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În România meteugul fabricrii lzilor de zestre dateaz de mii de ani, chiar
dinainte de ocupaia roman i se presupune c a ptruns pe filier greac, dar la
origine ar putea fi din Mesopotamia, care corespunde teritoriului actual al Irakului1.
La noi în ar meteugul lzilor de zestre a gsit un teren favorabil datorit
prezenei masive a resurselor lemnoase i a cunoscut o dezvoltare mai important
începând cu sfâritul evului mediu, remarcându-se mai multe zone i centre de
producie a lzilor de zestre, dar aprând i o tipologie a acestora, în funcie de
influenele externe cu care a venit în contact, cum ar fi, de exemplu, lada de zestre cu
capac în dou ape i lada de zestre cu capac plat2.
Lzile de zestre au avut un rol, practic, de depozitare a unor obiecte, dar au
fost i un domeniu de manifestare a artei populare, acestea fiind decorate cu incizii i
uneori fiind vopsite în culori diferite. Lzile de zestre exprim o realitate etnografic
concretizat prin modele diferite de lzi de zestre specifice fiecrei zone etnografice în
parte. Modul de creaie i elementele decorative prezente pe lzile de zestre, precum
i prezena acestor elemente specifice pe alte obiecte dau un sens major al creaiei
artistice la nivel regional. Dac la începuturile lor lzile de zestre aveau o utilizare
absolut practic, ele au evoluat de-a lungul secolelor devenind, mai ales, obiecte
artistice, pstrând spiritul artistic al epocilor în care au fost create i evideniind o
etapizare a evoluiei elementelor artistice. Desvârirea artistic a aprut odat cu
perfecionarea tehnicilor de prelucrare a lemnului, dar depinzând i de contextul social
al productorului, cât i al cumprtorului. Spre deosebire de alte ri unde producerea lzilor de zestre este de factur urban, în România, în general, i în Vâlcea, în
special, meteugul producerii lzilor de zestre poart amprenta artei rneti.
Materia prim utilizat i metodele de fabricare au impus o form dreptunghiular a lzilor de zestre i o concepie spaial i decorativ. Practic nu a existat o
dezvoltare tehnologic de la forme inferioare la altele superioare i nici de împrumuturi
directe din arta cult, ci de evoluii paralele în cultura diferitelor pturi sociale.
Specific zonelor etnografice de la noi din ar în producerea lzilor de zestre
este unitatea de stil cu celelalte obiecte din interiorul locuinei, precum i o exprimare
a concepiei stilistice a unei comuniti cu particularitile ei.
Modelul decorativ difer de la o zon etnografic la alta. Astfel, dac în nordul
Gorjului întâlnim imagini geometrizate, în Transilvania putem gsi desene care completeaz forma expresiv a volumului. De altfel, forma lzilor de zestre este aceeai
cu cele din Bulgaria i Moravia, demonstrând c, de-a lungul secolelor a existat o
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migrare a modelelor artistice în zona central i sud-estic a Europei .
Primele atestri documentare ce relateaz meteugul fabricrii lzilor de zestre în
zona etnografic Vâlcea dateaz din secolul XIV i relateaz c Oprea, Albul, Toma,
Molden i Vâlcul erau lemnari din satul Boia i au tocmit la 26 martie 1698 o lucrare
în lemn4.
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Specific este mobilierul lucrat cu barda i securea, i decorat cu ajutorul
„mezdrelei” i a horjului. În general se folosea lemnul în culoare natural. Cel mai
important grup de mobilier tradiional rnesc este cel al recipientelor confecionate
din lemn prelucrat cu barda. În cadrul acestui grup deosebim diferite tipuri i anume:
hambarul, lada de zestre, masa cu lad i masa dulap. Evoluia acestor piese nu
poate fi îneleas decât în context european, deoarece dup modul de îmbinare ele se
încadreaz în marea familie a pieselor construite în sistemul de piloni, cunoscute sub
numele de „Stollentruhen”, „coffrés de charpenterie”. Este vorbe de un sistem de
îmbinare dup principii folosite mai ales în arhitectura rneasc, numit la noi în
termeni dulghereti „în pan i uluc”, sistem propriu tuturor lzilor tradiionale
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confecionate de meteri steti .
În ceea ce privete confecionarea lzilor de zestre în judeul Vâlcea important
este:
- identificarea geografic a centrelor de confecionare a lzilor de zestre
- stabilirea caracteristicilor proprii fiecrui centru de confecionare a lzilor de
zestre;
- o comparaie stilistic a lzilor de zestre aparinând diferitelor centre.
Din punct de vedere al repartiiei lor, atât sub aspect numeric, cât i al valorii
pieselor specifice, centrele vâlcene pot fi grupate în dou categorii:
- Centre mari, constituite în aezri de sine stttoare, precum cel de la
Romanii de Sus i Poiana–Periani.
- Centre mici, alctuite din grupri de meteri stabilii pe lâng sate. Amintim
aici localitile: Clineti i Valea lui Stan (Brezoi), Bistria, Vaideeni, Urani, Cerna,
irineasa, Frânceti, sate în care, chiar dac s-au lucrat lzi de zestre, acestea s-au
fcut în paralel cu confecionarea altor categorii de produse, precum unele obiecte de
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uz gospodresc, împletituri de nuiele etc .
Cea mai mare concentrare de centre se observ în depresiunea Horezu,
amplasat în nordul-estul zonei, la grania cu Gorjul. Aici au activat pân nu de mult
patru centre specializate în confecionarea lzilor de zestre: Romanii de Sus,
Vaideeni, Cerna i Urani, ai cror meteri produceau toate categoriile de mobilier
pentru aezrile din apropiere, deplasându-se totodat cu marf prin sate i la
târgurile din jude i din afara lui. Unul din vechile centre renumit pentru producia lui i
valoarea artistic a pieselor, având în vedere amploarea i evoluia pe care a
cunoscut-o aici meteugul, a fost cel de la Romanii de Sus, localitate situat pe valea
râului Bistria, la distan de 50 km de Râmnicu Vâlcea i 3 km de Horezu, numrând
la începutul secolului trecut 938 de locuitori, majoritatea rani lipsii de pmânt, ce
lucrau pe moia statului. În vechime, o parte din aceast comun se numea Neagota,
iar alta Dezrobii, denumire care se referea probabil la faptul c, la 1864, un numr de
186 locuitori de pe moia Romani au fost eliberai i împroprietrii. Lipsa de pmânt a
majoritii stenilor, precum i abundena lemnului în zon (785 hectare de pdure a
statului, la care se adugau pdurile particulare) explic orientarea unei pri
însemnate a populaiei în direcia confecionrii mobilierului rnesc i constituirea
treptat a unui centru puternic, care numra, în primele decenii ale secolului XX, zeci
de meteugari a cror ocupaie principal o constituia prelucrarea lemnului, activitate
în care erau antrenai toi membrii familiilor lor. Astfel, dac procurarea materialului i
pregtirea lui, precum i desfacerea pieselor de mobilier reveneau aici, în exclusivitate, brbailor, femeile erau adesea acelea care le ornamentau, ocupându-se,
totodat, cu împletitul courilor, pe care le vindeau apoi prin târgurile din apropiere.
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Piesa de mobilier cea mai frecvent în producia centrului a fost lada de
zestre. Interesant de amintit faptul c Romanii de Sus figureaz printre puinele centre
subcarpatice în care s-au lucrat i lzi cu capac bombat alturi de cele cu capac plat
unanim rspândite în toat Oltenia. Lzile cu capac bombat erau confecionate din
lemn masiv, distingându-se printr-o linie mai robust i prin vigoarea inciziilor, puternic
conturate. Decorul amplasat, de regul, pe faad, mai rar pe capac, consta dintr-unul
sau dou medalioane centrale, compuse din mai multe cercuri concentrice, circumscrise unei rozete. În completare, de jur împrejurul medalioanelor i pe picioare erau
dispuse alte ornamente circulare: arcuri de cerc, semicercuri întretiate7.
O grij deosebit în ornamentare era acordat meselor-dulap, al cror decor
incizat, asemntor lzilor de zestre, alctuit din rozete i jocuri de linii curbe, era
dispus pe cele dou ui, pe picioare i pe faa sertarului8.
Romanii de Sus este unul din puinele centre oltene care continu s funcioneze i astzi, cu toate c i aici numrul meterilor a sczut simitor, iar gama
produselor s-a redus, limitându-se la hambare, mese i scaune, de cele mai multe ori
simple, neornamentate.
Tot în depresiunea Horezu se afl i centrul Vaideeni, situat pe ambele maluri
ale râului Luncav, la 42 km de Râmnicu Vâlcea. În aceast localitate, atestat
documentar înc din anul 1504, s-au aezat începând din secolul al XVIII-lea ciobanii
venii de peste muni, din Transilvania. Denumirea sa mai veche era Ferecai,
amintind de nefericirea ranilor deposedai de pmânturile lor de ctre egumenii
mnstirii Bistria. Împroprietrii în 1864 cu pmânturi de pe moia satului, locuitorii
se îndeletniceau, în principal, cu cultivarea pmântului i creterea vitelor, fiind recunoscui i prin confecionarea indrilei pentru care pdurile, ce acopereau la sfâritul
secolului al XIX–lea suprafee întinse, ofereau materie prim din belug. Abundena
lemnului în zon a determinat, în ultimele decenii ale secolului XX, o proliferare a
meteugurilor, gama produselor fiind foarte variat: unelte, obiecte de uz casnic, ei,
piese de mobilier, instrumente muzicale (fluiere, cavale). Au aprut meteri specializai, grupai, în genere, în partea satului numit Valea Plaiului, care lucrau la
comand sau pentru vânzare pe bani i cereale, vânzându-i marfa în satele i
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târgurile din Vâlcea, Gorj, Dolj, Romanai sau Arge .
Producia de mobilier a centrului Vaideeni cuprindea lzi de zestre, hambare,
mese-dulap i cuiere de vase gen „blidare”. Piesele cele mai realizate artistic erau i
aici lzile de zestre i mesele dulap, al cror decor consta în special din ornamente
circulare: medalioane compuse din dou-trei sau chiar mai multe cercuri concentrice,
semicercuri i arcuri de cerc dispuse în registre orizontale. În completare, pe picioare
sau pe capetele lzilor erau utilizate motive liniare simple: triunghiuri, dreptunghiuri,
hauri, „brdui”. Uneori aceste motive puteau fi întâlnite i pe faad, în combinaie cu
ornamentele circulare.
Cea mai intens activitate a centrului a avut loc în deceniile V i VI ale secolului XX, perioad în care activau numeroi meteri, cei mai vestii fiind cei din familia
Felu, cunoscui, mai ales, sub numele de elaru, deoarece se îndeletniceau i cu
confecionarea eilor. Alturi de acetia mai activau meteri din familiile Grozavu i
Joia, precum i George Ursu, Pufoi Nicolae i alii. În ultimii ani, numrul celor care
practic meteugul confecionrii mobilierului este în continu scdere.
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În ceea ce privete modul de confecionare, lzile sunt construite dup
urmtorul principiu comun: în cele patru picioare masive se monteaz, cu ajutorul unor
uruburi scobite, pereii i fundul lzii, cutia aflându-se totdeauna la o distan mai
mare sau mai mic deasupra solului. Întreaga pies este compus din scânduri
cioplite cu barda, care se îmbin tot în „pan i uluc”. Nu se folosete nici un cui
metalic, îmbinarea fiind asigurat de câteva cuie de lemn. Capacul are o construcie
deosebit. Scândurile transversale sunt fixate prin sistemul de anuri horjite în dou
anuri laterale groase, care acioneaz i micarea de deschidere a capacului.
Rotirea se face în jurul unui pivot prelungit în partea de sus a laturii din spatele cutiei.
Dup modul de aranjare a capacului, drept sau în pant, s-a socotit c este vorba de
dou forme cu totul diferite de lzi, ceea ce a dus la unele confuzii atunci când s-a
urmrit difuzarea lor în sud–estul Europei. Sistemul unitar de construcie le încadreaz
îns pe ambele în aceast categorie de lzi, forma lor deosebit difereniindu-le ca
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dou variante ale aceluiai tip .
Piesele lucrate dup sistemul de îmbinare sus amintit au o particularitate
proprie, i anume: datorit faptului c picioarele se continu pân sus, constituind
stâlpii de susinere pentru întreaga construcie chiar la piesele de dimensiuni mici se
creeaz un sentiment de monumentalitate. De aceea, apropierea de arhitectur nu se
face numai prin aceeai mân de meter, care a construit casa i mobilierul, ci i prin
accentuarea liniilor de for caracteristice construciilor de arhitectur11.
Pe teritoriul României centrele de prelucrare a lzilor de zestre au o frecven
mai mare în nordul Moldovei i vestul Moldovei, Maramure, Transilvania, Criana,
Banat i nordul Olteniei. Astfel, în trecut pe teritoriul Româiei din nici o cas nu lipseau
lzile de zestre cunoscute în multe regiuni sub numele de „tronuri”. Exceptând tipul
lzilor braoveneti i a celor de influen sseasc i maghiar a cror suprafa este
pictat cu un bogat decor floral, lzile de zestre din restul rii au un decor crestat:
reea de linii întretiate, zig-zaguri, cercuri rozate, ghivece de flori, brazi stilizai i
chiar figuri omeneti. Din punct de vedere al tehnicii de lucru, lzile de zestre la care
ne referim sunt produse ale dulgherilor, fiind confecionate dup procedee i cu unelte
de un anumit tip. Ca material de lucru se folosete lemnul de fag sub form de blni
cioplite cu securea i îmbucate una în alta, în nut i feder. Capetele blnilor sunt
introduse în nite nulee practicate în picioarele lzii i fixate cu cuie de lemn. Într-o
serie de centre ca: Sltruc (zona etnografic Arge), Budureasa (zona Criana),
Preoteasa (zona Cluj), se mai lucreaz asemenea lzi i astzi. Ptrunderea din ce în
ce mai accentuat în casele rneti a mobilierului orenesc precum i a lzilor de
zestre lucrate de tâmplari duce la o rapid scoatere din uz a lzilor de zestre de tip
dulgheresc. Ele continu îns s fie folosite ca hambare sau ca lzi de bucate, în care
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caz, se fac de dimensiuni mai mari, iar ornamentaia este mult simplificat .
Difereniate ca form, de o impresionant bogie i originalitate decorativ,
lzile de zestre au cunoscut o mare dezvoltare în câteva regiuni etnografice din ara
noastr, printre care trebuie amintite i centrele de producie a lzilor de zestre din
Vâlcea. Forma crestrii este îmbinat cu culoarea în zona Muscel dar i în zona
Vâlcea la Periani, Valea lui Stan i irineasa, diferenierile aprând mai ales în modul
de dispunere a inciziilor i a culorilor.
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Summary
In Romania, craft of making the dower boxes are dating from thousands of
years, even before of roman occupation and is suppose that has Greek origins but it
could be from Mesopotamia, the present Irak .
In our country, the craft of dower boxes found a favorable ground due to the
massive resources of wood and has known the most important development starting
with the end of middle ages.
The decoration pattern is different from at ethnographical area to another,
thus in the northern of Gorj county are frequent the geometrical images, in
Transylvania we can find drawings that fills the expressive shape of the volume.
In the Valcea county the important facts about dower boxes are:-the
geographical identification of craft centers in Valcea county;
- the establishment of characteristics for each center of manufacturing for
dower boxes;
- a stylistic comparison of the dower boxes that belongs to the craft centers of
Vâlcea county.
From the point of view of their repartition, both as a number and the value of
the specific pieces, the centers of Vâlcea county can be classified in two mains
categories centers:
- large centers, settled in big villages, in which the craft of making dower
boxes is still present in our days like: Romanii de Sus and Poiana Periani.
- small centers composed by small groups of craftsmen established nearby
villages where the production of dower boxes cesed or diminised considerably lately
like: Clineti and Valea lui Stan (from Brezoi), Bistria, Vaideeni, Urani, Cerna,
irineasa, Frânceti.
Differents like shape, made from an impresive richness and original decorations, the
dower boxes has known a big developement in some ethnographical regions of our
country, from which, a remarcable place is taken by the craft centers from Vâlcea
county.
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