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The exhibition aims to present the Saxon chests with focus on their types, way ofusage and the
adjustments made for the Transylvanian territory.
The chest collection includes old items,from the l 5th century and alsa new itemsfrom the 2T1
century made by carpenters, other wood workers.
Keywords : Transylvnia, Saxon, painting, chest, Dower Chest, Neighbourhood
Cuvinte cheie: Transilvania, saşi , pictură, ladă, ladă de zestre, vecinătate
Expoziţia

Povestea lăzilor săseşti din Transilvania este rezultatul muncii curatorului, care a
implicat atât cercetări de colecţie şi de teren, cât şi reflecţii, cu multe întrebări, unele dintre ele rămase
fără răspunsuri. De ce ne îndreptăm atenţia asupra unui singur tip de mobilier care, astăzi, din punct de
vedere funcţional este văzut ca o rămăşiţă a trecutului? În urma studiului aprofundat de-a lungul anilor,
am constatat că o astfel de expoziţie, dedicată lăzilor săseşti din Transilvania, nu a mai fost abordată în
muzeografia din România. Cercetarea colecţiilor muzeale a facilitat astfel etalarea mai multor tipuri de
lăzi specifice comunităţii săseşti. Astfel, a luat naştere şi a fost prezentată la Sibiu, în perioada 16 mai 20 octombrie 2015 prima expoziţie dedicată lăzilor săseşti din Transilvania, organizată de către
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, prin Compartimentul de Etnografie Săsească Emil Sigerus (foto
1, 2). Pentru realizarea acesteia au fost împrumutate piese din colecţiile Muzeului Naţional Brukenthal
din Sibiu, Muzeului Municipal Mediaş şi colecţiile Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice
C.A. din România.
Astfel, avem bucuria de a vă introduce în lumea lăzilor săseşti . Odată deschise, acestea trezesc
amintiri care ne duc cu gândul la întâmplări de demult, la casa bunicii . .. şi la întrebări: Care a fost
istoria acestei lăzi ? La ce era bună această ladă şi cine a folosit-o? Unde sunt acum cheile care
deschideau lăzile, lădiţele şi cuferele vremii?
Itinerarea expoziţiei la Muzeul Naţional de Istorie a României în perioada 18 noiembrie 2015 18 ianuarie 2016, s-a bucurat de un adevărat succes, oferind în special publicului bucureştean ocazia de
a cunoaşte şi aprecia bogăţia şi frumuseţea patrimoniului săsesc prezent în colecţiile muzeale sibiene.
(foto 3)
Prezenta lucrare aduce în revistă segmentele principale ale expoziţiei dedicate lăzilor
dulghereşti transilvănene, lăzilor de zestre, lăzilor de breaslă, lăzilor de vecinătate, lăzilor de biserică,
lăzilor de transport, lădiţelor şi cutiuţelor şi reutilizării acetora astăzi.
Discursul expoziţional debutează cu prezentarea lăzilor săseşti, cu referire, în special, la
tipologia şi la modul în care acestea au fost întrebuinţate şi adaptate pe teritoriul transilvănean oferind
astfel informaţii despre anumite categorii de lăzi săseşti ce au umblat pe drumurile Transilvaniei, ticsite
cu haine şi valuri de pânză, pline cu cărţi şi documente importante sau chiar umplute cu alimente, grâne
şi alte lucruri numai de călători sau proprietari ştiute . Cele ma vechi piesele expuse sunt lăzile din
secolul al XV-lea confecţionate de meşteri dulgheri şi tâmplari din stejar, fag şi brad, esenţa lemnoasă
fiind aleasă în funcţie de utilitatea acestora, dar şi de tehnica de ornamentare (pictura, incizarea,
ferecătura metalică).

Cele peste 70 de lăzi, lădiţe şi cutiuţe, piese reprezentative pentru colecţiile muzeale de mobilier
cercetate au fost accesorizate, încărcate cu piese de port şi textile. Poveştile adunate din teren şi oferite
cu mult drag de către persoanele intervievate îmbogăţesc conceptul expoziţional, alături de imagini
fotografice.
Segment expoziţional: Lăzile dulghereşti transilvănene
Ridicată între anii 1476-507, biserica medievală din Brădeni, o localitate de pe Valea
Hârtibaciului, aflată la o distanţă de 80 de km de Sibiu, adăposteşte pe cele două nivele ale podului peste
120 de lăzi masive. Cunoscute de către specialişti ca lăzi de tip Brădeni datorită numărului mare păstrat
aici, acestea datează din secolele XV-XVII.
·muzeograf, Complexul Naţional Muzeal ASTRA; e-mail: simona.malearov@muzeulastra.com
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La începutul secolului al XVI-lea, acest tip de ladă a fost folosiă pentru păstrarea obiectelor de
iar în lădiţa din interior, de forma unei casete cu capac, se păstrau obiectele de valoare.
În perioada invaziilor otomane, locuitorii se refugiau din calea atacatorilor în bisericile
fortificate. Se pare că saşii din Brădeni, au găsit o modalitate inedită de păstrare a proviziilor şi
obiectelor valoroase în cel mai sigur loc din sat, şi anume în podul bisericii. Astfel fiecare familie avea
dreptul să îşi urce în podul bisericii cel puţin o ladă. Pentru a nu exista confuzii, fiecare familie avea
scrijelite sau pictate pe capacul sau laterala lăzii, iniţialele şi numărul casei ca semn de recunoaştere.
Mai târziu, când invaziile se răriseră, aceste lăzi nu au mai fost coborâte din pod, devenind utile pentru
depozitarea ţuicii, a fructelor uscate şi a altor alimente.
Îmbinate în sistem dulgheresc, reprezentative pentru perioada în care au fost datate, secolele
XV-XVIII, aceste lăzi se disting prin lungimea de aproximativ 1,60 m şi lăţimea neobişnuită a
picioarelor.
Motivele decorative specifice acestui tip de ladă, arhaică, dispuse pe scândurile orizontale de pe
faţa lăzii, sunt reprezentările antropomorfe, zoomorfe şi geometrice, realizate prin tehnica încrustării
şi, mai târziu, a pictării.
Segment expoziţional: Lăzile de zestre (foto 4)
Acum sute de ani, lada a fost cea mai folosită piesă de mobilier, îndeplinind rolul de depozitare.
Până la mijlocul secolului XX, în spaţiul rural transilvănean în inventarul fiecărei casă se găseau cel
puţin o ladă în care era păstrată zestrea la loc de cinste.
O informaţie obţinută din teren este Povestea lăzii de zestre din Gârbova, judeţul Alba spusă de
către Elisabeta Rosenauer în vârstă de 85 de ani din cartierul Turnişor al oraşului Sibiu.
De câte ori văd o ladă săsească aşa frumoasă, îmi amintesc de o ladă de zestre din Gârbova,
judeţul Alba. Eram la familia Thiess, unde ne dusesem ca oaspeţi, şi pentru că acolo este un cântec
frumos săsesc despre „Mireasa din Gârbova", discuţia a alunecat pe această temă. Atunci stăpâna
casei a deschis o ladă cam de un metru pătrat şijumătate mărime, în care se găsea tot ce avea nevoie o
tânără ţărancă pentru a întemeia o nouă gospodărie. Erau saci pentru cartofi, rufe de pat, prosoape,
feţe de masă, toate toarse şi ţesute în casă din inşi cânepă. Deasupra era întinsă o splendidă garnitură
de port femeiesc, care se purta la ocazii deosebite, la nunţi, de Crăciun, la Paşte sau alte sărbători
bisericeşti. Erau acolo vălitura, acele de vălitură şi paftalele.
Domnul Thiess spuse:
„ - Da, aşa se obişnuieşte când fata pleacă din casă. Nunta îl costă pe tată două perechi de
bOl..f " .
Segment expoziţional: Lăzile de breaslă (foto 5)
Breslele au apărut în Evul Mediu şi au existat până spre sfărşitul secolului al XIX-lea,
reprezentând o asociaţie de meşteşugari din aceeaşi branşă, creată pentru apărarea intereselor comune
ale acestora.
Lada de breaslă era folosită pentru păstrarea documentelor importante şi a banilor proveniţi din
veniturile, taxele şi amenzile plătite de tinerii ucenici, calfe şi chiar meşteri, dar şi din vânzarea
produselor confiscate de meşterii controlori.
Lada era iniţial ţinută în casa starostelui, dar mai târziu, când breslele au dispus de case proprii,
aceasta a ocupat un loc de cinste în una din camere, având aproape o valoare mistică, în faţa ei depunând
îmbrăcăminte,

jurământul staroştii.

u

Fiecare ladă se identifica prin semnul breslei căreia îi aparţin. Toate inscripţiile au fost realizate
în limba germană, cu litere gotice, făcând cunoscute amănunte legate de componenţa conducerii breslei
la acel moment. În ceea ce priveşte lăzile, se poate spune că ele au fost întrebuinţate de către asociaţiile
meşteşugăreşti care le-au moştenit şi după desfiinţarea breslelor de la 1872.
Ca şi structură toate lăzile de breaslă au aceeaşi formă paralelipipedică, multe dintre ele având şi
sertar aşezat deasupra capacului. De obicei, ele aveau două chei de deschidere, semn că accesul se făcea
de către două persoane avizate din rândul breslei, de obicei de către staroşti.
Sub aspect artistic, aceste lăzi sunt frumos realizate, fie prin tehnica intarsiei, fie prin sculptare
sau pictare. În general, sunt realizate într-un mod simplu, de către meşterii tâmplari din localitate fiind
decorate în special cu motive vegetale şi arhitectonice.
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Segment expoziţional: Lăzile de vecinătate (foto 6)
Vecinătatea (germană: Nachbarschaft) reprezenta forma şi nivelul cel mai eficient al sistemului
de relaţii sociale al aşezărilor rurale, constituind un model colectiv care funcţiona cu norme bine
definite în domenile economice, morale, de apărare, rituale şi de drept. Fiecare Vecinătate deţinea o ladă
de Vecinătate, în care erau păstrate statutele, registrele cu toţi membrii respectivei Vecinătăţi şi banii
proveniţi din amenzile plătite de către cei care aparţineau Vecinătăţii. Acestea aveau inscripţionat anul,
iniţialele sau numele Tatălui de Vecinătate, alături de texte cu conţinut moralizator, cum ar fi „Trăieşte
în pace cu vecinii tăi şi aşa vei avea pace triplă".
Pentru acest segment am considerat relevantă povestea unei lăzi care a aparţinut
Vecinătăţii de pe strada Ogorului (Turnişor, Sibiu) strada pe care am crescut şi locuiesc şi astăzi.
În anul 1934, Josef Schwachhofer, Tatăl de Vecinătate de la nr. 817, a dăruit Vecinătăţii de pe
strada Ogorului o ladă care a rămas mereu în casa celui numit Tatăl de Vecinătate. Din doi în doi ani,
lada îşi schimba stăpânul, fiind încredinţată noului Tată de Vecinătate şi găzduită într-o nouă casă. De
atunci şi până în anul 1992, lada a fost păstrată mereu la loc de cinste, în camera cea bună.
Lui Carol A mb rus de la casa cu nr. 1 i-a sosit rândul de a deveni Tată de Vecinătate la 3 6 de ani.
Acesta a preluat lada de la vecinul Michael Beer, după ritualul cuvenit, împreună cu tot inventarul:
statutul Vecinătăţii, caietul cu membrii şi banii proveniţi din amenzi. El a condus Vecinătatea străzii
Ogorului din anul 1992 până în anul 1994, când lada şi-a încheiat misiunea, odată cu plecarea
ultimului Tată de Vecinătate în Germania, în oraşul Rosenheim, unde locuieşte până astăzi.
De atunci lada a rămas goală în aceeaşi casă, fiind doar un obiectforă rost şi cu sufletul plecat.
A rămas stingheră şi, din când în când, era curăţată de mama lui Carol, care nu a părăsit ţara. Din anul
2005 casa a rămas nelocuită, lada însă este tot acolo, ca mărturie a ordinii şi organizării vecinilor de
pe strada Ogorului.
După 21 de ani de odihnă ... NOI i-am dat lăzii o altă misiune, aceea de a Vi se prezenta VOUĂ,
distinşi vizitatori, ca un simbol al Vecinătăţii Săseşti.
Segment expoziţional: Lăzile de biserică
Bisericile evanghelice din Transilvania adăposteau fel şi fel de lăzi cu documente importante şi
obiecte de cult folosite în cadrul ceremoniilor religioase. Lada de biserică în care era păstrată averea
bisericii îşi avea, de regulă, locul în sacristie sau era depozitată în locuinţa preotului.
În ordinul de vizitare a capitlului din Bălcaciu din anul 1577 sunt consemnate următoarele:
„Banii şi alte bunuri ale bisericii trebuiesc păstrate în ladă. Aceasta trebuie să aibă două lacăte şi două
chei pentru ca banii păstraţi aici să fie folosiţi ca bun comun şi nu în interes propriu sau să nu fie folosiţi
în mod corespunzător". (Extras din: Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hg.) (2012):
Evangelische Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. Bd. XXIV Siebenbiirgen. Heidelberg:
Heidelberger Akademie der Wissenschaften.)
Segment expoziţional: Lăzile de transport
Lăzile erau de obicei construite după mărimea şi forma căruţei în care erau transportate. În
limba germană acestea erau numite Kutsche sau Wagenladen, lăzi de căruţă sau de caleaşcă. Acestea
erau prevăzute, pe laterale, cu mânere de prindere pentru a fi mai uşor de manipulat, având ferecături la
colţuri. Majoritatea lăzilor de transport erau prevăzute cu un lacăt pentru a proteja marfa (de obicei
cereale şi alimente) care se vinde apoi în târg.
O altă categorie de ladă de transport era cea fixă în partea din faţă a căruţei servind şi ca suport de
şedere, în locul caprei.
Segment expoziţional: Lădiţe şi cutiuţe (foto 7)
În biserica evanghelică cutia milei în forma unei lădiţe cu picior avea rolul de a aduna banii pe
care enoriaşii îi puneau după terminarea slujbei. Aceasta era de cele mai multe ori pictată sau decorată
cu intarsii în ton cu stilul mobilierul bisericesc.
Anumite componente ale portului popular erau păstrate în cutii special confecţionate pentru
păstrarea dar şi protejarea acestora. Astfel bortenul - o pălărie cilindrică înaltă de 10-15 cm era păstrată
într-o cutie specială. De asemenea panglicile, obiectele mici de podoabă se păstrau în cutiuţe de diferite
forme ovale sau rotunde.
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Piesa de rezistenţă al acestui segment este lădiţa cu secret confecţionată în anul 1790.
Segment expoziţional: Reutilizarea lăzilor săseşti astăzi
Astăzi, societatea noastră încearcă o raportare la obiectele de valoare care au aparţinut
generaţiilor trecute, creându-se astfel punţi între tradiţional şi modem.
De-a lungul timpului stilurile de amenajare alocuinţei s-au schimbat şi diversificat. Noua
modă de ambientare a interiorului predomină, dar din fericire observăm o integrare şi o reutilizare a
lăzilor pictate în interiorul contemporan. Acest fapt contribuie atât la păstrarea acestor valori, cât şi la
transmiterea cunoştinţelor referitoare la mobilierul tradiţional din Transilvania.
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Foto 1 Expoziţia temporară Povestea lăzilor săseşti din Transilvania,
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, 2015

,.......

The temporary exhibition The story of the saxon chests from Transylvania,
ASTRA National Museum Complex, Sibiu, 2015
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Foto 2 Expoziţia temporară Povestea lăzilor săseşti din Transilvania,
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, 2015
The temporary exhibition The story of the saxon chests /rom Transylvania,
ASTRA National Museum Complex, Sibiu, 2015

Foto 3 Expoziţia itinerantă Povestea lăzilor săseşti din Transilvania,
Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2015
Traveling exhibition The story ofthe saxon chestsfrom Transylvania,
National Museum of Romanian History, Bucharest, 2015
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Foto 4 Lăzile de zestre,
Povestea lăzilor săseşti din Transilvania,
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, 2015

expoziţia temporară

The dowry chests,
the temporary exhibition The story of the saxon chests from Transylvania,
ASTRA National Museum Complex, Sibiu, 2015

Foto 5 Lăzile de breaslă,
Povestea lăzilor săseşti din Transilvania,
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, 2015

expoziţia temporară

The guild chests,
the temporary exhibition The story of the saxon chests from Transylvania, ASTRA
National Museum Complex, Sibiu 2015
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Foto 6 Lada de vecinătate a străzii Ogorului, 1934, Turnişor, Sibiu
Proprietate privată Sara Eiwendt şi Carol Ambrus
The neighborhood chest of Ogorului street, 1934, Turnişor, Sibiu
Private property of Sara Eiwendt and Carol Ambrus

Foto 7 Lădiţă cu secret, 1790,
Agnita, judeţul Sibiu
Colecţia Muzeului ASTRA
Box with secret, 1790,
Agnita, Sibiu county
ASTRA Museum collection
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