pliant) este format din două x-uri curbate,
paralel încrucişate pentru a suporta şezutul. Acesta, ca şi spătarul (ambele lipsesc}
au fos t probabil confecţionate din toval 14 • La locul de întretăiere a celor două
x-uri este plasată cîte o rozetă sculptată. Braţele, care au ca ornament sculptural
motivul frunzei de acant stilizată, se termină în volute cu rozete sculptate la
mijloc. Picioarele scaunului sînt în formă de gheare de leu, ceea ce îi accentuează
aspectul antichizant.

cărei centură

tată.

•
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Piesele de mobilier asupra cărora ne-am oprit în studiul nostru sînt, considestul de reprezentative pentru ilustrarea stilului „Empire", atît în privinţa construcţiei, cit şi a motivelor ornamentale folosite în decorarea lor. Chiar
-dacă piesele respective nu reprezintă noutăţi în repertoriul mobilierului acestui
stil (cum ar fi lavaboul, dulapul cu oglindă)ffi, sînt totuşi adaptări tipice la cerinţele genului a unor piese existente în stilurile anterioare. Motivele decorative
placate pe suprafeţele mobilelor sînt reprezentative şi ele pentru stilul „Empire".
·tlerăm;

Un Ioc important este rezervat ommnentaţiilor vegetale (palmc;te, frunze de
acant, ramuri de lauri, coşuleţe de flori şi ghirlande, cornuri ale abundenţei, unele
·motive fiind de inspiraţie greco-romană), alături de care găsim o ornamentaţie
figurală alcătuită din figuri mitologice (cariatide, labe de leu), sau o ornamentaţie industrială 16 (torţe şi fascii).
Dacă încadrarea stilistică a pieselor puse în discuţie nu a ridicat probleme,
·nu fără dificultăţi este precizarea locului lor de execuţie, unde rămînem în domeniul presupunerilor.
Registrele vechi de inventar ne indică unele dintre piese (consola şi oglinda
mare, oglinda de toaletă şi psyche-ul) ca provenind din lăsămîntul contesei Ottilia
Wass. Din informaţiile colegului Pal Gyulai aflăm că aceasta a fost nepoata
-contelui Lajos Gyulai, om de cultură şi de gust, care şi-a mobilat conacul său de
la Mintia şi casa din Cluj cu piese de bună calitate achiziţionate la Pesta, unde,
,după cum ştim, au existat la începutul secolului XIX
ebenişti care lucrau în
maniera primului imperiu francez.

Neavînd copii, Lajos Gyulai şi-a lăsat bunurile moştenire şi celor doi nepoţi,
Geza Kuun, cunoscut istoric şi om de cultură şi Ottilia Wass, care a adus o parte
·din mobilier la Cluj, în casa pe care o locuia şi care se numea casa Gyulai-Kuun
·astăzi Piaţa Libertăţii nr. 11). Aşadar, nu ar fi exclus ca piesele care ne-au parvenit prin lăsămîntul contesei Wass să fie dintre cele moştenite de la unchiul său
şi în consecinţă de provenienţă pestană.
Cit priveşte ultima piesă din repertoriu, scaunul descris, acesta provine de la
Muzeul de Arte şi Meserii (informaţie luată din vechile registre ale muzeului) ce
.a fiinţat Ia Cluj între 1882-1888. Acest muzeu (care a fost mai mult o încercare
de constituire) şi-a format patrimoniul atît din donaţii particulare, cit şi din
obiecte cumpărate sau donate de Expoziţia Naţională care a avut loc la Budapesta în anul 1885. Această piesă, care ni se pare a fi lucrată în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, este fie o lucrare autohtonă, transilvăneană, fie că apar·ţine tot unui atelier de la Budapesta.
VIORICA POP
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Pl. II. 1 -

Oglinda „Empire" (vedere de ansamblu). 2 Detaliu.
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AMEUBLEMENT „EMPIRE" DANS LE
MUSEE D'HISTOIRE DE LA TRANSYLVANIE
(Resume)
Apres une succincte p:resentation du style „Empire" en general, sont decrites
quelques pieces d'ameublement appartenant au style, pieces qui se trouvent dans
le patrimoine du Musee d'histoire de la Transylvanie.
Sur la foi des temoignages des anciennes registres d'inventaire du musee.
l'auteur suppose que ces objets ont ete confectionnes a Pest, ou, au commencement
du XIXeme siecle, existaient des ateliers qui produisaient ce genre d'ameublement.
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