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In urma cercetării fondului de carte veche al judeţului Covasna am 

reuşit să depistez cîteva exemplare de imprimate care au pe legătură mo

tivele evantaiului, lucrări care nu sînt cuprinse în bibliografia de specialitate 
apărută pînă în prezent. Se impune cercetarea mai aprofundată a acestor 

legături, întrucît ele ne oferă date noi privind stabilirea originii şi perioadei 

legăturilor de oarte cu motivul evantaiului, care în secolele XVII-XVIII au 

avut un mare rol şi în ţara noastră. Considerăm necesară prezentarea unui 

scurt istoric, mai ales pentru faptul că ornamentica legăturilor cu motivul 
evantaiului se încadrează în mod organic în ansamblul motivelor răspîndite 

pe plan european. 
Conexiunile europene ale motivelor evantaiului, rolul lor în arta le

găturii din vestul Europei, încercăm să le urmărim din punct de vedere al 

originii, al specificului autohton, ca pe ·această bază să încadrăm formele 
l egăturilor transilvănene în conexiunile generale. Forma arhaică de apariţie 

a acestui motiv trebuie să o căutăm in rîndul elementelor ornamentale ale 

a rtei răsăritene, unde se repetă în mod frecvent linii spi110le, care sugerează 

ornamente de evantai. Primul centru european in care s-au adaptat şi pre

luq~at ·motivele de inspiraţie ale artei or·ientale a fost Veneţia, unde, la 
sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de-al XVI-lea au lucrat încă 
legători arabi, care prin operele lor au contribuit în mod direct Ira răspîn-

direa ornamenticii specifice arabe. literatura de specialitate consemnează 

legături veneţiene din secolul al XVI-lea 1 oare con~in motive arabe. Cu 

toate acestea, teritoriul de afirmare si dezvoltare a tehnicii si ornamentării 
' ' 
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cu evantai nu este Italia, ci Franţa, de unde a fost din nou preluat şi ridicat 

la o înaltă ţinută artistică în Italia. Ca atare, în utilizarea acestui ornament 
în arta legătoriei, primul loc revine meşterilor francezi. Cea mai veche le

gătură cu ocest motiv, conservată pînă astăzi, s-a executat în Franţa în anul 
1604,2 iar în Italia în 1640. 

in decurs de cîteva decenii de după formarea sa în Franţa, motivul 

evantaiului se . răspîndeşte în întreaga Europă, astfel şi în ţara noastră. În 

Transilvania legăturile cu acest motiv s.e statornicesc în timpul domniei lu i 

Mihail Apafi 1 (1661-1690), care în literatura de spedalitate au intrat sub 

denumirea de legături Bornemissza.3 ele fiind comandate de Ana Borne

missza, soţia principelui Apafi, din biblioteca căreia s-au păstrat numero·ase 
legături cu acest motiv, pe care au fost consemnate şi numele principesei. 
Legăturile de cărţi Bornemissza au constituit una dintre sursele de inspiraţie 
şi pentru legătorii români, care în mod frecvent treceau munţii pentru a îm
brăca manuscrisele şi tipăriturile ortodoxe. Verosimilă pare şi ipoteza, ca 
motivul evantaiului să fi fost importat direct de la surse din Veneţia, prin 
studenţii români care studiau la univers·ităţile din Italia. Viziuneo ornamen
tală statornicită în legătoria românească se întrerupe cu pătrunderea în 
ţările române a elementelor apus.ene aduse de curentele renaşterii şi baro
cului. O reinnoire în toate domeniile artei se constată în timpul domniei lu i 
Şerban Cantacuzino. Un exponent de seamă al acestei înnoiri a fost fratele 
său, Constantin Cantacuzino, stolnicul. Este perioada cînd se pun temel·iile 
viitorului stil brîncovenesc, şi legătoria adaptează înnoiri, atît in schema 
de repartizare a ornamentelor pe scoarţe, cît şi în motivele folosite. Apare 
o nouă împărţire a cîmpului, păstrîndu-se chenarul, dar în locul romburilor 
la colţuri apar motive florale mici, mai tîrziu evantaiul,4 

Se presupune că în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, la Cluj , 
au activat cîţiva legători anonimi foarte Îndemînatici. Nu ni s-ou păstra t 
însă documente de arhivă despre atelierul de le-gătorie, dar mai mult ca 
sigur, acesta a avut aceeaşi caracteristică cu cele din străinătate. Tipografii 
şi legătorii, în primul rînd, primeau însărcinări din partea curţii, precum ş i 
de la ,alte categori·i înstărite, întrucît numai comenzile curţii nu aveau posi 
bilitatea sustinerii unui atelier înzestrat cu numeroase unelte si în care lu
crau mai m~lţi meşteri. Elementul ornamental dominant pe p~odusele ate
lierelor de legătorie, era motivul evantaiului, ceea ce însă nu exclude că nu 
s-au confecţionat şi legăturii de alt gen. in pofidp excepţiilor, motivul do
minant, cel care a determinat legăturile de la curtea principelui Apafi, era 
cel al evantaiului, care va primi trăsături specifice. Elementele preluate di n 
străinătate pe produsel·e autohtone primesc un caracter 'specific loca l. Va
rianta transilvăneană a motivului cu evantai nu este însă atît de fiină ·ca 
modelul fr-ancez, în mod frecvent avînd chenare cu motive florale şi vege
tale, care apar atît in creaţiile arhitectonice, precum şi în ornamentica lem-



3 

nului din perioada respectivă . Caracteristica lor este formarea chenarelo r 
compuse din patru-cinci sau mai multe variante ornamentale, precum ş i 
supra încărcarea motivelor, cu intenţia de a crea un efect somptuos. Toate 
aceste•a conferă legăturilor un caracter specific, deosebindu-le în mod c lar 
de cele străine, ele fiind şi argumente în plus, că au fost confecţionate la 
noi în ţară. Legăturile s-au făcut din piele marochin vopsit în roşu, marcu 
sau negru, .aurirea manuală fiind de obicei ireproşabilă. Ornamentele se 
trăgeau cu ajutoml unor rolete încinse. Ele se compuneau din chenare avînd 
în interior ghirlande florale şi vegetale, iar în cadrul acestora, în mijlocul 
cîmpului dreptunghiular era aşez,at evantaiul în formă de rozetă . In cele 
patru colţuri, într-un arc de cerc de 90°, sau pe lîngă liniile transversale 
puteau fi ansamblate un număr nedefinit de palete . . Paletele evantaiulu i 
sint umplute în mod frecvent cu garoafe cu patru petale sau floarea stilizată 
de "nu mă uita".5 Printre valorile păstrate sînt şi numeroase legături tran
silvănene, a căror depistare şi prelucrare detaliată revine cercetătorilor. 

Înainte de a trece la prezentarea legăturilor depistate pînă în prezent 
în patrimoniul judeţului Covasna, consider necesară elucidarea cîtorva pro
bleme ridicate de către J6nos Herepei, fostul custode al muzeului din Sfîntu 
Gheorghe într-o comunicare publicată în anul 1942 în Erdelyi tudomcmyos 
fuzetek 6 (Caiete ştiinţifice ardelene). Autorul descri·e în mod amănunţit le
gătura imprimatului lgaz hit (Credinţă adevărată), de Gheorghe Kom6romi 
Csipkes, lucrare care s-a aflat în proprietatea muzeului din Sfîntu Gheorghe, 
dar care din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondiol a dispă rut. 
Herepei constată pe baza analizei amănunţite a scoarţei, că legătura, pri n 
ornamentico ei , se încadrează în stilul specific al legăturilor transilvănene . 
l ocalizînd atelierul, ajunge la concluzia că impri'matul a ieşit de sub tipa r 
în anul 1666 la Sibiu, din atelierul lui Abrah6m Szenczi Kertesz, ca atare 
ş i legătura este de origine sibiană. Întrucît, G6bor Tolnai în lucrarea sa 7 

stabileşte anul 1673 ca dată de apariţie a primului exemplar de legătură 
cu motivul evantaiului în Transilvania, argumentele aduse de J6nos Herepei 
ne fac să ajungem la concluzia că, această dată se poate stabili cu 6-7 an i 
mai devreme. Prin însemnările de pe interiorul copertei superioare,B Herepei 
aduce noi argumente istorice, arătînd că lucrarea în cauză s-·a aflat cîndva 
în proprietatea soţiei principelui Mihail Apafi 1, la 4 iunie 1667, cînd văduva 
tipografului şi compactorului Abrah6m Szenczi Kertesz, a donat-o principe
sei. Evenimentele ·i storice ale vremii I-au constrîns pe Szenczi Kertesz, ca din 
cetatea Oradeei, ocupată de către turci în 28 august 1660, să se mute la 
Cluj, iar la începutul lunii decembrie a anului 1662 -cu tot atelierul să se 
stabilească la Sibiu.9 Dacă luăm în cons·iderare că atelierul a cuprins atît 
tipografia cît şi compactoria, ne dăm seama că de acum încolo exemplarele 
tipărite în atelierul lui au fost şi legate pe loc. 

Există informaţii şi despre o altă legătură în evantai, confecţior;wtă 
chiar înaintea anului 1632,10 care s-a aflat în posesia principelui Gheorghe 
R6k6czi 1 - respectiv Biblia editată în 1608 la Hanau.11 Intrucit pe a doua 
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legătură 0 Bibliei apare motivul evantaiului cu specificul transilvănean, de
ducem faptul că ornamentica motivelor in evantai a fost adusă de către un 
compactor care a activat în tipografia domnească de la Alba Iulia şi ccire 
şi-a însuşit modul de ornamentare de origine franceză în timpul peregrină
rilor sale. Este demn de menţionat ş· i faptul că tipografia din Alba Iulia, in 
perioada .anilor 1628-1634 1-a avut ca meşter pe Iacob Lignice din Effmurdt, 
care a fost şi un apreciat compactor, el îndrumînd activitatea din legătoria 
tipografiei.12 Probabil că, el a introdus in ţară elementele de bază ale aces
tui mod de ornamentare şi a făcut ca ea să fie atît de apreciată de către 
colecţionarii de cărţi. Este incontestabil faptul că, ornamentele în evantai, 
cunoscute din ultima treime a secolului al XVII-lea diferă de cele aflate pe 
legătura Bibliei de la Hanau a lui Rak6czi. Ornamentarea legăturii din 
preajma anului 1632 este mai puţin încărcată, motivele avînd un aranja
ment mai pretenţios din punct de vedere artistic, deci nu se încadrează in 
rîndul celor din perioada următoare, în care devin supraîncărcate şi se ex
ploatează orice spaţiu liber pentru ornamentare. În funcţie de cele prezen
tate mai sus, considerăm că, probabil, în deceniul al patrulea al secolului 
al XVII-lea, au apărut şi în ţara noastră primele legături cu motivul evanta
iului, şi în funcţie de cantitatea ;Tlotivelor folos·ite, de amplasarea lor pe 
scoarţe distingem două perioade de ornamentare. Prin stilul său caracte
ristic, în rîndul exemplarelor din prima perioadă poate fi inclusă lucrarea 
depistată de mine la Liceul de Matematică-Fizică din Sfîntu Gheorghe, in
titulată Az keresztyeni religi6ra es igaz hitre val6 tanitâs (lnvăţătură pentru 
religie şi adevărată credinţă creştinească) de Jean Calvin, editată la Ha
novra in 1624.13 (Foto 1). Exemplarul, o adevărată capodoperă o genului, 
puţin deteriorat de-a lungul timpului, prezintă un interes deosebit din punct 
de vedere al istoriei culturii. Cartea, de format 4°, este legată în piele nea
gră şi aurită manual. Centrul scoarţei este încadrat în trei chenare. Che
narele 1 şi 3 sînt ornamentate cu motive florale (floarea de "nu mă uita") 
şi vegetale, realizate cu roleta. Marginile exterioare ale chenarului sînt or
namentate cu fileta, avînd motive mărunte plas.ate in f.ormă de semicerc. 
Chenarul 2 are motive realizate cu ştampila. Aici apar cercuri mărunte, floa· 
rea de "nu mă uita" încadrată de lale·le, şi un motiv solar avînd în centru 
o inimă. ln mijlocul cîmpului central se află un motiv flo-ral stilizat, de formă 
romboidală, toate acestea încadrînd două cercuri concentrice. În cele patru 
colţuri apare motivul evantaiului, omamentat de asemenea. cu floarea de 
"nu mă uita", dublat de un alt motiv flora!, f.in dantelot. Pe partea supe
rioară a centrului scoarţeî se află supralibrosul I.S.P., 1656. Schnitul gravat 
în aur cu motive florale în stilul renaşterii oferă legăturii un echilibru artis
t ic perfect. Din lipsa unor date corespunzătoare nu cunoaştem meşterul, dar 
a urirea manoolă a scoarţei, ornamentele fine, specifice în general, impresia 
artistică sugerată, toate conduc la concluzia că legătura s-a executat intr-un 
atelier transilvănean . lnsemnările găsite în carte - din păcate - nu aduc 
elucidări asupra posesorilor din secolul al XVII-lea, nici asupra compacta~ 
rului, totuşi, consider necesară comunicarea textelor ca fiind interes·antă 
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pentru istoria culturii. Pe fila de gard.ă se .a~!~ următoarele: .,Ann~merat 
suis libris charissimis post justam prec1y exh1bJtlonem Petrus Letzfalv1 Arm e 
1728", iar pe ultima filă albă: "Ex oblatione gratuita spectabilis ag G/ene/ 
rosi Dni Johannis Dobai possidet Franciscus B6nyai", caracterul scrisului 
înlesnind stabilirea perioadei insemnării pentru secolul al XVIII-lea . 

Următorul exemplar care constituie obiectul prezentei comunicăr i este 
opero lui Cicero, Epistolae familiares Lib. XVI. 14 (Fato 2), în 8°, legată în 
piele cafenie, ornamentată cu motive în evantai. Pe această legătură, rolul · 
dominant ca ornament revine chenarului şi nu motivului evantai. Chenarul 
este încadrat de trei linii, avînd pe ele mot~ve florale şi vegetale. In cîmpul 
central este o rozetă sub formă de evantai, încadrată de motive florale în 
formă de steluţe, caracteristice legăturilor ornamentate cu motivul evanta
iului. In partea superioară şi inferioară a dmpului central se află cîte un 
chenar cu ornamente identice. ln colţurile cîmpului central, în locul pale
telor evantaiului apare cîte un motiv flora! şi vegetal. Pe ma 301 am găsit 
o însemnare interesantă: ,.P.aulus Veinrekhius Cib(iniensis) Textoris Anno 
1668, Die 1 Mort. Emptus denariis 85", din care aflăm date despre unul 
dintre primii posesori ai imprimatului, precum şi preţul cărţii, informaţii care 
însă nu ne permit ca din ele să deducem dotarea legăturii. fn coperta a 
doua se observă însă un fragment de tipăritură în ~imba maghiară din se
colul al XVII-lea, a cărui identificare s-ar putea realiza numai în urma unei 
operaţiuni de laborator. Pe baza celor de mai sus, legătura poate fi datată 
pentru sfîrşitul secolului al XVII-lea. Tnsemnarea de pe fila de gardă arată 
însă că la începutul secolului al XVIII-lea cartea s-a aflat în posesia familiei 
Teleki: ("Ladislaus Comes Teleki possidet hunc librum ab Anno 1721"), de 
unde a ajuns, prin donaţia lui Domokos Teleki, în proprietatea Liceului de 
Matematică-Fizică din Sfîntu Gheorghe. 

Un alt exemplar este Biblia 15 (Foto 3) tradusă de Caspar Caroli şi 
editată în 1645 la Amsterdam. Legătura, prin împărţirea cîmpurilor şi prin 
onamentica sa arată asemănări importante cu cea din 1684 publicată de 
către Tolnai. 16 Motivul în evantai şi în acest caz are un rol subordonat. Tşi 
menţine poziţia centrală, dar îşi pierde rolul dominant, reducîndu-se doar 
la un motiv de importanţă mediocră. Locul garoafelor din palete este luat 
de floorea de "nu mă uita", cu opt petale. Pe ghirlandele florale ale che
narului apar elemente florale naturaliste (bujorul). ln realizarea acestei le
gături se constată o oarecare neindemînare a legătorului, care poate de
curge şi din faptul că instrumentele folosite nu au avut o gravură destul de 
fină . Legătura poate fi datată pentru perioada ultimilor ani ai secolului al 
XVII-lea, cînd deja se face simţită o oarecare decădere în tehnica legăturii 
cu ornamentul evantaiului. Astfel se încheie o prioadă bog·ată a legăturii 
transilvănene, condiţiile de menţinere stingîndu-se odată cu desfiinţarea 
Principatului. 

Influenţa atel·ierului transilvănean se face simţită pe produsele atelie
rului iezuit de l·a Tîrnava. Dar legătoria de aici urmează calea tehnicii ger-
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m~me, elementele evantaiului formează doar o infimă parte a motivelor or
namentale folosite, evantaiul nu va avea un rol atît de central oa în Transil
vania. Materialul legăturilor confecţionate în atelierul de la Timava o forma 
pergamentul alb, iar ornamentarea lor era foarte bogată în aurire. Eleme~
tele decorative s·e compun din chenare înguste, formate din ghirlande. In 
cîmpul central apare şi 'aici evantaiul întreg, iar în cele patru colţ!Jri cîte 
o floare. fnsă şi aici în deoeniul al treilea al secolului al XVIII-lea tehnica 
legăturii în evantai ajunge într-un proces de decădere. Ultimul exemplar al 
lucrării de faţă, este un produs al atelierului de legătură de la Tîrnava şi 
poartă titlul: Professionum scholasticarum. Opera et Studio, de Paulus K. 
Lisznyai, editat la Debreţin în anul 1683 17 (Foto 4), cu legătură în perga
ment pe carton presat. Motivul evantaiului apare în cîmpul centrul în for
mă de rozetă, paletele fiind decorate cu garoafe, iar cele patru colţuri cu 
cîte o floare de bujor în stil baroc. Chenarul îngust încadnat de .semicercuri 
mărunte este ornomentat cu motive florale şi vegetale naturaliste. Legătura 
poate fi datată pentru începutul seco·lului al XVIII-lea. 

Am ,abordat tematica de mai sus cu scopul de a-mi aduce contribuţia 
modestă la cunoaşterea prin intermediul acestei publicaţii a patrimoniulu i 
existent în judetul Covasna. 

r, 
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