Mobilierul pictat din sudul Transilvaniei
Valeriu Ion OLARU.
Paintedfurniture from southern Transylvania is part ofa much wider phenomenon ofeuropean
craft creation. Peacefully colonized Saxon 's beginning with the 12'" century in southern and central
Transylvania had the mast important role in creating and development of painted furniture. Guild
organizations from cities and local craftsmen were the mast important manufacturers offurniture for
centuries in Transylvania. The oldest pieces ofpainted furniture were made by the carpenters from
rural areas. ln the cities, development ofpainted furniture was mainly made by joiners. The collection
ofpainted carpenter's chests from the attic ofBrădeni church Oud Sibiu) testifies datingfurniture from
Transylvania beginning with the 15'" century.
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În contextul influenţelor interculturale europene, manifestate de-a lungul secolelor,
cunoaşterea factorilor care au determinat evoluţia societăţii transilvane ne oferă posibilitatea înţelegerii

nivelului civilizaţiei care s-a dezvoltat în această parte a ţării.
Deşi tematica lucrării este relativ restrânsă la evoluţia creaţiei meşteşugarilor din domeniul
obiectelor de mobilier pictat, studiul are în vedere o privire mai largă asupra contextului istoric care a
determinat apariţia şi răspândirea acestei specializări în sudul Transilvaniei. Varietatea creaţiei de
mobilier pictat din această zonă se explică prin dezvoltarea unor stiluri decorative specifice fiecărui
centru de producţie.
Mediul rural a păstrat secole la rând tehnologii rudimentare în domeniul prelucrării lemnului şi
decorării mobilierului, în timp ce în mediul urban evoluţia tehnică a permis dezvoltarea unei producţii
destinate comercializării pe scară largă. Organizarea breslelor a determinat conservarea tradiţiilor
meşteşugăreşti şi funcţionarea unor centre de producţie, recunoscute la nivel regional şi chiar
internaţional, influenţând totodată creaţia populară a meşterilor din mediul sătesc, ca alternativă a
producţiei urbane. Sistemul de organizare pe vecinătăţi a comunităţilor din mediul rural, similar
sistemului de organizare al breslelor urbane,a avut un rol important în conservarea tradiţiilor locale şi
dezvoltarea spiritului comunitar, conducând la standardizarea organizării interiorului locuinţei
ţărăneşti.

Cercetarea mobilierului pictat rămâne un subiect dificil din cauza volumului scăzut al surselor
documentare şi al numărului mic de cercetători autohtoni care au tratat acest capitol al artei decorative.
Concluzionând asupra istoricului acestei cercetări constatăm că fondul cultural comun
european a stat la originea mobilierului pictat, iar influenţele specifice diferitelor curente au stimulat
cultura tradiţională, toate conducând la adaptări creatoare specifice Transilvaniei. Aproape toate
cercetările din acest domeniu au pus în evidenţă aportul pe care saşii l-au adus şi l-au întreţinut în
Transilvania, de-a lungul secolelor prin funcţionarea breslelor şi prin sistemul lor organizatoric şi
social.
Din corelarea informaţiilor pe care le prezintă materialul bibliografic se desprinde ideea
vechimii decorării lemnului pe teritoriul Transilvaniei, iar cazul colecţiei de lăzi din Brădeni adânceşte
cu cel puţin un secol datarea fenomenului decorării prin pictură a mobilierului din Transilvania.
Colecţia de lăzi din podul bisericii din Brădeni demonstrează faptul că înaintea utilizării lemnului de
brad şi a tehnicilor tâmplăreşti urbane mobilierul lucrat de dulgheri în perioada Evului Mediu era pictat.
Datarea realizată prin metode ştiinţifice a pieselor pictate din fondul Brădeni atestă cu certitudine
începuturile pictării mobilierului în Transilvania pe la jumătatea secolului al XV-lea.
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Lemnul a constituit materialul de bază utilizat atât în construcţii, cât şi la realizarea obiectelor
gospodăreşti. Începând cu secolul al XIV-lea, odată cu introducerea şi dezvoltarea instalaţiilor

hidraulice în Transilvania, lemnul de răşinoase a fost folosit din ce în ce mai mult la confecţionarea
furniturilor şi mobilierului locuinţei.
Comunităţile săseşti colonizate paşnic, începând cu secolul al Xii-lea, în sudul Transilvaniei au
imprimat întregului areal un peisaj arhitectural specific: alinierea compactă a frontoanelor de case pe
linia străzii, înşiruirea şurilor în spatele curţilor şi parcelarea alungită a terenurilor de grădină'.
În oraşele Transilvaniei meşteşugarii s-au unit în bresle încă din secolul al XIV-lea şi s-au
specializat în diferite subdomenii. În mediul rural dulgherii erau meşteşugarii care confecţionau cu
precădere mobilierul. Decorul mobilierului cioplit de dulgheri a fost unul schematizat având la bază
simbolurile cultului solar specific comunităţilor de agricultori.
În vestul Europei, meşterii concentraţi în bresle aveau o metodologie bine pusă la punct pentru
învăţarea meseriilor artistice. De exemplu, în Florenţa pictorii erau grupaţi în aceeaşi breaslă cu
farmaciştii şi medici{ Cât despre meşterii transilvăneni, documentele îi consemnează pe tâmplarii
saşi, în secolele XIV-XVI, ca făcând parte din aceeaşi breaslă cu dulgherii şi măsarii.
În statutele breslelor meşteşugăreşti, o condiţie importantă era aceea prin care calfele din
Transilvania erau obligate să facă călătorii de studii până în Austria, Bavaria, Tirol sau Italia, de unde au
adus tehnici noi de prelucrare a materialelor şi concepţii grafice de decorare a pieselor de mobilier.
După separarea pictorilor din breasla comună, tâmplarii au fost constrânşi să-şi decoreze
singuri mobilierul, celelalte genuri de pictură fiind privilegiul rezervat doar pictorilor.
Condiţiile apariţiei şi dezvoltării

mobilierului pictat din sudul Transilvaniei

Colonizarea saşilor în Transilvania
Aşezarea saşilor în Transilvania constituie un capitol important al colonizării germane în
răsăritul Europe{ Colonizarea este documentată de izvoare scrise, emise de cancelaria regală a
Ungariei, de voievodul Transilvaniei, curia papală şi episcopia Transilvaniei.
Conform istoricilor germani, în secolele XI-XIII s-au întrunit condiţiile critice pentru
emigrarea, din vechiul imperiu Germanic, a trei straturi ale populaţiei: pătura ţărănimii sărace,
nobilimea mică şi mijlocie şi populaţia orăşenească din oraşele episcopale. În zonele colonizate au fost
aplicate două tipuri de organizare a gospodăriei rurale agrare specifice vestului Europei: sesia franconă
şi sesia flamandă. Din formele juridice aplicate reiese că în Trasilvania s-a răspândit sesia flamandă.
Cea mai veche ştire despre prezenţa coloniştilor germani în Transilvania datează din anul 1103, iar
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următoarea din anul 1148 • Cuvântul sas definea în documentele epocii un statut juridic şi nu este legat
de originea coloniştilor deoarece imigranţii din Transilvania proveneau din rândurile ţăranilor şi
micilor nobili din Renania, Franţa, Luxemburg şi Belgia de astăzi.
Conform mărturiilor arheologice sudul Transilvaniei a fost colonizat cu colonişti ce provin din
vestul Germaniei din ducatele Lotharinge şi regiunile de la vest de acestea. În perioada colonizării s-au
întemeiat mai ales sate cu casele înşirate de-a lungul celor două laturi ale drumului sau ale unei singure
uliţe. Cele mai multe sate din sudul Transilvaniei au o piaţă amplasată central unde sunt construite
clădirile obşteşti (biserica, primăria, casa parohială, şcoala etc.). Din punctul de vedere al
dialectologilor provenienţa saşilor ar fi Luxemburgul şi împrejurimile sale. Graiurile vorbite de saşii
din Transilvania sunt rezultatul unei evoluţii de peste opt secole în care au avut loc evoluţii locale şi
interacţiuni cu graiurile română şi maghiară. Cea mai mare zonă de colonizare săsească din
Transilvania a fost provincia Sibiului. Teritoriul dintre Orăştie şi Baraolt (Drăuşeni) poate fi considerat
ca având o populaţie germană egal răspândită abia după cuprinderea lui, în anul 1224, în unitatea
5
administrativă a provinciei Sibiu •
' Irmgard Sedler, Mobilier pictat transilvănean, Sibiu, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus",
Editura „Astra Museum", 2007, p. 7.
' Ernszt Andras, Pecs, 2009, p. 21.
'Paul Lendvai, Ungurii, Bucuresti, Editura Humanitas, 2001, p. 50.
'Thomas Năgler, Aşezarea saşilor în Transilvania, Editura Kriterion, Bucureşti, 1981, p. 29.
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La sfârşitul secolului al XIV-lea turcii au devenit o ameninţare şi pentru teritoriile Transilvaniei.
Acest lucru a determinat construirea de sisteme de fortificare care au apărat bisericile şi populaţia.
Apariţia si dezvoltarea oraşelor

În Europa secolului al VIII-lea ia naştere un nou tip de oraş: burgul. În secolele IX-X apar
burgurile independente şi chiar burguri rurale, înfiinţate în plin câmp, departe de vechile centre de
6
consum • Începând cu secolul al Xiii-lea în Transilvania se produce separarea meşteşugarilor de
agricultori odată cu formarea oraşelor. Colonizarea Transilvaniei nu a fost o simplă colonizare rurală.
Diplomele şi privilegiile acordate coloniştilor permiteau dreptul exercitării meşteşugurilor şi ţinerea
târgurilor ceea ce demonstrează stadiul dezvoltat al organizării sociale a coloniştilor şi diviziunea
muncii între agricultură şi meşteşuguri. Comerţul saşilor transilvăneni a înflorit în secolele XIV-XV
datorită privilegiilor pe care le aveau şi intensului schimb de mărfuri cu Ţările Române, Viena, Praga,
Veneţia şi oraşele porturi de la Marea Neagră. Dintre centrele locuite de saşi Sibiul a devenit în scurt
timp ( 1224) centru administrativ.
În organizarea Comitatului Sibiu intrau cele 7 scaune: Orăştie, Sebeş, Miercurea, Sibiu,
Nocrich, Cincu, Rupea. La sfârşitul secolului al XIII-lea la cele 7 scaune se mai adaugă şi cel al
Sighişoarei. În anul 1486 s-a format Universitatea săsească („Universitas Saxonum") organ
administrativ, politic şi juridic care îşi exercita competenţa asupra tuturor locuitorilor pământului regal
locuit de saşi.
Creşterea economică a Transilvaniei a fost determinată de dezvoltarea meşteşugurilor,
comerţului şi apariţia oraşelor.

Breslele meşteşugăreşti
Meşteşugurile au marcat pe planul progresului mijloacelor de muncă prima revoluţie tehnică şi
cea de a doua diviziune socială a muncii. În acest context apare categoria socială a meşteşugarilor
posesori ai unei experienţe profesionale.
Meseria este prima formă de industrie care se desparte de agricultura patriarhală, iar meşteşugul
este destinat unui consumator anonim. În această situaţie meşteşugarul nu mai depinde de activitatea
agricolă.
Meşteşugarii

individuali s-au organizat în asociaţii profesionale pentru a stăpâni mai bine piaţa
materiei prime, mâna de lucru şi calitatea produselor înlăturând în acest fel concurenţa. Procesul de
organizare a breslelelor din Transilvania este atestat încă din secolul al XIV-lea (1376). Privilegiile
acordate breslelor erau legi private dobândite cu derogare de la dreptul comun. Organizarea breslelor
din Transilvania se baza pe o dublă ierarhie, una profesională constituită cu scopul formării unui corp de
meseriaşi şi una de autoritate morală conform căreia conducătorul breslei trebuia să fie exemplu pentru
breaslă şi comunitate. Pregătirea meşterilor pornea de la statutul de ucenic sau inaş. Ucenicii erau
selectaţi din oraşe „cetăţi sau târguri" şi mai ales dintre fii de meşteri. Durata uceniciei era variabilă
între trei şi patru ani. Fii de meşteri făceau ucenicie mai scurtă, cu o derogare de Yz din timpul normal.
Calfele erau lucrători calificaţi care îşi finalizaseră ucenicia la meşter. Stadiul de calfă era de 2
ani,conform edictului din 1741, apoi redus la 1 an după edictul din 1795 sub numele de anul de „remec".
Călătoria de perfecţionare în meserie avea scopul cunoaşterii cât mai multor lucruri noi, desăvârşirii
tehnice în meserie şi stabilirea de relaţii de colaborare. Calfele purtau asupra lor un document
intitulatWanderbuch sau carte de calfă.
Încă din secolul al XV-lea, în Transilvania se întărise obiceiul demonstrării capacităţii
cunoştinţelor acumulate de calfe. Examenul se numea „remec", cuvânt de origine maghiară. După
examen statutul de meşter dădea dreptul acestuia să aibă atelier propriu şi să fie primit în cadrul
organizat al breslelor. Breasla avea o ierarhie administrativă perfectă. Demnitarii breslelor erau:
conducătorul bătrân, starostele sau prim maestru, ales prin vot liber, latomeşterul mare fiind a doua
funcţie importantă din breaslă. Latomeşterul mic era ales pe un an şi se ocupa cu problemele interne ale
breslei. Notăraşul trebuia să ştie carte, să cunoască legile şi să scrie frumos.
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În cadrul breslelor mai funcţionau casierii (un fel de agenţi fiscali). Decanii de înmormântare se
îngrijeau de meşterii bolnavi, precum şi de cele trebuitoare ceremonialului de înmormântare a
membrilor breslei. Forumul suprem al breslelor era adunarea generală a meşterilor. Convocările se
făceau cu tablele de bresle. Tabla de breaslă însoţeacomunicările care trebuiau certificate. Prima
atestare a funcţionării acestui sistem de convocare este semnalat la 1450 şi aparţine breslei dulgherilor.
Pe lângă tablele de breaslă existau şi convocatoarele. Ele serveau la convocarea membrilor breslei la
adunările trimestriale generale.
Apariţia lăzilor de breaslăeste legată de organizarea mai riguroasă a breslelor din Transilvania.
În ladă se păstra contribuţia fiecărui membru al breslei la fondul comun iar evidenţa era ţinută de
secretarul breslei. Lăzile de breaslă erau ornamentate prin încrustare sau pictare. Ornamentaţia lăzilor
de breaslă înfăţişează stema breslei căreia îi aparţine şi numele staroştilor care deţineau această funcţie
în momentul confecţionării lăzii •
Adunările meşterilor erau obligatorii. Şedinţele se declarau deschise după deschiderea lăzii şi
citirea privilegiilor. Adunările generale ale breslelor aveau competenţe largi: dreptul de a alcătui bresle,
primirea noilor membri, alegerea demnitarilor şi bătrânilor din sfatul breslei, alcătuirea ordonanţelor,
funcţionarea ca instanţă de apel la judecarea unor pricini, acordarea de ajutoare, constituirea
societăţilor de calfe etc.
Documentele din secolele XIV-XVII, din Transilvania, îi consemnează pe tâmplarii saşi ca
făcând parte din aceeaşi breaslă cu dulgherii şi măsarii. În anul 1589 meşteşugarii tâmplari au pus
bazele unei uniuni de bresle interurbane, aceasta incluzând toţi meşterii din cele 7+2 scaune săseşti •
După anul 1600, se înregistrează creşterea numărului de tâmplari, iar anul 1631, la o nouă
atestare a statutelor tâmplarii sunt înregistraţi cu breaslă proprie.
Edictele imperiale erau acte legislative care statorniceau dispoziţiile organizatorice cu caracter
administrativ privind regulile de constituire şi funcţionare a organizaţiilor profesionale. Edictul
imperial din 1741 legiferează în amănunt, prin cele 36 de articole, constituirea şi funcţionarea breslelor
din Transilvania.
În primele secole ale Evului Mediu, meşteşugurile erau practicate în mediul rural, fără o
9
specializare, fără unelte complicate şi fără un capital • Remunerarea meşteşugarului nu era stabilită, ci
funcţiona după aprecierea stăpânului. Pe un domeniu imperial, meşteşugarii erau grupaţi în ateliere.
La loc de cinste printre primii meşteşugari erau fierarii. Meşteşugarii erau în majoritate
ambulanţi. Cei din mediul rural erau aserviţi seniorului care stăpânea pădurile, terenurile, apele şi
minele.
Negustorii s-au eliberat mai curând de controlul şi de servituţile senioriale.
Spre sfârşitul secolului al Xi-lea, o mare parte dintre meşteşugarii rurali s-au transferat la oraşe,
unde s-au organizat în asociaţii profesionale. Apariţia acestor asociaţii corporatisteva rămâne un
fenomen caracteristic vieţii urbane până către sfârşitul secolului al XIX-lea. Tendinţele autonomiste ale
asociaţiilor profesionale s-au manifestat permanent mai ales în regiunile unde oraşele au cunoscut cea
mai rapidă dezvoltare (nordul Franţei, Italia, Ţările de Jos şi Valea Rinului).
În Transilvania, între secolele IV-VII a avut loc o fază de consolidare a nivelului cultural
specific întregii Europe. Perioada medievală, până în secolul al XV-lea constituie o etapă mai ales de
difuzare a uneltelor de muncă, o epocă în care unealta predomină asupra maşinii. În documentele
noastre medievale din secolele XV-XVI sunt pomeniţi constructorii de mori, poduri, nave, precum şi
meşterii care lucrau mobilierul din biserici şi locuinţe civile.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea sunt consemnate primele manufacturi cu numele de
fabrici. Munca medie a lucrătorilor pe zi era de cca. 14 ore. Apariţia capitalului în economie s-a datorat
supraproducţiei. Apar în acest fel asociaţii de capitaluri care nu se află la negustori.În aceste condiţii
economice au luat naştere Camerele de comerţ.
Odată cu dezvoltarea oraşelor circulaţia bunurilor a provocat ruperea barierelor individuale şi
7
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locale ale schimbului direct de mărfuri. Produsele breslelor din Transilvania au fost destinate în primul
rând consumului local.
Cele mai importante activităţi comerciale se desfăşurau în târgurile anuale. Meşterii breslelor
erau grupaţi la târguri după ramura de activitate. Prima grijă a breslelor era să înlăture concurenţa
Primele burse de mărfuri au apărut încă din perioada funcţionării breslelor tocmai pentru stabilirea unor
repere corecte de preţuri ce funcţionau ca etalon.
Transporturile erau foarte răspândite din nevoia de a distribui marfa produsă în cadrul
breslelor.În secolele XVI-XIX remunerarea s-a realizat pe timpul lucrat sau pe bucata de produs. Plata
se făcea săptămânal încă din anul 1622. Avansurile acordate se restituiau în muncă prestată.
Revoluţia industrială realizată la nivel european în perioada 1774-1805 a fost rezultatul unui
lanţ de invenţii şi descoperiri. Anul 1848 aduce importante schimbări în Transilvania ocupată de
armatele imperiale. Noile instrucţiuni de reglementare a negoţului şi industriei din anul 1851 au
răsturnat starea de lucruri existentă, iar libertatea economică a fost decretată ca principiu fundamental.
În aceste condiţii concurenţiale breslele s-au desfiinţat în anul 1872. Desfiinţarea breslelor din
Transilvania nu a fost un fenomen izolat ci unul larg european, ca urmare a progresului social tehnic şi
economic.
Condiţiile nou create au stimulat organizarea asociaţiilor de tot felul inclusiv organizarea în
anul 1869 a Asociaţiei pentru formarea meseriaşilor români.
Clasificarea tipologică a mobilierului pictat din sudul transilvaniei
Mobilierul creat şi utilizat în Transilvania se înscrie, în tipologia categoriilor de mobilier
realizat pe teritoriului României. Ceea ce îl diferenţiază individualizându-l în contextul general al
mobilierului sunt tehnicile de construcţie şi varietatea plastică a decorului.
Crearea mobilierului a avut la bază necesitatea satisfacerii unor funcţiuni esenţiale, de locuire.
Funcţiile obiectelor de mobilier le-au determinat structura morfologică, materialitatea şi tehnica
constructivă.

Mobilierul a parcurs mai multe etape de dezvoltare marcând stilul cultural al epocii. În Europa,
începând cu secolul al Xii-lea, au apărut tendinţele de urbanizare a localităţilor, se dezvoltă
construcţiile religioase apar invenţii în arhitectură, iar în domeniul mobilierului se răspândeşte rama cu
tăblie şi decorul architectural, specific construcţiilor. În ornamentica pieselor de mobilier se foloseşte:
frunza de acant, iedera, viţa de vie etc. Primele mărturii ale picturii pe mobilier ne parvin din mediul
germamc.
Mobilierul din sudul Transilvaniei se încadrează, în grupele mobilierului lucrat după metode şi
tehnici tradiţionale: tehnica dulgherească şi tehnica tâmplărească. Tehnica dulgherească este
caracterizată prin îmbinarea părţilor componentelor ale pieselor în sistemul „lambă şi uluc" sau „nut şi
feder", cel mai răspândit sistem de lucru al lemnului în Evul Mediu. Pe teritoriul României această
tehnică s-a păstrat până în zilele noastre. Mobilierul dulgheresc era executat din scânduri crăpate,
retezate cu fierăstrăul, cioplite cu toporul şi barda şi încheiat în uluci şi şindrile fixate în cuie de lemn.
În cazul utilizării tehnicilor tâmp Jăreşti, de factură orăşenească, piesele de mobilier sunt lucrate,
cu precădere, din lemn de esenţă moale - răşinoase. Tehnica tâmplărească presupune existenţa unui
atelier şi utilizarea unui inventar de scule şi unelte mai perfecţionate, compus din fierăstraie încordate,
rindele, banc de tâmplărie, ciocan, prese, burghie, adezivi şi metru gradat. Întrucât lemnul de răşinoase
este un lemn cu noduri, de calitate inferioară, a fost necesară acoperirea lui cu vopsea sau lacuri pentru
protecţie şi înfrumuseţare.

Evoluţia tipurilor de mobilier tradiţional

Studiile elaborate arată că laviţa reprezintă cea mai veche piesă de mobilier. Laviţa fixă s-a
secolul al XX-iea în adăposturile de lemn din zona montană.
Laviţa a evoluat istoric de la forma fixă încastrată în perete la laviţa mobilă sprijinită pe capre.
Laviţei mobilei se adaugă picioare devenind bancă fără spătar. Mai târziu laviţei-bancă i se adaugă lada
care constituie şezutul laviţei-bancă cu lada. În următoarea etapă laviţa devine şi extensibilă
păstrat până în
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multifuncţională putând forma un loc de dormit'

0
•

Prin tehnica şi materialele utilizate evoluţia laviţei ilustrează evoluţia generală a mobilierului
din sudul Transilvaniei.
Descendent direct din laviţa fixă, patul evoluează şi el de la patul fix compus dintr-o platformă
de scânduri, fixată în pereţii, la patul mobil cu picioare din capre de lemn, apoi la patul ladă asamblat din
4 scânduri îmbinate la capete şi fixate pe 4 picioare. Ca influenţă a mediului urban apare patul ladă cu
tăblii scunde şi egale,urmat de patul cu tăblii înalte, inegale sau egale ca înălţime. Evoluţia patului
cunoaşte forme complexe patul cu baldachin (de influenţă orientală), patul înalt cu ladă inferioară şi
laterale lungi inegale, de influenţă central-europeană etc.
O altă piesă derivată direct din laviţă este banca. Acesteia i se adaugă un spătar devenind bancă
cu spătar.
Masa a cunoscut o evoluţie cu mari variatii de forme şi dimensiuni, de la masa arhaică
dreptunghiulară cu 4 picioare, la masa dreptunghiulară înaltă, specifică nordului ţării, la masa rotundă
joasă, cu 3 picioare înclinate, la masa dulap şi masa înaltă cu ladă cu 4 picioare sau 2 picioare solide şi
traverse cu pană, tăblie glisantă şi sertare, specifică centrului şi sudului Transilvaniei.
Scaunele au avut o evoluţie spectaculoasă. Primele scaune suntculese din natură, apoi scaunele
sau scăunelele cioplite de dulgheri cu picioare fixate în cepuri, scaunele cu patru picioare şi spătare
traforate, scaunele cu ladă şi spătar, scaunele cu mânere şi spătar suntde factură orăşenească.
În cadrul mobilierului tip platformă pot fi încadrate poliţele, cuierele şi blidarele. Din aceste
piese simple poliţele au evoluat spre corpuri individuale de mobilier aşezate pe pereţii camerelor în
nişele special amenajate (armăroaiele) sau colţarele. Ulterior aceste piese de mobilier se complică
formând blidarele, bufetele sau chiar dulapurile.
Cuierul pentru vase sau haine poate fi încadrat la început în grupa mobilierului cules din natură.
Cuierul a evoluat apoi spre cuierul mobil. În forma evoluată cuierele primesc o cornişă şi frontoane din
elemente sculptate.
În cadrul gospodăriei ţărăneşti un rol deosebit de important l-au avut lăzile. Hambarele pentru
depozitarea cerealelor au ca loc de amplasare tinda.
Lăzile de haine sau lăzile de zestre sunt cele mai importante piese ale inventarului mobilierului
ţărănesc:

- lăzile de zestre de factură dulgherească sunt lucrate de meşterii dulgheri. Ele sunt decorate prin
incizare şi mai rar prin picture.
- lada de zestre de factură tâmplărească, de influenţă orăşenească, are părţile componente
realizate din lemn de răşinoase. Componentele lăzii sunt îmbinate şi lipite cu adezivi organici iar la
exterior lăzile sunt decorate prin pictare.
În timp ce lada de zestre lucrată de dulgheri şi-a păstrat de-a lungul secolelor caracteristicile
morfologice şi tehnica de execuţie, lada de zestre lucrată de tâmplari cunoaşte o dezvoltare
spectaculoasă ca urmare a influenţelor exercitate de evoluţia modei mobilierului orăşenesc. Lăzilor de
zestre tâmplăreşti li se adaugă un sertar mare la partea inferioară lada devenind ladă cu sertar care se
transformă ulterior în scrin sau scrin cu trei sertare.
O categorie a mobilierului ţărănesc o formează leagănele pentru copii. Putem diferenţia
leagănul din nuiele împletite şi leagănul din lemn lucrat în tehnică dulgherească sau tâmplărească
şi decorat cu traforuri, elemente strunj ite sau decor pictat.
Din punct de vedere al tehnicilor şi materialelor utilizate, mobilierul ţărănesc se împarte în două
categorii principale:
- mobilierul realizat din lemn de esenţă tare în tehnica dulgherească;
- mobilier realizat din lemn de esenţă moale în tehnică tâmplărească.
Decoraţia specifică mobilierului dulgheresc cuprinde un număr redus de ornamente. Decorul se
bazează pe motive geometrice simple.
Începând cu secolul al XIV-lea, punerea în funcţiune, în Transilvania a joagărelor hidraulice a
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Irmgard Sedler, op.cit. p. 37.
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avut ca efect creşterea productivităţii în domeniul cherestelei standardizate. Lemnul de răşinoase,
debitat standardizat în joagăre a generat o altă tehnică de prelucrare, finisare şi îmbinare a structurii
obiectelor, precum şi un mod special de protecţie a pieselor de mobilier împotriva factorilor de
degradare externi.
Argumente privind antedatarea meşteşugului decorării mobilierului pictat în Transilvania
În procesul apariţiei şi dezvoltării mobilierului pictat din Transilvania remarcăm faptul că
atâtmobilierul realizat de dulgheri cât şi cel realizat de tâmplari prezintă încă din secolul al XV-lea
elemente decorative pictate. Acest aspect demonstrează originea comună a meşteşugului confecţionării
şi decorării prin pictare a mobilierului din lemn de esenţe diferite.
Dulgherii, cea mai importantă categorie de meşteşugari ai lemnului din perioada medievală au
fost cei dintâi pictori ai primelor piese de mobilier. Stau mărturie acestei afirmaţii, cunoscuta colecţie
de lăzi din podul bisericii din Brădeni, judeţul Sibiu, piese mari din lemn confecţionate cu certitudine
11
încă înainte de secolul al XV-lea •
Lăzile se închid cu capace masive simetrice şi asimetrice. Cele mai vechi sunt decorate cu frize
de medalioane ilustrând animale fantastice. iar cele din secolele XVII-XVIII au decor pictat cu lujeri şi
flori de influenţă renascentistă.
Analiza dendrocronologică a demonstrat perioada în care au fost realizate toate cele 127 de lăzi
12
de la Brădeni (secolele XV- XVIII) •
'' Gerdi Maierbacher-Legl, Miria Harms, Franciska Franke, Peter Klein, Der Henndorfer Truhenjund, Siegl Miinchen, 2012.
Gerdi Maierbacher-Legl, Der Henndorfer Truhen.fund, Siegl, 2012. Localitatea Brădeni a fost atacată şi cotropită de turci, în
decursul sec. XVI-XVII, în repetate rânduri. Pentru a păstra în siguranţă bunurile cele mai de preţ dar şi pentru a putea
supravieţui o vreme în biserică, fiecare familie din sat deţinea cel puţin o ladă de bunuri aşezată în podul greu accesibil al
bisericii fortificate. Ca sursă de apă servea o făntână aşa cum mai există şi în prezent în naosul bisericii. Ne putem imagina cu
uşurinţă că lăzile cele mai vechi care conţin şi o nişă pentru păstrarea obiectelor de valoare au fost aduse din odaia frumoasă a
casei, în biserica nou construită şi fortificată la începutul sec. al XVI-iea, după ce, în sec. al XV-iea ( 1420) satul a fost prădat
suferind importante pierderi de vieţi omeneşti. Ultimii localnici din Brădeni denumesc „aceste lăzi dulapuri şi îşi amintesc că
aceste lăzi au stat în podul bisericii" de când se ştiu, numărul lor fiind cu mult mai mare. Fondul actual al lăzilor din Brădeni
cuprinde 127 de lăzi întregi. ErhardAndree ( 1911-1972), fostul director al Muzeului Văii Hârtibaciului din Agnita scrie despre
Brădeni că era un renumit centru de mobilier ţărănesc: „Pentru această comună ca tradiţie locală în pictura mobilierului care
ajunge până în Evul mediu timpuriu (animale fantastice ornamente de rune pe lăzile dulgherite), se poate atesta în secolul al
XIX-iea încă 16 tâmplari care concomitent aveau gospodării şi în lunile de iarnă executau comenzi din cele mai îndepărtate
locuri". Spre deosebire de meşteşugarii din localităţile învecinate, meşteşugarii lemnari din Brădeni nu sunt menţionaţi în
vechile izvoare ale breslelor ceea ce îl determină pe Erhard Andree să susţină că activitatea meseriaşilor brădeni nu era
organizată de bresle. Roswith Caperius susţine că simplificarea construcţiei şi ornamentelor lăzilor se datorează meşteşugului
sătesc, practicat de dulgherii care nu au putut fi acceptaţi în breasla tâmplarilor „pentru că lucrul lor nu corespunde nicicum
cerinţelor pieselor de meşter. Marfa lor trebuia vândută ieftin în piaţă şi nu avea voie să concureze cu lăzile tâmplarilor". Din
analiza structurii straturilor de pictură se poate afirma că este vorba despre o pictură profesionistă, polistratificată. Cercetările
din anii 2008-2009 au arătat că la grunduirea lăzilor asimetrice s-a folosit diatomită. În cazul diatomitei este vorba despre alge
monocelulare care trăiesc în apă şi a căror dublă cochilie este din siliciu amorf. La aproape toate lăzile din Brădeni repertoriul
culorilor se limitează la: roşu, portocoliu/galben, alb şi negru. Pentru albul din pictură s-a Transilvania, au avut loc mai multe
încercări de datare prin metoda dendrocronologică. Cu ocazia lucrărilor din anul 2006 s-a putut realiza pentru prima dată o
încadrare relativă în timp a lăzilor prin formareea unei curbe mediane de arbore şi trei curbe singulare de inele anuale la opt lăzi
diferite din cele 13 lăzi clasificate ce aparţin tipului asimetric. Timpul scurs între cea mai veche şi cea mai nouă ladă, din cele
13 clasificate, este de 116 ani, în care modul de construcţie al lăzilor a rămas neschimbat pe o perioadă de aproximativ patru
generaţii de meseriaşi. Însă în această perioadă configurarea şi proporţiile lăzilor s-au modificat. Clasificarea a confirmat
faptul că lăzile mai greoaie, cu un pronunţat aspect arhaic, cu picioare foarte late şi sunt cele mai vechi. Odată cu scăderea
vechimii lăzile asimetrice devin mai înguste şi mai înalte, reducându-se şi lăţimea picioarelor. Pictura lăzilor mai vechi este
relativ naturalistă iar cu cât lăzile sunt mai noi, cu atât reprezentările sunt mai grafice şi abstracte. Lemnul de fag utilizat pentru
construirea lăzilor săseşti din Transilvania provine cu siguranţă din zona în care acestea au fost realizate: Transilvania şi
Carpaţii înconjurători. Lăzile sunt construite din scânduri cu inele anuale verticale, rezultate în urma despicării radiale a
trunchiurilor de fag. La toate lăzile studiate s-au măsurat succesiunile inelelor anuale la cel puţin două scânduri pentru că de
regulă lăzile sunt executate din scânduri provenite de la acelaşi trunchi de copac. În felul acesta de-a lungul anilor au fost
măsurate la cele 72 de lăzi studiate 185 de succesiuni ale inelelor anuale la 159 de scânduri diferite. Determinarea
dendrocronologică a vârstei lemnului s-a realizat prin metoda Răngen pentru ca intervenţia să nu fie distructivă. Succesiunile
inelelor anuale, măsurate au fost digitalizate prin intermediul unui program special de calculator. Îm felul acesta s-a putut
forma curba mediană. În baza puternicelor concordanţe între succesiunile inelelor anuale s-a putut constata că pentru
confecţionarea unei lăzi s-au folosit adesea scânduri din acelaşi trunchi de copac. În anul 2009 s-a reuşit datarea unui număr de
60 de lăzi din fondul Brădeni. Dintre acestea lăzile asimetrice sunt cele mai vechi, încadrându-se între anii 1466-1596. Lăzile
simetrice se încadrează în perioada 1616-1645. Urmează o perioadă de 80 de ani în care nu a fost datată nici o ladă. Lăzile mai
mici şi mai delicate se încadrează în perioada 1726-1782.
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Această colecţie de lăzi poate demonstra evoluţia meşteşugului şi a morfologiei pieselor
realizate timp de câteva secole. Pigmenţii folosiţi, analizaţi chimic, au fost obţinuţi din materii organice
şi minerale aflate la îndemâna meşteşugarului: sânge de vite, pământuri colorate, funingine de conifere,
13
cărbune de lemn în amestecuri cu lianţi organici •
În concluzie, şansa păstrării unei colecţii unice în Europa, precum cea de la Brădeni ne uşurează
mult argumentaţia privind vechimea şi evoluţia meşteşugului mobilierului pictat din satele sudului
Transilvaniei.
Putem afirma, că în domeniul mobilierului pictat din sudul Transilvaniei fenomenul
continuităţii tehnicilor de confecţionare şi decorare a mobilierului s-a desfăşurat prin intermediul
specializării dulgherilor. În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, decorul mobilierului pictat devine
exuberant reprezentând din ce în ce mai mult vegetaţia locală: trandafirul, lăcrămioara, lalelele, crinul,
strugurii şi cârceii de viţă de vie.
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Ibidem, p. 19-20.

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

(cronologie)

Mobilierul pictat din sudul Transilvaniei

Lada breslei croitorilor
Tailor guild chest

Lada breslei rotarilor
Cartwright guild chest

Scrin
Commode
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Pat mobil pe capre
Movable bed on goats

Pat
Bed

Pat cu tăblii
Worktops bed
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Pat cu tăblii şi extensie
Worktops bed with extension

Pat cu tăblii pictat cu extensie şi sertar
Painted worktops bed with extensions and drawer

Bancă din natură
Bank ftom nature
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Bancă simplă

Simple bench

Bancă traforată şi pictată

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Painted and sawed bench

Masă simplă

cu patru picioare
Simple table
with four legs
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Masă cu trei picioare
Three legs bench

Masă cu dulap
Table with closet
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Masă simplă

cu sertar
Simple table with drawer
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Masă pictată

cu ladă şi blat glisant
Painted table with chest and sliding countertop
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Scaun cu 3 picioare
Three legs chair

Scăunel cu 4 picioare
Four legs stool

Scaun rudimentar
4 picioare şi spătar
Rudimentary chair
with four legs and backrest

Scaun traforat şi pictat
Painted and sawed chair

•~1tt•

1..--------------'

Scaun pictat cu spătar traforat
strunjit
Painted chair with backrest
fretted and turned
şi
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Lădiţă

de zestre rudărească
Gypsy craftsmen dowry chest

Ladă dulgherească încrustată

Encrusted carpenter chest

Ladă dulgherească pictată

Painted carpenter chest
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Ladă dulgherească pictată

Painted carpenter chest

Ladă tâmplărească pictată (Caţa)

Paintedjoiner chest (Caţa)

Ladă tâmplărească pictată (Braşov)

Paintedjoiner chest (Braşov)
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Ladă tâmplărească pictată (Sighişoara)

Paintedjoiner chest (Sighişoara)

Laviţă şi masă fixă

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Table and fixed benches

Laviţă mobilă

Movable bench
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Laviţă cu extensie
Bench with extension

Laviţă cu ladă pictată
Table with painted chest

Ladă dulgherească
colecţia Brădeni

sec. XV
Carpenter chest
Brădeni colection XV century
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Ladă dulgherească

colecţia Brădeni

sec. XV
Carpenter chest
Brădeni colection XV century

Ladă dulgherească
colecţia Brădeni sec.

XVI
Carpenter chest
Brădeni colection XVI century

Ladă dulgherească
colecţia Brădeni sec.

XV
Carpenter chest
Brădeni colection XV century
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Colecţia Brădeni
Brădeni

Blidar simplu cu rafturi
Simple cupboard

colection

Dulap cu blidar
Cupboard cbest
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Blidar traforat şi pictat
Painted and sawed cupboard

Blidar pictat
Painted cupboard

,,,,,
Armăroaie pictată

Armăroaie pictată

Wali closet

Wali closet
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Hambar
Bam

Colţar pictat
Painted corner cupboard

Leagăn

Craddle

Leagăn

cu coviltir
Covered craddle
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Leagăn pictat şi traforat
Painted and fretted craddle

Pătuţ

pictat cu 4 picioare
Small paintent bed with 4 legs
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