LAZI DE ZESTRE DIN SECOLELE XVII-XVIII
IN MUZEUL DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI

Legătur~le trad\tionale comerciale şi cuhur.ale rn Itali:i., intensificarea rclatiilor cu
centre importante ca Viena, Praga, Cracovia, Niirnberg an contribuit În sc,·olul al XVI-iea
la pătrUnderea în T ransi1vania a tot ce era nou În Europa, ~udînd elementele Renaşterii apusene cu elemente de colorit local. În Transihania acestui secol, oraşele, ca ccnt~e cultural.:, ~Înt
în stare să asimileze aceste i111flucnţe noi adaptate În spir;llll tradiţiei locale cîştigate În secolele anterioaire de culrtută. Aceste schimbări au avut o înriurirc Însemnată asupra mrxlului
de viaţă al popu:laţiei înstărite transilvănene, care-şi doreşte un cămin mai comod, m:ti
frumos şi mai luxos, un cămin care să reflecte mai bine rolul ei În viap Principatului. P:ttriciatul urban îşi clădeşte case mai bogate, cu interioare vrednice de a găzdui principi, cancelari şi alţi demnitari ai ţării, interioare cc abundă de mobi:ă scumpă, covoare şi ;ugin tărie.

Se Înţelege că aceste schimbări în viaţa populatici Înstărite au constituit de a~c1rn:nca
un excelent priJej de: manifestare a Îmuşirilor anisti.:e ale unor categorii de m-:)lc>;ngari.
La acea.sta se adaugă şi faptul că Transilvania, unde deprinderile meşteşugăreşti au dciinut
un binemeritat renume, ajunge În secolul al XVII-iea, în timpul Războiului de 30 d~ . ani,
să constirtuie şi locul prielnic pentru activ~tatea meşterilor nevoiţi să se retragă ai.:i din nurile centre ale Europei.
~adar, fie că este vorba de transi:văneni, fie că este vorba de cei veniţi din .1lte regiuni ale Europei, ace.şti meşteri ai Renaşterii conlucrau pentru asigurarea unui grad de
confortabaitate locuintelor orăşenimii ce se voia cultă şi pe undeva aproape de pretenţiile
nobilimii.
ln Renaştere, potrivit uzanţelor vremii, camerele de locuit erau mobilate cu paturi,
mese, mobilier de şezut şi lăzi, iar mai tirziu se răspîndeşte şi dulapul. în secoluJ XVI aceste
piese de mobilier erau lucrate de tîmplari, cu excepţia Iă~i,Jor care erau conifeqionatc de
dulgheri. Abia din iecolul al XVII-iea lăzile de dulgher, care în documentele vremii apar
sub numele de „acsolt lada" 1 (ladă de dulgher), încep să fie înlocuite de lăzile de tîmplar
,,asztalos lada" 2 , cel:: confecţionate de dulgheri fiind folosite acum în cămări pentru păstra
rea alimentdor. Mai tîrziu de se perpetuează în mobilierul popular, rezultÎnd deci că piesa
penttu depozita.t a cunoscut un drum evolutiv, de la hambar la obiectuJ cu valoare repre.zenta:tivă şi decorativă, retrăgîndu-se prin introducerea mobilierului de tip orăşenesc spre
o funcţie de strictă utihtate.
Documentele epocii semnalează mai multe tipuri de lăzi 3 ; ceea ce ne interesează pc
noi în lucrarea de faţă sînt lăzile de zestre.
La Începuturile ei societatea feudală în continuă deplasare nu a avut mult timp altă
mobilă decît chesoanele pentru păstrarea veşmintelor, a documentelor şi a averii. Er,lll con1
2

3

H. Szabolcsi, Regi magyar butorok, Budapesta, 1954, P· 25.
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struqii masive, Iungi, adînci, Închise de un capac. Stabiliza tă, societatea va păstra aceste
lăzi pentru decorarea pereţilor, sau În anticamere pentru a servi la şezut.
Din secolul al XVI-iea apare uzajul de a oferi tinerilor căsătoriţi dota închisă într-un cufăr lung, frumos ornamentat lada de zestre, aşa numita cassone. Plasată la
perete sau la picioarele patului, lada, prin construqia ei, reproduce În mod cert prototipuri
inspirate după sarcofagul greco-roman.
Prima piesă (pi. I, fig. 1) pe care o avem În vedere (nr. inv. I 7176/F. 286; dimensiuni: 117 x 55 X 60 cm) este un exemplar din secolul al XVII-iea, care prin forma sa arhitecturală, profilul frizelor şi ornamentică aminteşte de lăzile de zemc italiene. Este o piesă masivă, de formă paralelipipedică, din lemn de nuc, prevăzută lateral cu două minere metalice
pentru uşurarea transportului.
Partea frontală a piesei este ornamentată, celelalte faţete, inclusiv capacul, sînt neornamentate. Decorul păqii frontale este sculptural, distribuit atît pe verticală, cît şi pe orizontală. În panea superioară făcînd parte din capac, este dispusă o friză ce alcătuieşte un fel
de cornişă, decorată cu aşa-zisul motiv „rais de coeur" 4 lucr~t Înt_r-o manieră stilizată. Faţada lăzii propriu-zise este compartimentată venical În două registre prin trei casete cu profilatură În relief. Atît casetei~ cit şi cele două planuri create din dispunerea lor sînt anturate de frize înguste purtînd ca decor motivul ovelor5, dar de o formă aplatizată. In centrul
fiecărui registru este aplicat, în relief, cîte un romb dispus pe orizontală, decorat la rîndul
să·u, pe cele patru laturi, cu şiruri perlate. In partea inferioară, În lungimea piesei, Întîlnim
aceeaşi friză cu „rais de coeur" stilizate, din care pornesc cele trei suporturi de susţinere,
ornamentate cu palmete realizate Într-o manieră mai mult grafică, legate între ele printr-un
fel de dantelărie de lemn, impresie creată atît de volutele traforate ce imaginează creste de
valuri, cit şi de motivul „ulciorului italian" din care se revarsă o abundenţă florală, motiv
sculptat în relief plat.
În interior lada este compartimentală de un perete lateral, creindu-se astfel o casetă
pentru păstrarea banilor sau a bijuteriilor. Părţi!e metalice (balamale şi închizători) sînt
simplu lucrate, fără o preocupare artistică specială.
Cele cîteva consideraţii certe legate de această piesă se referă la repertoriul ornamental;
În privinţa locului de provenienţă şi deci a unui eventual atelier, rămînem numai la domeniul supoziţiilor, căci vechile registre de inventar nu conţin nici un fel de Însemnări În
acest sens.
După cum am mai arătat, atît forma cît şi compartimentarea interioară ne indică o
ladă pentru păstrarea veşmintelor şi a obiectelor de valoare, destinată a fi mai degrabă o
ladă de zestre decît un cufăr de călătorie, spre această supoziţie ducîndu-ne şi ornamentaţia
relativ bogată a lăzii ca şi lemnul de calitate din care a fost confecţionată.
Concluzia că este o piesă renascentistă este determinată de o serie de elemente care
ţin atît de arhitectonica formelor (masivitatea, forma picioarelor, linia dreaptă care o domină În ansamblu) la care se adaugă departajarea părţii frontale În registre şi casete,
care, chiar dacă au o funcţie strict decorativă, urmăresc îndeaproape sublinierea sistemului
constructiv -, cit şi de repertoriul ornamental. Ovele, palmetele, acele „rais de coeur"
sînt elemente caracteristice Renaşterii, preluate de aceasta din reper:toriul clasic, fie d grec
sau roman, şi prelucrate În maniera proprie acestui mare curent stilistic european.
Cît priveşte celelalte motive sculpturale, rombul şi ulciorul cu flori, acestea sînt de
influenţă italiană, ca urmare a penetrării acestor elemente renascentiste în centrul şi estul
Europei, iniţ:al prin meşteri italieni, mai apoi intrînd în maniera de lucru a meşterifor Io4
5

G. BouJ.anger, L' art de reconnaître Ies styles, 1960, foto p. 207.
N. Graur, Stilurile în arta decorativă. Bucureşti, 1970, p. 79.
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caii. -Şi, după cum este bine cunoscut, această orientare spre arta ş1 motivistica Renaşterii italiene o întîlnim la meşterii clujeni. Ei sînt aceia care au lucrat şi au pictat tavane ca.setate,
cum este cel din castelul familiei Bethlen clin Beclean datînd din secolul ,al XVl.-lea (în jur
de 1570), unde motivul predominant este cd al rombului Încadrat Într-un drepttmghi0, sau
la castelul familiei Kornis de la Mănăstirea (jud. Cluj), unde alături de diferite tipuri de
flori este pictat şi motivul „coroanei italiene• şi al „ulciorului ~talian• 7 • Mai mult, acest din
urmă motiv apare ca model şi în cartea meşterilor timplari din Cluj 8 (pl. I, fig. 2).

In privinţa încadrării cronologice, credem că nu greşim daică atribuim piesa secolului
al XVII-iea. O serie de elemente sînt prezentate acum Într-o formă mai puţin pură, mai
denaturată decît în perioada clasică a Renaşterii: palmetele cu cinci-şase petale le întîlnim
acum cu zece petale, tipul de „ulcior italian" cu flori este mai stilizat, la fel ca şi celelalte
motive ornamentale, Ja aceasta adăugindu-se şi traforarea părţii inferioare a lăzii, tehnică
agreată în tot oursul secolului al XVII-iea.
Atribuirea certă a piesei unui centru sau ailrul este dificilă, lipsa oricărui Însemn Îngreuîncadrarea ei În spaţiu. Lipsa de acurateţe stilistică, maniera mai muLt grafică de
realizare, ne fac să credem că nu este vorba de o piesă de import, ci de opera unui atelier
local transilvănean. Dată fiind motivistica, putem presupune un meşter clujean, care a lucrat-o la comanda vreunui patriciian, căci În tot cazul lada a făcut parte dintr-un interior
nează

orăş~nesc.

Cealaltă piesă care intră În sfera interesului nostru este o ladă pictată din secolul al
XVIII-iea (pl. I, fig. 3).
Apariţia mobilierului pictat la noi e~e legată c-e o serie de factori social-economici,
originea picturii de mobilier trebuind căutată în Europa centra:lă unde a apărut încă din
secolele XV-XVI ca o imitare a decorului de intarsie. înflorirea acestui meşteşug se datorează În mare parte faptului că, suprafaţa piesei fiind acoperită cu o culoare, s-a putut folosi şi lemnul de esenţă moale, ca bradul sau alt lemn de cali<tate inferioară. Acest curent
genera:! a pătruns În ţara noastră prin diferite căi, dintre care cea mai importantă este
desigur marea circulaţie a meşterilor din secolele XVI-XVII. Astfel s-au aşezat, mai ales
În Transilvania, tîmplari şi pictori din mu'lte părţi ale Europei centrale, pe cînd meşteri de
aici, pentru a învăţa meseria, luau <:alea inversă, ajungînd pînă la Ni.irnberg.
în Transilvania pictura pe lemn este aJtestată încă din secolul al XVI-iea, cînd ea a
fost executată la galeriile şi stranele bisericilor protestante şi calvine, pictura iconografica
murală fiind interzisă în urma Reformei. Dar totodată se practică şi decorarea în aceeaşi
tehnică a mobiliemlui patricieni-lor din oraşele transiJvănene. Treptat însă în oraşe pictura
este înlocuită cu furnir şi meşterii care lucrau pentru mediul sătesc au preluat Întrebuinţarea
culorii ca mijloc de decorare.

Lada noastră este o piesă destul de masivă (nr. inv. F. 2865; dimensiuni 153x63X62),
din lemn de brad, de formă .paralelipipedică, aşezată pe patru picioare scurte.
Ornamentica părţii frontale ţine de domeniul pictu,rii şi mai puţin al sculpturii, ambele
îndeplinind o funcţie strict decorativă. Elementele ce domină această tîmplă a lăzii sînt trei
casete incastrate În ancadramente sculptate cu profilatură în relief, formate din linii frîmc
închise. Lateral, de-o parite şi de alta a feţei principaJe, în micile suprafeţe create prin aplatizarea colţurilor sînt dispuşi doi pilaştri strunjiţi, semiangajaţi, care de asemenea au un rol
decorativ.
11
1
8

Voi,t Pal, Regi magyar otthonok, Budapesta, 1943, p. 122.
Idem, p. 135.
Idem, p. 136.
https://biblioteca-digitala.ro

V:POP

j84

Nota dominantă o dă pictura ce crează motive ornamentale :nit În casete cît şi În spale anturează. Ca~etele laterale sînt identice atit ca formă cit şi ca decor. Motivul
inserat ce acoperă În Întregime spaţiul este al ulciorului italian cu caneluri şi două torţi mari,
din care se revarsă o abundenţă florală, de o parte şi de aha fiind dispuşi cîte doi br·ăduţi
,au chiparoşi.
ţiul · cc

În caseta centrală se descifrează un pitoresc peisaj rustic, o plăcută ambianţă de decor
vcgc1al şi arhitectonic.

1n exterior, În părţile ,uperioare ale casetelor laterale, În spaţii-le creat: de apfatizarca
anc.,dramentelor, sînt dispmc nişte compoziţii decorative, simetrice şi identice una faţă de
cealaltă, dar În cadrul fiecărei unităţi compoziţionale nu exist.'i o simetrie a clementelor ce
o alcătuiesc. Dominant este motivul „pavilionului urechii" 9 inclus Într-un vrej floral, racordate două cîte două de fiecare parte a casetdor. Deasupra lor, central, este plasat.1. cîte
o cochilie pictată în alb cu striaţii roşii. Intre casete, în partea inferioară În1îlnim mici
buchete de flori. Gama cromatică este variată: alb, rO}ll, verde, motive ce se detaşează pc
un ·fundal verde tern. Pe capacul brun al lăzii se descifrează urme de pictură, iar pc păqilc
l:11cralc, pe acelaşi fond brun Închis, sint trasate două chenare negre. In interior un perele
dc•,părţitor crează lateral o Gt~ct:i pentru păstra:rca ob:cctelor de valoare. In partea interioară
,l capacului, În cele două planuri departajate de ancadramente cu o profilatură uşor relieL11ă. este pictată În alb pc fond alhamu o imcrip 1ic În limb., germană (pi. I, fig. 4):
Und samtc Schetz in c.li
Ser \X' cit, dic man don
Ewig auch beh!!lt
Anno 1788

Man fiir das Lebcn
Aho hir das M:m den
Seeg:n nicht vcrlir
Michael Hay
ceea cc
Aici este pentru viaţă
Deci aici
Să nu pierzi harul
1'lichael Hay

in

traducere ar fi:
~i acele comori din această
Lume pe care Ic păstrezi
Ve5nic şi dincolo
Anul 1788

Părţile metalice ale piesei (închizătorile, balamalde) sînt simple, nu văd~sc preocuparea
mqt~rului pentru realizarea artistică a acestora.
Şi În cazul acestei piese sînt necesare cîteva precizări. Si această ladă, ca 5i precedenta,
est~ o Iadă de zestre, purtătoare a unui conţinut ,imbo:ic, destinatie dovedită şi de inscripţia
<le pc capac. Încadrarea cronologică este de ::n.:mmea certă, ·amil 1788, după cum ne este
iăcut cunoscut şi numele meşternlui, Mrchacl Hay.

Din punct de vedere al motivisticii, aspect11l general al părţii frontale este al unei
piese baroce. De fapt întîlnim o serie de elemente preluate din Renaştere şi prezentate Într-o
formă barocizat5.. Motivul „pavilionului urechii" intîlnit ca motiv aplicat transilvănean pe
lăzile de sfîrşit de secol XVII 10 (pi. II, fig. 5) ornament care de altfel este primul făurit
mecanic în Renaşterea germ.ană 11 , în cazul nostru este pictat ~i apare mai învolutat, imr-un
context flora.I specific transilvănean; motivul cochi,liei (pi. II, fig. 6), de asemenea renascenti~t este foarte răspîndit În Transilvania, chiar dacă ne gîndim numai la lăzile din
H. Szabolcsi, op. cit., p. 26.
Vezi lada lui Bethlen Kata din 1695, în Voit Pâl, op. cit., p. 167.
11 H. Szabolcsi, op. cit., p. 26.
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PL I - I, L adă ele zestre, secolul a l XV II-iea - 2, Moti vul „ u lciorului italia n ", aşa cum apare în
cartea m eşt e ril or tîmpl ari din Cluj - 3 , Lad ă de zestre p ic t ată , secolul a l XVIII-iea - 4 , Cap acul
l ăz ii picta t e cu in sc ripţi a în lim ba ge rm a n ă,
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PI. II - 5. L ad a de zestre a lui Bethlen Kat a, 1695 - 6. L ada
miresei d in părţile nordice ale Un gariei - 7. Uşă din castelul
familiei Kornis de la Mă n ăst irea (jud. Cluj).
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secolul al· XVII-lea 12 , dar perpetuat în tot seralul XVIII. Tipul casetelor, tip de innueniă
italiană 13 este des Întîlnit În sculptura în lemn din Tramilvania. El :ipare nu numai l.t
lăzile sus-amintite, dar constituie motiv decorativ şi p~ uncie uşi, cum sînt cele din castelul
contelui Kornis de la Mănăstirea (pi. II, fig. 7), lucrate probabil În 1673 odată cu restul
părţilor lemnoase din castel (operă a meşterului clujean Moln.ir Albert)u. Găsim :icelcaşi
casete cu picturi florale şi la portalul intrării În navă din biserica leproşilor din Sighişo:ira,
datînd din 1754.
Ulcioru] italian cu flori, apărut În Tramilvani:1 Încă din ~ern'.ul X\", În timpul lui
Matei Corvin 15, este foarte răspîndit şi În St.x:olele XVI-XVII, motiv asemănător accm1i
ulcior constituindu-l şi partea superioară a amvonului bisericii reformate din str. Kogăl
niceanu din Cluj datat la anul 1646 16 • Din punct d~ vedere tehnic, În sculprnră, decorul
ulciorului italian crează o imagine simetrică şi statică, pe cînd în pictură pierde din rigiditate, dobîndeşte un ritm mai liber.
Este vorba aşadar de o compoziţie motivistică În care se îmbină o seric de elemente
renascentiste, adaptate cerinţelor stilului secolului XVIII transilvănean.
priveşte locul de provenienţă, acesta est.: necunoscut. Inscripţia În limba
ca şi numele meşterului Michael Hay, tot german, ne îndrcptăteşte să afirmăm
că piesa ·este lucrată În regiunile locuite de sa~ii din T ransil vani.1, probabil zona llra~ovului,
de unde Adolf Resch, bijutier şi coleqionar braşove:lll, a oferit spre achiziţionare o serie
de piese Muzeului aJI'dclean, printre care şi lăzi pictate.

în ceea ce

germană,

VIORICA POP

COFFRES DE MARIAGE DE XVIIeme~XVIIIeme SltCLES
DANS LE MUSEE D'HISTOIRE DE LA TRANSYL V ANIE
(Resumc)
On decrit et on interprete deme coffres de mariage, confectionnees par d'artisans de
T r;:imy lvanie, l'une, sculptee, prov~nant du XVII-cmc sicde, l'autre, peinte, datee
t 7118.

a

12

Voit Pal, op. cit., p. 167.
Idem, p. 135.
u Ibidem.
•
15
J.
Balogh, Kolozsvari rmesza11sz. lada, În EmlKel, Cluj, 1957, p. 12
16 Voit Pal, op. cit., p. 135.
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