MOBILIER IN STIL CLASICIST IN MUZEELE CLUJENE
(a doua

jumătate

a sec. XVIII -

începutul sec. XIX)

Fără a avea pretenţia că piesele ce vor fi puse în discuţie constituie, în
totalitate, exemplare dintre cele mai reprezentative ale genului, acestea sînt totuşi
mărturii ale răspîndirii clasicismului de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutului celui următor, din puternicele focare de cultură vest-europene către cele
din Europa centrală, sînt dovezi ale modului de asimilare şi interpretare a modelelor originale.
Stilul Europei centrale este o rezultantă a influenţelor celor două centre directoare ale artei decorative continentale, Franţa şi Anglia, dar trecută prin filieră germană, de unde s-au transmis variante mai sobre şi mai funcţionale.
Această nouă turnură în arta mobilierului sesizată în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului XIX se datorează şi unui alt aspect
legat de modificările structurale ale societăţii timpului: paralel cu stilul reprezentativ al curţilor europene, cu acel mobilier „d'apparat", fastuos ornamentat,
se dezvoltă în arta decoraţiei interioare şi a mobilierului o tendinţă diferită, care
reclamă o producţie de mobilă cu forme şi ornamente mai modeste, dar de o mai
mare funcţionalitate, corespunzînd gustului şi uzanţelor cotidiene ale unui cerc
mai larg, acela al burgheziei.
Deşi mobilierul se pretează destul de rapid schimbărilor stilistice, dată fiind
corelaţia sa cu arhitectura, nu în toate ţările aceste schimbări se recepţionează
în acelaşi timp. In Imperiul habsburgic, din care Transilvania făcea parte ca provincie în această perioadă, clasicismul nu începe să se dezvolte decît în cursul
ultimelor două decenii ale secolului XVIII sub domnia lui Iosif al II-lea, în timp
ce în alte ţări apusene se manifestase cu mult înainte.
Ceea ce se constată începînd cu ultimii ani ai secolului XVIII, este că atît
arhitectura cit şi decoraţia interioară şi mobilierul englez exercită o puternică
influenţă asupra principalelor centre de viaţă artistică din Europa centrală. Austria, la începutul secolului XIX, cunoaşte propria sa variantă, care îmbină elemente locale cu influenţe englezeşti şi chiar cu tradiţii ale stilului Ludovic a1
XVI-lea, ceea ce îi conferă un aspect mai puţin auster. Modelele englezeşti au
pătruns nu în mod direct, ci prin intermediul revistelor germanei, iar concordanţa unor trăsături în arta decorativă de pe întregul teritoriu a1 vechiului Imperiu habsburgic îşi are sursa în omogenitatea învăţării obligatorii a desenului de
către toţi artizanii 2.
Pe lingă faptul că mobilierul trebuie să ţină seama de unele convenţii ale
epocii însăşi, adică să se adapteze „modei" timpului, acesta reflectă în egală mă
sură şi situaţia proprietarului. Cel care comandă o garnitură sau o piesă de
1 Szabolcsi Hedvig, Reception et transformation en Hongrie des modeles occidentaux de l'art
decoratif a la fin du X V I ne siecle (separa turn), p. 687.
2 Ibidem.
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mobilier îşi manifestă opţiunea pentru forma sau ornamentica comenzii respective, opţiune care defineşte în acelaşi timp şi starea materială a comandatarului.
Piesele de care dispunem şi care provin, în parte, din lăsămîntul contesei
Wass Ottilia, dezvăluie, dacă nu un fast deosebit, dar un anume rafinament şi
bun gust, atît în formă cît şi în ornamentaţie. Mobilele au o arhitectonică graţioasă şi zveltă, în care predomină linia dreaptă, dar care se completează armonios
cu unele rotunjimi; motivele ornamentale, chiar dacă sînt deja cunoscute, fiind
preluate din stilurile anterioare, redevin noi prin lejeritatea, simplitatea şi fantezia cu care sînt tratate şi prin modul lor de îmbinare compoziţională. Este
vădită tendinţa pentru degajarea suprafeţelor, care devin mai aerate, mai puţin
încărcate şi pentru o concentrare a decorului, fie în mijlocul acestor suprafeţe,
fie spre margini, chiar dacă este vorba numai de nişte chenare sau muluri. De
altfel se remarcă şi preocuparea pentru protejarea punctelor vulnerabile ale pieselor prin aplicarea unor ornamente de bronz fin cizelat: în caneluri baghete,
la margini ancadramente, iar la colţuri motive florale sau alegorice. In orice
caz, decorul, fie intarziat, deci plan, fie aplicat în relief, nu sufocă silueta piesei,
ci dimpotrivă vine să-i sublinieze structura.

*
Două

dintre piesele pe care le avem în vedere, şi care fac parte din patrimoniul Muzeului de istorie al Transilvaniei, par a fi făcut parte dintr-o garnitură a unui interior. probabil feminin, dată fiind gracilitatea şi fineţea lor. Este
vorba despre o măsuţă extensibilă (nr. inv. IV 3525) şi un birou mic cu manşon
cilindric (nr. inv. IV 3471), ambele din lemn de brad, placate cu furnir de paltin,
peste care s-a aplicat un strat de anilin de culoare neagră.
Măsuţa (fig. 1), fără a avea o utilitate bine definită, putea servi pentru micul
dejun, dacă ţinem seama că măsuţele aşa-numite „Pembroke" sau „breakfast
table", cu două chepenguri, erau foarte agreate în micile încăperi ale acestei perioade, sau putea fi, pur şi simplu, o măsuţă de salon pe care se aşezau ceşti sau
cărţi.

Tăblia dreptunghiulară
se prelungeşte cu două chepenguri rotunjite, rabatabile, susţinute de suporturi. Sub tăblie este dispusă o friză cu colţurile aplatizate, partea din faţă a acesteia constituind-o un sertar. Cele patru picioare strunjite, avînd aspectul unor colonete prevăzute cu caneluri, sînt legate aproape de
bază prin stinghii în segment de arc, ce formează un fel de X, prinse în punctul
de întretăiere cu o agrafă.

componente ale mesei prezintă ornamente metalice, de bronz
simetrice în dispunere, purtînd amprenta calmului clasic, a graţiei şi
lejerităţii. Suprafaţa tăbliei, concentric ornamentată. este compartimentată prin
mai multe chenare de alamă, iar marginile ei sînt puse în valoare printr-o bordură de palmete de bronz. Motivul central al tăbliei, compoziţie decorativă de
alamă intarziată, ce afectează o fizionomie mai mult grafică decît reală, apă
rînd ca un arabesc sinuos şi fantezist, îl constituie un cartuş ce vrea să imagineze un vas din care se revarsă o abundenţă florală stilizată, minuţios realizată, ce creează prin arcuirea lujerilor o împletire de volute. Motivul, ca insplraţie, nu este nou; preluat din antichitate, el este prelucrat de artiştii timpurilor
în maniera stilurilor respective pentru ca în perioada clasicismului, cînd este
Toate

sau

părţile

alamă,
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Fig.

1. M ăs uţ ă ex t e n sibilă în stil clasicist

(prima

jum ăt a t e

a secolului

a l XIX-lea)

. foarte agreat ş i răspî ndit chiar pe lambriuri şi boazerii 3, să fie interpretat cu un
aer de capriciu.
Serta rul dreptunghiular dispus sub tăblie, ornamen1lat cu un dublu chenar
de alamă intarziată, are, central, o profilatură inferioară u şor arcuită. Micile
supra.feţe lateral e ale frizei, create prin aplatizarea colţurilor, poartă un decor
de bronz aplicat, o reuşită COlffipoz iţie de atribute alegorice, motive de origine
alexandrină ş i ro man ă: trofee militare (torţe în fl ă cări, trompetă, scut) şi atribute sentimentale (săgeata ş i tolba cu săgeţi), totul legat cu o pan g lică înnodată
ş i aureolat de o cunună de flori. Nici aceste elemente decorative nu sînt proprii
numai mobilierului acestei perioade, ci au constituit motive apreciate în general
de artiştii ce ,a u produs în maniera clasicismului, ,a stfel încît ele se întîlnesc, cu
mici modificări de interpretare, atît pe tapiserii cît şi în decoraţia murală4 • ·
Diferitele genuri de trofee, fie ele militare, pastorale sau sentimentale, fără
a constitui o noutate a perioadei, au totuşi un aspect nou, dat d e sim.pli tatea
in genuă şi fantezia aranjării lor, iar ceea ce accentuează această latură l ejeră
şi vaporoasă a clasicismului este panglica prezentată fie plisată ·sau ră suci ~ă, fie
în noduri ·sau sub formă de cocardă . Acest stil „ruban" , cum este numit în mod
Paul Cornu, L es styles a la portee de tous, P aris, f. a ., p. 93.
Styles, meubles, decors , du Moyen Age a nos jours, II, P aris, f. a. , Librairie Larousse, foto
p . 25 r esp ectiv p . 17 .
3

4
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convenţional5, a făcut atît de intim parte din moda timpului, incit îl întîlnim
pretutindeni: în pictură, pe hîrtie, pe metal sau lemn, în draperii sau stofe.
Ca şi alte motive preluate din repertoriul ornam_ental grec, şi fusul coloanei,
cu canelurile scobite vertical pentru reţinerea luminii şi pentru crearea de modulaţii de umbre, a servit ca indicator în felul de interpretare a mobilierului, respectiv a picioarelor acestuia. Este tocmai cazul măsuţei în discuţie ale cărei picioare strunjite, subţiate către bază, prezintă caneluri ornamentate cu ciubucuri,
care pe lingă rolul decorativ mai au şi unul protector. Aceste ornamente, care
merg pînă la 1/:i a înălţimii suporturilor, au forma unor baghete rotunjite la
un capăt, prelungite prin tije foliacee. Sînt accesorii decorative ce s-au aplicat
în secolele XVII-XVIII atît în arhitectură cit şi în m::ibilier, morfologia clasicistă cunoscînd 28 de variante ale acestoraG. Colonetele susţin un fel de echinusuri decorate cu un feston ce reproduce în relief plat motivul ovei.
Cealaltă piesă pe care o considerăm
ca făcînd parte din acelaşi ansamblu
de interior cu măsuţa, chiar dacă unele detalii structurale sau ornamentale diferă,
este un mic birou de damă (fig. 2), mobilă des întîlnită în perioada clasicismului.
Este o piesă mică, graţioasă, cu un manşon semicilindric format din lamele longitudinale înguste, cu o tăblie de scris căptuşită în interior cu pluş albastru, care
prin rabatare dezvăluie un serre-papiers pentru păstrarea actelor şi scrisorilor,
şi cu un sertar care în momentul tragerii declanşează un resort ce permite rularea storului lamelor într-un sector de glisare practicat în partea posterioară a
mobilei. Picioarele, canelate şi protejate de glisoare metalice, a căror formă nu
se deosebeşte de ale piesei anterioare, sint legate opus două cite două prin stinghii cu colţurile uşor rotunjite, unite la rîndul lor de o altă bară strunjită şi
canelată.

ornamentaţiei, aceasta este distribuită pe toate părţile compoa împovăra însă, ci dimpotrivă subliniind arhitectonica piesei: regăsim
aceleaşi tije foliacee în caneluri, marginile sînt bordate cu festoane de bronz
imaginînd şiruri de frunze de lauri, denticuli, sau ornamente florale împletite.
Punctele de racordare a picioarelor la corpul biroului sau a barei orizontale
la cele două stinghii sînt ornate cu rozase. In afara acestor elemente decorative
de bronz cizelat, aplicate piesei, nefăcînd deci parte din structura sa, şi care
sint tratate ca adevărate lucrări de orfevrărie, întîlnim şi intarzii de alamă.
Central, capacul biroului are dispusă o foarte fină compoziţie decorativă, inspirată
din natură, rezultată din împletirea unor atribute sentimentale7 : între ramuri de
frunze şi flori este plasat arcul şi tolba cu săgeţi, totul fiind prins într-un inel.
Tot din alamă intarziată sînt concepute şi filetele ce delimitează suprafeţele plane
ale biroului.
De o structură şi ornamentaţie asemănătoare cu a pieselor descrise şi integrîndu-se în acelaşi context cronologic, trebuie plasată şi o altă măsuţă (fig. 3),
aflată în patrimoniul Muzeului de artă din Cluj.
Cu tăblia de formă rectangulară cu laturile mici rotunjite, cu friza ce susţine
tăblia şi care urmează forma acesteia, cu picioare strunjite unite între ele prin
stinghii ce formează un fel de H cu laturile concave, piesa aceasta este în ansamblu mai grosier executată decît măsuţa anterioară şi cu o ornamentaţie mai

In
nente,

6
8

7

privinţa

fără

Idem, p. 36.
G. Janneau, Dictionnafre des styles, Paris, 1966, p. 216.
G. Boulanger, L' art de reconnaître les styles, Paris, 1960, p. 79.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 2. Birou de d a mă (cu manşon semicilindric) în stil clasicist
(prima jumăt ate a secolului al XIX-lea).

Fig. 3.

Măsuţă

în stil clasicist (prima

jumătate
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puţin rafinată. Chenare de alamă marchează forma suprafeţelor pe care au fost
intarziate, iar marginea tăbliei are aplicat un feston de alamă cizelată,
motiv pe care îl întîlnim şi pe partea bombată a picioarelor. Ornamentaţia cea
mai interesantă şi mai bogată este plasată în centrul tăbliei sub forma unui
medalion de arabescuri florale într-o reuşită combinaţie intarziată de alamă şi sidef.
Ultimele două piese pe care vrem să le discutăm, una aflată în patrimoniul
Muzeului de artă, iar cealaltă în patrimoniul Muzeului de istorie al Transilvaniei, sînt de o factură aparte faţă de cele prezentate, tipul şi ornamentaţia lor
situîndu-le mult mai aproape de modelele originale, respectiv de exemplarele mai
reprezentative ale stilului Ludovic al XVI-lea.
După cum se ştie, evoluţia scaunelor este prima care se adaptează schimbă
rilor stilistice8 • Către sfîrşitul primei jumătăţi a secolului al XVIII-lea stilul Ludovic al XV-lea prezintă deja semne de declin, pentru ca începînd din jurul
anului 1765 să renască puţin cite puţin aspiraţia către puritatea liniilor drepte
şi calmul clasic al modelelor antice. După perioada aşa-numită „Transition", cînd
scaunele conservă, în general, structura frămîntată a stilului Ludovic al XV-lea,
doar picioarele cambrate sfîrşind prin a deveni drepte, orientarea clasicistă se
impune deschizînd o nouă perspectivă în evoluţia mobilierului.
Fotoliul (fig. 4) de care dispunem (nr. inv. M.A. 2446) îl considerăm un perfect
reprezentant al noii orientări în domeniul mobilierului: picioare drepte şi rotunjite în care s-au practicat caneluri, braţe scurte larg deschise, parţial tapiţate,
terminate în volute, care se racordează la picioare printr-o frumoasă consolă
curbată ornamentată cu frunze de acant, punctul de racordare constituindu-l o
rozetă încadrată într-un patrat. Şezutul ca şi spătarul fotoliului au forme rotunjite. iar brocatul cu care este tapiţat, chiar dacă nu este original. are însă motive
ce merg în contextul stilistic: pe un fond galben, buchete de margarete în tonuri
de teracot, galben, verde şi bleu, prinse în panglici terminate cu ciucuri. Lemnul
este decorat şi aurit, ca de altfel la majoritatea scaunelor acestei epoci. Spă
tarul este încadrat cu muluri de ornamente împletite în opt, ornamente inspirate
din meandrul grec şi cunoscute sub denumirea de meandru baroc, care servesc nu
numai ca decor, dar şi la modelarea reliefului acestuia. Partea lemnoasă a şezutului
este şi ea ornaimentată cu frize de monticuli şi benzi în torsadă.
Cealaltă piesă pe care o avem în vedere este o măsuţă pentru lucru de
mină (nr. inv. VI 2532) din lemn de mahon cu furnir de trandafir (fig. 5), splendid exemplar al genului. Pe patru picioruşe în muchii drepte, uşor curbate, este
plasată o cutie de lemn ovală, care se prelungeşte în jos printr-un coş conic
din atlas plisat, de culoare oliv, pliseurile fiind prinse într-o pasmanterie. Din
partea inferioară a picioarelor pornesc stinghii scurte unite de o placă cu marginile ondulate. Cutia are în interior un platou casetat pentru păstrarea ustensilelor de cusut.
Pe lingă striurile fine al furnirului, ce decorează piesa, aceasta este şi foarte
frumos şi fin pictată în culori pastelate. Peretele casetei este ornamentat cu panglici înnodate şi buchete de flori, între care cad, simetric şi diametral opus,
două medalioane în cadru perlat ce încadrează busturi de femei. Capacul are
ca motiv central tot un medalion oval încercuit de perle, ce prezintă o femeie
într-un decor rustic. Şi pe picioare sînt inserate motive florale ce imaginează ghirlande de frunze stilizate.

8

Szabolcsi H., J'.lrnbles frani;ais cn Hongrie, Budapesta, 1964, p. 27.
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Fig. 4. Fotoliu stil Ludovic al XVI-lea "(a doua
a secolului al XVIII-lea).

jum ătate

Fig. 5. Măsuţă de lucnt din perioada clasicistă (sfîrşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea).
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Această casetă de lucru, fără a face parte dintre mobilele de mare lux, pe
care în această perioadă se întîlnesc placate piese de porţelan de Sevres, denotă
totuşi mult gust, chiar dacă medalioanele sînt numai pictate.

*
Prezentarea şi tratarea acestor piese de mobilier impun, în mod firesc, şi
anumite concluzii de ordin cronologic şi stilistic. Lipsa oricărei semnături sau
însemne pe piesele respective creează însă o serie de probleme privind stricta
lor încadrare în timp şi spaţiu, permiţîndu-ne doar unele supoziţii sau ipoteze.
In legătură cu primele trei piese, spaţiul cronologic are, credem, nişte limite
mai largi. Pe de o parte, structura lor (linia dreaptă ce domină şi care se îmbină
cu unele rotunjimi, forma picioarelor, canelurile practicate în acestea) ca şi motivele ornamentale în sine (motive alegorice, rozete, tije foliacee în caneluri) ne
îndreptăţeşte să le plasăm în perioada clasicismului mergînd de la finele secolului
XVIII pînă în secolul XIX; la aceasta se adaugă şi sistemul de glisare al lamelelor biroului declanşat de tragerea sertarului, combinaţie mecanică foarte apreciată
în stilul Ludovic al XVI-lea; pe de altă parte tipul intarziei ca şi materialul
(alama) de care a făcut uz meşterul în crearea compoziţiilor ornamentale prezentate ca motive centrale (pe tăbliile măsuţelor sau pe capacul biroului) sînt
foarte asemănătoare încrustaţiilor de alamă practicate în tehnica Boulle, a cărei
uzitare se va accentua la începutul secolului XIX 9, dind naştere unor tipuri de
mobilier aparţinînd ~-zisului stil „Boulle vienez".
Prin urmare, dacă am face o delimitare mai restrînsă a perioadei, am opina
pentru amplasarea acestor mobile la începutul secolului al XIX-lea, cînd tradiţiile clasiciste ale secolului XVIII se continuă mai ales în ţările Europei centrale, meşterul care le-a creat dovedindu-se cunoscător al acestor tradiţii, dar
folosind şi tehnici moderne ale timpului său.
In privinţa atribuirii pieselor unui centru sau altul, putem presupune, dată
fiind calitatea şi bunul lor gust, că ele provin nu dintr-un atelier provincial, ci
mai degrabă dintr-un atelier vienez, Viena fiind unul din oraşele unde s-a lucrat în această manieră „Boulle" la începutul secolului al XIX-lea. De altfel
în această perioadă aici se executau o serie de mobile cu forme originale şi
ingenioase, cum sînt micile birouri-secreter sau micile măsuţe în forme preţioase
şi căutate, mobilier în confecţionarea căruia se îmbină tradiţia locală cu influenţe
englezeşti, cum este, credem, cazul pieselor noastre.
Trebuie să remarcăm în acelaşi timp că absenţa vreunei semnături ne face să
presupunem că meşterul sau atelierul care le-a confecţionat nu era dintre cele
mai renumite, deşi lucra cu multă fineţe şi eleganţă. Spre concluzia că piesele
sînt de origine vieneză ne conduce şi lapidara informaţie din vechile registre de
inventar (relativ la primele două piese), care specifică că ele provin din lăsă
mintul contesei Wass Ottilia, care, după cum ştim, moştenise o serie de obiecte,
printre care şi mobilier lucrat la Viena, de la rudele sale ce deţineau funcţii în
capitala imperiului.
In privinţa fotoliului, acesta îmbinînd cele mai pregnante caracteristici ale
stilului Ludovic al XVI-lea, atît ca formă cit şi ca ornamentaţie, trebuie să-i recunoaştem o apartenenţă cronologică ce probabil nu merge mai departe de sfîrşitul secolului XVIII, dacă nu chiar trebuie să-i acordăm perioada celor 20 deu

Styles, meubles, decors, du Moyen Age

a nos

jours, II, p. 35.

https://biblioteca-digitala.ro

441

MOBILIER IN STIL CLASICIST IN MUZEELE CLUJENE

ani (pînă la revoluţia franceză), cînd acest stil a fost atît de puternic la modă
şi s-a manifestat în plenitudinea formelor sale 10 •
Dacă la celelalte piese am considerat ca vizibile influenţele englezeşti în interpretarea lor de ansamblu, de data aceasta observăm nota franceză a stilului 11. Nu putem afirma că locul execuţiei este Franţa (lipsa oricărui indiciu
scuză această carenţă), dar fineţea, acurateţea şi migala lucrării ne îndreptăţesc
să credem că nu provine dintr-un atelier provincial, ci dintr-un mare centru
artistic unde modelele originale au parvenit direct şi unde în confecţionarea
mobilierului nu au intervenit decît neglijabile modificări locale, păstrîndu-se mai
evident caracterul francez al stilului.
Ultima piesă, măsuţa de lucru, un exemplar ce denotă multă fineţe şi pricepere în execuţie, are o plastică decorativă şi compoziţională diferită de a pieselor precedente; nu întlînim nici intarzia, nici bronzurile cizelate, în schimb
mica piesă este frumos pictată cu medalioane anturate de perle, inserînd personaje feminine prezentate fie în bust, fie într-un cadru rustic. Este o caracteristică a clasicismului reîntoarcerea la natură şi încadrarea unor scene cu personaje
în peisaj. Făcînd parte iniţial tot din colecţia Wass Ottilia, şi această mobilă pare
să fie de provenienţă vieneză, produs de sfîrşit al secolului XVIII sau început
al celui următor, al unui atelier ce a interpretat modele franţuzeşti, dindu-le în
acelaşi timp şi o tentă autohtonă.
Ceea ce se poate spune despre toate piesele prezentate, este că, fără a face
parte din mobilierul de mare lux, denotă totuşi posibilităţile materiale ale comandatarului, alături de discernămîntul, bunul gust şi priceperea acestuia în arta aranjării interioarelor.
VIORICA POP

MOBILIER EN STYLE CLASSICISTE DANS LES MUSEES DE CLUJ
(seconde moitie du XVIUe siecle -

debut du XIXe siecle)

(Resume)
On presente et interprete du point de vue stylistique et chronologique quelques pieces d'ameublement conservees dans Ies collections des musees de ClujNapoca, pieces appartenant a la seconde moitie du XVIIIe siecle et au commencement du XIX e siecle.

10 Vezi analogii datînd dintre anii 1770-1780 la Szabolcsi H., l\lleubles frani;ais en Hongrie,
foto 33 - 35 şi Styles, meubles . .. , p. 29.
11 Vezi piese analoage la Szabolcsi H., Meubles frani;ais en Hongrie, foto 32-35.

https://biblioteca-digitala.ro

