BRODERII DE TIP ORIENTAL lN COLECŢIA DE TEXTILE
A MUZEULUI DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI

Aşezarea geografică a ţărilor rom,1ne În zona de interferenţă a apu::,ului cu răsăritul a făcut ca istoria lor să se desfăşoare la interseqia marilur
culturi. Contactul strîns şi permanent, relaţiile economice ')i politice neîntrerupte ale celor trei ţări române cu lumea occidentală şi cea orientală au
lăsat amprente adînci asupra tuturor domeniilor vieţii spirituale 1 •
Astfel, ana transilvăneană, de multe ori mediatoare de influenţe între
Occident şi Orient, îşi va forma un limbaj decorativ sintetizînd elemente
furnizate deopotrivă de aceste două zone de iradiere. Ornamentica tramilvăneană cu referire specială la arta decorativă a secolelor XVI-XVIII se va constitui din preluarea şi adaptarea motivisticii nord-italiene, sud-~ermane şi orientale, în urma unor Împrumuturi directe sau intermediate:!.
Raporturile cu lumea orientală au fost îndelungate şi s-au manifestat pe
planuri multiple, intensificîndu-se mult după victoria armatei otomane asupra
regatului maghiar la Mohacs. După cum bine se ~tie, bătălia de la Moh,ics
a declanşat un şir ·de evenimente care au avut ca urmare transformarea unei
părţi a Ungariei în paşalîc turcesc şi constituirea Transilvaniei În principat
autonom sub suzeranitate otomană. Acest fapt a permanentizat cont.:i.crele
directe cu Orientul, deschizînd drum larg influenţelor artistice. În arta decorativă transilvăneană cele mai puternice urme a lăsat ornamentica turcească
din Asia Mică care a vehiculat şi influenţe persanea. Poate cea mai receptivă
în acest sens a fost arta textilelor, mai exact arta broderiei transilvănene,
motivistica ei însumînd o largă gamă de elemente de provenienţă orientală,
prelucrate potrivit gustului şi spiritului artistic local.
În cazul de faţă, atenţia ni se îndreaptă spre două broderii de tip oriental care comportă ornamente tratate după canoane artistice turceşti şi persane, unicate în cadrul colecţiei noastre_..
1 lstRom, III, p. 316; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, Bucurc~ti,
1959, I, p. 185, 479; Szendrei J., A keleti es nyugati muvesut hatasa a m,igyar diszitmenyekre, În Muveszi ipar, VII, 1892, nr. 1, p. 13; Voit P., Regi magyar otthonok, Bud.1pes.t, 1942, p. 117; M. A. Mus.iccscu, Broderia medievalii românească, Bucureşti, 1969, p. 2.L
2 lstRom, II, p. 745, 755; V. Vătă.şianu, op. cit., p. 856, 857, 862, 866, 914-915,
945; Dolg, VII, 1916, p. Ul.
3
Szendrei J., Magyar diszitmenyek, în Muveszi ipar, VI, 1891, nr. 3, 'P· 78; Posta. B.,
.A pokafalvi reformatus egyhaz regi himzesei, în Dolg, V, 1914 (În continuare: PLÎSta),
p. 1%; Divald K., A magyar iparmuveszet tortenete, Budapest, 1929 (în continuare: Divaid), p. 194; Varju-Ember M., A 17. szazadi magyar h'imzesek motivumkincse, fo Folia
Historica, 1, 1972 (în continuare: Varju-Ernbcr (1972)], p. 45; Vona A., Olasz korsos
mima egy magyar urih'imzesen, 1n Folia Historica, 4, 1976 (fo continuare: Vona), P· 146.
' MuzlstTrans, -nr. inv. F. 6628 şi F. 6679. Piesele au făcut parte cu certitudine din
pat-rimoniul fomrlui Muzeu ardelean, dar nu ni s-a păstrat nici o menţiune cu privire L1
ele •{loc de provenienţă, data achiziţionării etc.).
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Fig. l -

Brod rie . . fuzl t1'rans, nr. inv. F. 6628.

pie să (fig. 1; pi. I, fig. a), o broderie dreptunghiulară, este condin pînz ă de in topită, nealbită, de bună calitate5. Pe acest fond
-a broda t cu fire de m ătase, u or răsucite, de diferite culori, care, combinate, dau un pron unţat efect de ansamblu: i oriu, beige, cafeniu, maron
în hi , er de-gălb ui , albastru ş i r u. Şi pun ctele de broderie au fost alese cu
multă pricepere: pentru contururi pun ctul „Înaintea acului", cusut cu cafeniu
. i maron închi ; pentru tije pun ctul de rămurică, cusut cu ca feniu; pentru
umplerea uprafeţel r mari punctul de broderie „turcesc" sau de ţesătură,
cu ut cu di verse culori 6 .
Decoru1l piesei, care aco per ă toată s uprafaţa, nelăsînd
spaţii
goale,
co n s tă dintr-un singur moti , un splendid vrej arcuit, reperat de patru ori,
a şezat în poziţii opuse de fiecare dată .
Vrejul care se ar c uie ş te puternic,
de criind aproape un cerc, p oar tă elemente florale de o impresionantă varietate: flori de măr, rozete cu ma i multe registre de petale, flori în formă
de eva ntai, co mpoziţii de palmetă de lotus, toate î n soţite de cîrcei şi o mulţime de frunzuliţe -arcuite şi semipalmete. Arcul vrejului adăposteşte o u r i a5ă
palmetă de lotus, de ,rară frumu seţe . Piesa excelează atît prin fineţea execuţiei tehnice, cît şi prin bogăţia cro matică şi prin perfeeţiunea desenului.

Prima

fe

\io nat ă

5 Brod eri a a fost confecţionată din do u ă fiîş ii de
p înză de in (5 7 X 137 cm şi
53 X 137 ,cm, deci dimensiunea totală: 110 X 137 cm), cusute l aol a ltă dl.lipă brodare. La
unul din capete se vede clar că ea a fost scurtată„ tot dup ă brod are, dimensiunea iniţială
d epă~ind deci 110 X ,1 37 cm.
·
6 Posta, p. 203 , 210 ; Undi M., Magyar hzmvarr6 muveszet, Budapest, 1934 (în eont1rnuare: Undi ), p. 76; 77, fig. 2, 11 , 19; 79; 80; Varju-Ember (1972), ip . 71; Vona, p. 151·.

.r.

PI. I a. Broderie . Muzeul de istorie al Tran si lvan iei, nr. inv. F. 6628.
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Varianta punctului de broderie plat, aleasă pentru umplerea suprafeţe
lor mari, aşa-numitul punct „turcesc", cu efecte de ţesătură, era foarte aereată
şi pe larg folosită la broderiile din secolele XVII-XVIII, executate fie în
Orient, fie în Transilvania. In cazul nostru punctul de ţesătură a fost executat cu atîta măiestrie, încît, la prima vedere, dă impresia că ar fi aplicat.
Senzaţia aceasta este accentuată şi de faptul că motivele au fost lucrate pe
ambele feţe ale piesei. Identitatea celor două feţe ale broderiei este o caracteristică a celei de a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea,
prelungindu-şi
existenta şi în cel următor 7 •
Soluţiile cromatice, nuanţele alese şi mai ales combinarea lor ne duc
spre Orient, spre luxuriantele grădini ale Persiei şi Asiei Mici. Culorile au
fost se1ectate cu mină sigură, alăturarea diferitelor nuanţe - de multe ori
aparent contrastante - realizînd o perfectă armonie cromatică 8 . Dealtfel,
spectacolul cromatic al grădinilor orientale şi-a lăsat amprenta nu numai
asupra artei textile, dar şi asupra ceramicii din Orient. Stau mărturie ţesă
turile şi covoarele de această factură, care îşi constituie ornamentica din interpretarea „cîteodată schematică, dar grandioasă" 9 a patru flori laleaua,
zambila, garoafa şi floarea de măr - îmbogăţită şi cu diversitatea de tratări ale palmetei 10 • In ceea ce priveşte ceramica, Gaston Migeon, În al său
Manuel d'art musulman, a subliniat cu insistenţă relaţia strÎnsă Între motivistica ţesăturilor şi a plăcilor de faianţă orientale. Într-adevăr, aceste plăci
ornamentale de multe ori dau impresia unei proiectări - pe pereţi sau pe
pardoseli - a mătăsurilor sau brocarturilor artistice, asemănările privind nu
numai decorul, dar şi cromatica 11 • Aceste două tipuri de produse artisticoutilitare oferă din belşug analogii pentru elementele decorative şi pentru soluţiile structurale Întîlnite pe broderia în discuţie.
Una dintre componentele nelipsite ale ornamenticii orientale o constituie
frunzuliţele mici (ascuţite şi cîteodată arcuite) şi semipalmetele „crescute" din
petalele superioare ale florilor 12 . Broderia studiată ilustrează o mare ingeniozitate şi originalitate în a garnisi florile cu o varietate de frunzuliţe, semipalmete, palmete, cîrcei etc. Aceeaşi gamă largă de soluţii o găsim pe brode7
Varju-Ember M., A textilgyujtemeny ,,j himzesei, în Fo!Arch, XXII, 1971 f în
continuare: Varju-Ember (1971)], p. 226.
8
Policromia, coloritul puternic, îmbinarea culorifor contrastante într-o compoziţie armonioasă constituie apanaje ale artei orientale; vezi Posta, p. 207; Varju-Ember ( 1971)
p. 226.
u G. Migeon, Manuel d'art musulman, Paris, 1907, voi. II (În continuare: Migeon),
p. ,ţ09.
10
·.
Migeon, p. 404, 406, 408; Az iparmuveszet kănyve, Budapest, 1912, voi. III, p.
484, 486, 487; O. Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin, 1921 (Îru continuare:
Falkc), p. 48, 49; E. Flemming, Das Textilwerk. Gewebeornamente und Stof!muster vom
Altertum bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Berliru, 1927 (în continuare: Flemming),
p. XXVII; Al. Andronic, E. Neamţu, M. Dinu, Săpăturile arheologice de la curtea dom11eam'i din laşi, În ArhMold, V, 1967 [în continuare: Andronic, Neamţu, Dinu (1967)1,
p .. 223; C. Nicolescu, Ceramica otomană de lznik din secolele XVI-XVIII găsită în
Moldova, Îru ArhMold, V, 1967 [În continuare: Nicolescu (1967)], p. 292.
· - 11 Migeon, p. 300, 408; Nicolescu (1967), ,p. 296; Gervers-Molnar V., A sârospataki
bokâlyos haz, în FolArch, XXII, 1971 ~fo -continuare: Gervers-Molnar), p. 202.
12
Palotay G., Tărăkăs himzesli bortaskak Erdelvben, fo Kăzl, II/2, 1942 (tn continuare: Palotay), p. 275.
·

47 -- Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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Broca r t rle catifea . Per sia , sec. XV II .

rii le turce ş ti pe piel e sau pe suport tex til din secolul al XVII-lea 13 , pe unele
broderii tra n il vă nene i m oldowne d in ac el aş i ecol, cu analogii an atoliene 14 ,
pe ţesă turi persane (fig . 2, 3, 4, 9, 10) 15 ş i rurce51i (fig. 19) 16 din secolele XVI-XVII, dar ş i pe obiec tele de c eramic ă s mălţuită (farfurii, bol uri,
pl ăc i ornamentale pentru pereţi) orientale din ac eea ş i perioadă (fig. 13) 17 .
Motivele florale în formă de evanrai, cu multiple po s ibilităţi de tratare,
se rînduie printre elementele decorati ve de baz ă ale vestitelor şi căutatel o r
ş aluri de Caşmir, apărînd fre cvent ~i printre ornamentele covoarelor persane
(fig. 4) 18 . Piesa noas tr ă prezintă cîte va variante, toate de mare efe ct estetico-artistic, ale acestui moti v.
Plasarea de moti ve decorati ve mai m ă runte în interiorUil ornamentelor
mai mari este unul dintre procedeele utilizate cu predileeţie în motivistica
o rientală 19 . Obiectul studiat înfăţi şeaz ă cîteva tipuri de ornamente născute
în urma a pli căr ii acestei s oluţii: rozete cu mai multe registre de petale ş i
co mp o ziţii de palmete de lotu s, găsindu-şi analogii pe broderii pe piele de
tip oriental, din secolele XVII-XVIII (fig. 5, 6) 20 , pe broderii din A sia
13 Palotay, p. 273; 274, fig. 13; C. Nicol escu, Istoria costumului de curte în ţările
româ ne. Secolele XIV-XVIII, Bucureşti , 1970 [în continuare: Nicolescu (1970)], pi. LIX.
14 Posta, p. 204, fig. 6; 206, fig. 7; 207; 208; Nicolescu (1967), p. 303, fig . 14.
15 Falke, fig. 523; Blcmrning, pi. 286, fig. 1; 290; 292-295; 297-299; 302; 312, fig . 1;
313; L. Kybalova, Keleti szonyegek, Budapest, 1976 (în continuare: Kybalova), pi. 32, a ;
33, a; 35.
16 Flemming, pi. 280, fig. 1; Nicolescu (1970), pi. L, LXI-LXIV, CL.
17 Migeon, p. 302, fig. 252; Andronic, Neamţu, Di111U (1967), p. 230, fig. 35; 262, fi g.
66/11; Nicolescu (1967), p. 297, fig. 8, 9; 298, fig. 10/1; Gervers-Molnar, p. 205, fig. 16.
18 Horvath V., Kashmir shawls in the Museum of Applied Arts, 1n Az Iparmuvesuti
Muzeum evkonyvei, IX, 1966, p. 108, fig. 6; 114; Kybalova, pl. 32, a.
19 Palotay, p. 268.
20 P.afotay, p. 26-4, fig. -4; 266; 269; 270, fig. 9; 271, fig. 10; 273; 276; 277, fig. 15.
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l'atifea . Persia , prima

jumătate

a sec. XVII.

Mică

din aceleaşi secoile (fig. 7, 8)2 1, pe ţesături persane (fig. 2, 3, 4, 9, 10):!2
şi turceşti (fig. 15)23 din secolele XVI- XVII sau pe cerami ca oriental ă din
ace leaşi secole (fig. 11, 12)2-1 .
Pe toată suprafaţa broderiei, umplînd toate sp aţ iile goale, întîlnim nenumărate rozete mici cu cinci sau şase petale, adi<:ă atî t de populara fl oare
de măr sau de trandafir să lbatic . Mica rozetă, cu un rol bine determinat în
cadrul compoz1ţ1e1, este prezentă atît pe ţesăturile persane (fig. 3, 4, 9, 1or~
21 F. R. Martin, Stickereien aus dem Orient, Stockholm , 1899, p. 11; 12; pi. XV [;
XVIII; Ni.colescu (1970), pi. LIX.
22 Falke, fig. 523; Flcmming, pi. 289; 291-295; 297-299; 302; 306; 308; 309; 3 12,
fig . 1; 313, fig. 1; 320; R. Reichelt, Das Granatapfelmotiv in der Textilkunst, Berlin , 1956
(în continuare: Reichelt), p. 51, fig. 19; Kyibalova, pJ. 32, a; 33 , a; 35.
23 Falke, ,fig. 522; Flemming, pi. 274; 276, fig. 2; 277, fig. 1; 279, fig . 1; 280, fig l;
281, f.ig. 2; 317; Reichclt, p. 25, fig. 4b; 57, fig. 22; Nicol escu (1970), pl. L, LV, LVI,

LXI-LXIV.
~• Migeon, p. 298, fig. 248 ; 299, fig. 249; 308, fig. 260; 309, fig. 262; GerversMolnar, p. 185, fig. 1; 186, fig. 2; 187, fig. 3; 189, fig. 4; 203, .fig. 15; 211, fig. 20.
26 Falkc, fig. 523; Flemming, pi. 286, fig. 1; 289; 290 ; 294; 299; 302; 306; 312,
fig. 1; Reichelt, p. 51, fig. 19; Kybalovă , pi. 32, a 33,a; 35.
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Covor. T au ri z, a doua jum ă t a t e a sec. XVII I
(reluarea unui m odel cliu secolele precede nte).

Fig. 4 -

~i tur ce5ti (fig. 15, 19) 26 din secolele XYI-XVII, cî t ş i pe ceramica orien tal a din a ceeaşi vreme (fig. 13) 27 .
Pie sa a doua (fig . 14; pl. I, fig. b), o bordură brodată, este confeq i onată
di n pîn;,a de in t o pită, neo.lb it ă , de bună calitate 28 . Pe acest fon d s-a b rodat
cu I irc d e mătase, u şor ră s u c ite, viu colorate (ivoriu, gal ben, verd e, albastru
de indign , roşu, negru) ş i cu fir de aur. Şi În acest caz contuPuri·le au fost tra~.1tc L' U puncte „înaintea ac ului " , cusut e cu negru; pentru tije s- a ales pun ctul
26 Falke, fig. 522; Flemming, pi. 275; 277-281; 317; Reichelc, p. 25, fig. 46; 32,
fig . 9a; 33, fig. 96; Nicolesc u (1970) , pi. LII-LIV, LXVIII, CL.
27 Migcon, p. 301, fig . 251; 302, fig. 252; Andronic, Neamţu, Dinu (1967), p. 227,
f ig. 33/13, 15 , 19; 229, fi g. 34/ 18; 262, fig. 66/11; Nicolescu (1967), p . 297, fig. 8, 9;
298 , fig. 10/ 1„ G ervers-Molnar, p. 205, fig. 16.
2 ~ Bordura a fose confeqionată din două fîşii de pîn ză de în, una, lung:i de 94 cm,
l a t ă de 4 cm (m:brodacă, ataşată prun pun cte de sailă .c cleibl te fî şii), a doua, lungă de
94 cm, lată de 20 cm (brod ată). Deci d~mensiunea t o tal ă este de 24 X 94 cm. Punctele
de sailă de pe parcea s uperio ară a broderiei indică fap tul că ea a fose ~ncr-adevăr o bo rdură , dar a fost deta~at ă de restul piesei .
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Geantii de piele b rorlată . Constantinopol, 1778 .
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Cu\·erturi brodate c u fir d e 111 :1tase. Asi a
Mic ă, sec. X VIII.

PA TRIM ONJJJ

~

m

or
o
0.
r.,

;,,

..,cnm
>

C

;;:::,

;,,

r:,

.,,

..,

>

;,,

~

o
z

2

Fig. 9 -

Covor. Ferahan, începutul sec. XIX (reluarea
unui model din secolele precedente).

F ig . IO - Covor . Tabriz, începutul sec. XIX
(relu ar ea unui model din secolele precedente).
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Iznik, sec. XVI - XVII.
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Plăci

o rn a m c11talc pen tru
X\' I - X \ ' lf .

p

r cţ i.

f z nik , sec.

Dorclur i"'t lirn<lat:L. :\Iu zTstTrnns. nr . in ,·. F. fi679 .

de ră murica, cusut cu verde, iar frunzele ş i petalele m1 c1, de diferit e culnri,
au fos t brodate cu punct de b roderie plat „În d o u ă ape", sugerînd for ma de
frunz ă cu nervură mediană . Efectele estetice m ax ime sînt în să re alizate de
s upr afeţ ele pline mari, unde s-a folosit pun ctul de broderie „turcesc" sa u de
ţesă tur ă 29 .

Deco rul piesei se desfă şo ară pe toată suprafaţa di s ponibil ă , semn d istinctiv al manierei ornamentale orientale 30 . De fapt, se reia, de trei ori î n în t re29

Ve zi supra, nota nr. 6.

3-0

Varju-Ember (1972), p. 59.
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gime şi de două ori pe jumătate, acelaşi motl\·, compus din mai multe elemente. Motivul face parte din categoria „tulpinei", derivată din „horn" -ul
iranian 31 . ,.Tulpina" se sprijină pe o rozetă cu şase petale formate din cerrnri, susţinută de o pereche de frunze mici, ascuţite şi arcuite. Rozeta poartă
t1!1 impozant element decorati,· care domină toată compoziţia: un aşa-numit
con de pin. Ramificaţiile superioare ale „tulpinei" - vrejuri de zambile pornesc chiar din miezul conului, arcuindu-se puternic, în stînga şi în dreapta,
făcînd legătura Între „tulpini"_ Pc ramificaţiile următoare, spre baza „tulpinei", cresc: crengi înfrunzite sust;inînd ciorchini de bace şi crengi înfrunzite cu cite o „pară turcea\că". Spatiile dintre „tulpini" sînt umplute cu
garoafe cu patru petale, rozete mici cu şase petale, palmete caşmiriene, frunzuliţe a~cuţite şi elemente glob 1.1~3re.
Bordura studiată relevă şi ea, ca şi prima piesă, cîteva caracteristici care
ll (kfine\c ca fiind de factură orientală.
Tehnica de execuţie este identică cu cea de la prima broderie, adică
J.Lc:a5i punct de broderie „turcesc" cu efecte de ţesătură, cusut în mod identic h·ezi pag. 737).
Cnlnrirnl bordurii ne indică, poate şi mai mult ca cel al primei piese,
l 1 11bîrşie orientală. Pe bordura brodată sînt alăturate cu îndrăzneală, dar
cu un desăvîrşit gust şi simţ al culorii - culori puternice, contrastante, îmbogăt i1e şi cu strălucirea firului de aur. In realizarea efectelor coloristice un rol
important îi revine şi fondului: o pînză nealbită, echilibrînd cromatica de ans.1mblu. Utilizarea culorilor puternice şi multe, combinate cu luciul aurului
sau al argintului, este una dintre caracteristicile ornamenticii orientale din
secolele XVI-XVIIP 2 .
Alături de tipul de compoziţie ,.tulpina" - derivat dintr-un stră
\'echi motiv iranian, şi elementele constitutive ale decorului piesei în discutic ne duc spre Orient.
Rozetele mici, cu miezul şi cu petalele conturate de mici cerculeţe independente, sînt ornamente vechi, greco-latine, preluate de arta bizantină ~i
transmise de aceasta artei islamice. Analogii oferă atît unele broderii tran~il"ănene din secolul al XVII-iea, cu influenţe turceşti din Asia Mică 33 , cît
,i ceramica orientală din secolele XVI-XVIP14 .
Conul de pin oferă mari posibilităţi decorative şi apare foarte des mai
rn ~eamă pe ţesăturile turceşti (fig. 15)35 , dar şi pe cele persane 36 din secolele X\" I-XVII. El figurează ~i pe plăcile ornamentale pentru pereţi din
acclca~i secole (fig. 16) 37 .
31 „Homft -ul iranian, motiv milenar, de-a lungul secolelor a suferit multe modificări,
dind naştere unor compoziţii ornamentale de marc dinamism, cum este şi „tulpina" purtînd
flori diferite pe ramificaţiile ei; vezi P. Petrescu, Motive decorative celebre, Bucureşti, 1971,
p. 43; Vona, p. 147.
32 Posta, p. 207; Divald, p. 194; Nicolescu (1970), p. 83; Varju-Ember (1971), p. 226;
Vona,af. ţ47.
_ _
Posta, p. 19,, f1g. I; 196; 197.
34 Migcon, p. 289, fig. 240; 326, fig. i280.
35 Falke, fig. 522; Flemming, pi. 274; 276. fig. 1; 277; 316; 317; Reichelt, p. 24,
fig. 4a; 25, fig. 4b; 30, fig. 8a; 31, fig. 8b; 57, fig. 22; Nicolescu (1970), ,pi. LXVIII.
36 Flemming, pi. 306; Rcichclt, p. 51, fig. 19.
37 Gervcrs-Molnar, p. 206, fig. 17.
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de Skutari" ). Turcia, sec. XVII.

Dup ă cum am mai amintit (vezi p. 737), zamb ila e te una dintre princip al ele motive florale orientale. Bogatele vrejuri de zambile de pe bordura
prezentată au analogii pe broderii de fa c tură tu rceasc ă din secolele XVIIXVIII (fig. 17) 38 , dar în egal ă m ăs ur ă ş i p e ţesă turi turceş ti din secolele
XVI-XVIII (fig. 15, 18) 39 • Agreatul motiv al zambilei este prezent, de a emenea , pe plăc ile de c erami că orientale din aceea şi vreme (fig. 12, 16)-1°_
Pe una din ramificaţiile „tulpinei " c reşt e o aşa-n urnită „pară o riental ă".
Este o v ariantă tipic orientală a rodiei dinamizare, la care fel ia central ă se
38
39

P . Johnstone, A Guide to Creek Island Embroidery , London , 1972, p. 84, fig. 96.
Falke, fig . 522; Flemming, pl. 274 ; 276; fig. 1; 281, fi g. 2; 31 7 ; R eichelt, p. 25,
fig . 4b ; 57, fig. 22; Nicolescu (1970) , pi. LV, LVI.
0
•
Gervers-Molniar, p. 206, fig. 17; 211, fi g. 20.
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subţiază, se înalţă mult şi iese din conturul rodiei, înlocuind corola 41 . Palmeta
ca4>miriană îşi trădează prin însuşi numele ei originile 42 . Este un element cu
deosebite efecte artistico-estetice: o bogată frunză, arcuită, cu conturul puternic zimţat, cu nervură mediană cusută cu fir de aur, care face un plăcut

umtrast cu negrul suprafe\ei palmetei.
În ceea ce priveşte celelalte elemente folosite pentru umplerea spaţiilor
gPalc, asupra rozetelor mici flori de măr sau de trandafir sălbatic ne-am oprit şi la prima piesă studiată (vezi p. 739 şi fig. 3, 4, 9, 10, 13, 15,
19) 4:1• Alături de ele mai apar nişte elemente globulare, cu mari valenţe ornamentale, care derivă probabil din motivul de origine chinezească „tchintamani". Tesăturile turceşti din secolul al XVI-iea dau măsura posibilitătilor
decorative ale acestui motiv (fig. 19) 44 , care figurează şi printre motivele
obiectelor orientale de ceramică smălţuită confeqionate la Iznik, la Începutul
\Ccolului al XVII-lea 45 .
Studiul elementelor determinante ale acestor broderii indică factura lor
tipiL· orientală. Ele datează de la sfîr)itul secolului al XVII-iea, mijlocul sewlului al XVIII-iea. Această atribuire este smţinută de vastul repertoriu de
analogii din ornamentica turcească ~i persană a secolelor XVI-XVIII. Problem..1 locului de provenienţă rămîne deschisă, cu atît mai mult, cu cît este
bine cunoscut faptul că de la începutul secolului al XVIII-iea ornamentica
turcească s-a inspirat din marile stiluri europene. Astfel putem descoperi urme
ale barocului sau rococoului în multe decoruri turceşti 46 • Prelucrarea mai cuprinzătoare a bogăţiei de mărturii materiale ne va ajuta probabil să optăm
pentru includerea obiectelor în studiu fie printre cele confecţionate în Asia
Mică, fie printre cele produse În Transilvania după tipicul oriental 47 .
Chiar dacă viitoare cercetări vor aduce mai multă claritate în stabilirea
provenienţei acestor broderii, considerăm utilă prezentarea lor aici şi acum,
căci ele oferă informaţii privind arta şi ornamentica orientală şi argumentează faptic schimbul economic şi cultural-artistic între Transilvania şi Orientul turcesc.
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Varju-Embcr (1972), p. 51.
Varju-Ember (1972), p. 53.
13
Vezi supra, notele nr. 25, 26, 27.
44
Flemming, pi. 280; Nicolescu (1970), p!. LXVII, LXVIII, CXC, 19.
15
Andronic, Neamţu, Dinu (1967), .p. 220, fig. 29/12; Nicolescu (1967), p. 294, fi!;. 6.
48
Posta, p. 198. Un exemplu elocvent fo acest sens este una dintre genţile brodate
turceşti prezentate de Palotay G., care este cu certitudine iprodusă la Constantinopol, în
1778 (poartă o in-scripţie cu această precizare), dar pe ea apare un decor oriental „barocizat"; vezi Palotay, p. 273; 276; 277, fig. 15.
47
Ambele supoziţii sînt verosimile tn contextul relaţiilor
economico-_P.olitice şi al
schimbului cultural-arcistic Între aceste două zone. Ţinînd cont de ra.portur1le comerciale
Între Poartă şi Transălvania, se poate ,accepta ideea mntrării în Transilvania pe această cale
a unei asemenea piese, alături de marile cantităţi de alte textile sau obiecte de artă orienitale. Cunoscînd totodată şi contactele artiistice fotre Asia Mică şi Transilvania nu este
improbabilă nici ipoteza ca piesa să fi fost confecţionată în această din urmă regiune,
inspirată din obiectele orientale din, categoria celor amintite la analogii.
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BRODERIES DE TYPE ORIENTAL DANS LA COLLECTION DE
TEXTILES DU MUSEE HISTORIQUE DE LA TRANSYL VANIE
(Resume)
L' auteur presen te deux pieces de broderie se trouvant dans l.1 collcction de textile, <lu
Musec historique de la Transylvanie; leur cxccution tcchniquc, couleurs, composition l't
elements decoratifs dcterminent -leur appartenancc au type oriental, Jatant de l'cpoquc ;:ntrc
la fin du
siecle et Ic milieu du XVIII ... Dans l'analysc des clcmcnts dctcrmin,llllS
des broderies en question, l'auteur se sert d'un vaste rcpl'rt~•irc d'analogics des ob l'lS
d'art decoratif oriental datant des XVIe-XVIIIe siccles.
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