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TEXTILE DECORATIVE DIN

COLECŢIA

MUZEULUI DE ETNOGRAFIE
SĂSEASCĂ „EMIL SIGERUS"

Die Textiliensammlung des săchsischen Volkskundemuseum
„Emil Sigerus" die aus mehr als 1OOO Stilcke besteht, ist eine der
grăBten
und
wertvollsten
thematischen
Sammlungen
SiebenbOrgens. Sie beinhaltet Textilien, die in der Wohnung, im
Haushalt und im Arbeitsalltag verwendet wurden. Die Basis der
Textilsammlung wurde im Jahr 1885 durch die GrOndung des
SiebenbOrgischen Karpatenvereinmuseums gelegt. Emil Sigerus
spendete Ober 150 wertvollen Textilien die aus den 18. und 19.
Jahrhundert stammen. Durch die ausgewăhlten Haustextilien
(Tisch- und Bettdecke, Handtuch, Ofentuch, Stangentuch,
Kissenbezug) măchten wir einen Einblick in die Textilkunst der
SiebenbOrger Sachsen bringen.

Lucrarea prezintă cele mai valoroase piese textile săseşti aflate în colecţia Muzeului
de Etnografie Săsească „Emil Sigerus" achiziţionate de către Emil Sigerus, spre sfârşitul
secolului al XIX-iea.
Încă din anii copilăriei, Emil Sigerus era atras de interioarele gospodăriilor ţărăneşti
săseşti şi româneşti. Deseori îl însoţea pe tatăl său în inspecţiile din împrejurimile Sibiului,
timp în care copia într-un caiet, frumoasele modele de pe perne şi cuverturi, precum şi
rarele ornamente de pe vasele de ceramică.
Conştientizând efectele procesului de industrializare care acapara întreaga
manufactură, Sigerus a fost preocupat de colecţionarea obiectelor etnografice cu ideea
precisă de a întemeia un muzeu în Sibiu. Cele peste 500 de obiecte donate, majoritatea
cu caracter etnografic (textile, ceramică, mobilier pictat, sticlă, cositor şi argintărie) au
contribuit la constituirea în anul 1895 a nucleului Muzeului Asociaţiei Carpatine (Museum
des SiebenbOrgischen Karpatenverein M.S.K. V.) Din anul 1920 colecţiile etnografice au
fost înglobate în Muzeul Brukenthal, de unde au fost preluate în 1990 de către Muzeul
ASTRA, care a fondat în semn de omagiu în anul 1997 Muzeul de Etnografie si Artă
Populară Săsească ce îi poartă numele.
Pasiunea sa din copilărie pentru broderiile şi ţesăturile ţărăneşti s-a concretizat în
anii maturităţii prin editarea în anul 1906 a unei mape cu modele de broderii transilvănene
săseşti pe in, intitulată SiebenbOrgisch-săchsische Leinenstickerei, ce a avut un mare
succes, fiind reeditată în Transilvania până în anul 1939 de trei ori şi tipărită în 1960 în mai
multe ediţii la MOnchen, lnnsbruck şi Oxford.
În pretata mapei Sigerus, scria „ ... scopul broderiei era de a prelua vechile modele
şi ornamente, păstrându-le pentru urmaşi. Aşa cum obiceiurile şi tradifiile exprimă
confinutul spiritual al unei comunităti săseşti, cu caracter de permanentă şi este preluat ca
model de la o generatie la alta, tot astfel şi ornamentafiile pe pânză (cu toate elementele
lor sărbătoreşti de simetrie şi şiruri) cu semnificatiile lor, fie plante, animale sau lucruri trebuie să fie ordonate, să fie scoase din anonimat şi din uitare (. . .). O colectie de modele
vechi şi broderii pe pânză este ca o colecfie de poveşti şi zicale Înfelepte, care au fost
povestite odată de mult dar acum au dispărut. Ceea ce a mai rămas sunt litere
indescifrabile şi formele lor ornamentale. În broderiile pe pânză se oglindesc
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comportamentul [ăranului, portul său de sărbătoare, gesturile, mersul, felul de a vorbi,
demnitatea sa şi multe altele".
Colecţia de textile decorative a Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus"
cuprinde un număr de peste 1OOO de piese fiind alcătuită din ştergare de paradă, de sobă,
de culme, căpătâie şi feţe de pernă, feţe de masă, cuverturi de pat, fragmente de broderii,
păretare precum şi peste 250 de mostre de broderii. Dintre acestea, excelează colecţia
istorică compusă din 150 de piese textile colecţionate de renumitul Emil Sigerus,
majoritatea achiziţionate din sudul Transilvaniei (Sibiu, Cisnădie, Cisnădioara, Slimnic,
Noul, Hamba, Şura Mică, Gârbova, Blăjeni etc.) şi nordul Transilvaniei (Năsăud, Budacul
de Sus, Sângeorz Băi, Ticuşul Vechi).
Piesele sunt structurate după tipul categorial: feţe şi căpătâie de pernă (59), feţe de
masă (14), cuverturi de pat (6), broderii pentru decorarea căpătâiului de saltea (3),
ştergare de paradă (19), ştergare de sobă (7), ştergare de culme (2), broderii (14 ), batiste
brodate (5) şi diverse fragmente de broderii (20). Analiza evidenţiază existenţa notelor
particulare, proprii, marea bogăţie de motive decorative şi cromatice, diversitatea
mijloacelor de exprimare artistică în cadrul stilului unitar al artei populare săseşti.
Doar o mică parte din această bogată colecţie şi anume cele mai valoroase piese
fac subiectul acestei lucrări. Cea mai veche piesă din colecţie, datată 1647 reprezintă faţa
de pernă ţesută în război în 2 iţe, cu număr de inventar 2495 T, achiziţionată de către Emil
Sigerus din localitatea Roadeş, judeţul Braşov. (anexa 1, foto 1)
Textilele sunt realizate în diverse tehnici: ţesut în două şi patru iţe, confecţionate din
in şi cânepă, brodate pe fire numărate (în cruci) şi după desen (în lanţ şi pleată).
Ţesutul se realiza în războiul de ţesut orizontal de dimensiuni cuprinse între 50 - 60
cm. Din această cauză unele piese precum feţele de masă şi cuverturile de pat, ale căror
lăţimi variază între 11 O - 170 cm, au fost realizate din două foi ţesute fiecare separat şi
apoi îmbinate. Însăilarea sau prinderea foilor poartă denumirea de „cheiţă", care pe lângă
funcţia de cusătură obişnuită o are şi pe aceea de broderie cu scop decorativ. În secolele
XVIII - XIX se folosea o dantelă decorativă lucrată în tehnica ciocănelelor, care se aplica
fie pe margini sub forma unei benzi decorative sau la îmbinarea foilor de ţesătură.
În interiorul locuinţei tradiţionale săseşti, textilele, categorii polifuncţionale şi, în
acelaşi timp, obiecte de artă alcătuiesc un ansamblu decorativ de o mare valoare estetică,
în perfectă armonie cu elementele de decor ale arhitecturii şi ale pieselor de mobilier
pictat.
Cuvertura de pat (ger. Bettuch, dialect săsesc Bautdeuk) ţesută în două sau patru
iţe din cânepă, in sau bumbac reprezintă piesa cea mai impresionantă care se aşterne pe
„patul de paradă" din „camera cea bună" fiind brodată cu motive dispuse simetic, maxime
sau zicători (SprOche), numele şi anul confecţionării înfrumuseţând această piesă.
Broderia se execută cu fir colorat, de regulă roşu sau albastru, ca şi broderia în sine a
motivelor ornamentale. Astfel se distinge cuvertura de pat cu nr. inv.1775 T a cărei
broderie este vopsită în culori obţinute prin uscarea a diferitelor plante, tehnică practicată
până la sfârşitul secolului al XIX- lea în gospodărie. (anexa 2, foto 2)
Faţa de masă (ger. Tischdecke, dialectul săsesc Daschdich, Bruitdich) ţesută în
două sau patru iţe din cânepă, confecţionată din două foi era folosită cu ocazia sărbătorilor
din ciclul vieţii (nuntă, botez, înmormântare). (anexa 3, foto 3)
Faţă
de pernă (ger. Kissenbezug, dialectul săsesc Pilzăch) de formă
dreptunghiulară realizate dintr-o singură bucată de ţesătură, de lungime egală cu lăţimea
patului (între 95 - 100 cm) sunt confecţionate din acelaşi material ca şi cuverturile,
prezentând la căpătâi un decor geometric şi floral brodat cu fir de arnici de culoare
albastră, roşie sau maro. Pernele se aşezau pe pat în trei sau patru rânduri, dispuse câte
două sau trei pe fiecare rând. (anexa 4, foto 4)
Ştergarul de culme (ger. Stangentuch, dialectul săsesc Stăngerdăcher), folosite ca
piese decorative până la începutul secolului al XIX-iea, sunt confecţionate din cânepă sau
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în, brodate motive florale, geometrice şi zoomorfe în roşu, albastru sau maro. Acestea se
câte trei, pe un laţ (culme) fixat deasupra patului de paradă. (anexa 5, foto 5)
Ştergarul de sobă (ger. Ofentuch, dialectul săsesc Katzenhalldredich), ţesute din
în sau cânepă, de forma unui ştergar obişnuit, este elementul decorativ cel mai vechi din
Transilvania folosit la înfrumuseţarea locuinţei. În unele localităţi se atârnau între spaţiul
dintre perete şi soba de cahle. Colecţia noastră deţine un număr de 12 astfel de piese
valoroase de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea. (anexa 6,
foto 6)
Ştergarul decorativ (ger. Paradehandtuch dialectul săsesc Dredich), folosite la
înfrumuseţare interiorului, ţesute din cânepă sau în, prezintă la ambele capete borduri
brodate cu ornamente geometrice şi florale (garofiţa, laleaua.trandafirul). (anexa7, foto 7)
Studiul colecţiei de textile Emil Sigerus a constat şi dintr-o cercetare lingvistică
asupra textului brodat pe ţesăturile analizate, atât din punct de vedere ortografic cât şi
lexical. Astfel s-a constatat că o mare parte sunt brodate în punctul de coasere plat
(Plattstich) cu caractere gotice conţinând anul confecţionării, numele întreg sau iniţialele
autoarei, precum şi un text cu caracter moral sau biblic. În multe cazuri scrierea este
defectuoasă, neţinându-se seama de regulile de ortografie, de unde reiese faptul că
femeia sau fata care a brodat textul nu se ghida după o scriere corectă pentru acea
vreme. Interesante sunt terminaţiile în -in la numele de familie femeieşti, de exemplu
Binderin, Schellin, Schmidin, Wollfin, Guneschin etc., ceea ce demonstrează că în
secolele XVII - XIX numele de familie era feminizat, însemnând sofia lui Binder, Schel/,
Schmid, Wol/f sau Gunesch. De asemenea anul confecţionării este redat cu caractere
latine, ANNO sau ANO şi nu în scrierea gotică IM JAHRE, care va apărea abia la sfârşitul
secolului al XIX-iea. (anexa 8, foto 8)
Broderiile colecţionate de către Emil Sigerus, se impun printr-o mare diversitate de
forme, prin discreţia ornamentelor şi a paletei cromatice. Din punctul de vedere al
câmpului ornamental se disting două categorii de ţesături, cele brodate cu motiv florale,
astrale, fitomorfe, avimorfe şi zoomorfe şi cele ţesute în general cu motive geometrice.
Motivul preponderent în arta populară săsească este cunoscut sub denumirea de
pomul vieţii, reprezentat pe textilele decorative de interior sub două tipare diferite. Pomul
vie{ii iranian sau persan (sasanidic) este figurat de un copac cu o coroană mai mult sau
mai puţin dezvoltată unde stau două păsări simbolizând fiinţe atotvăzătoare şi
atotştiutoare, care păzesc pomul şi îi aduc celui ales apa vieţii. În ambele părţi, pomul este
vegheat de animale fantastice aşezate simetric.
Pomul vie{ii elenist derivă din cel iranian şi apare reprezentat pe ţesături sub forma
unui vas cu două toarte conţinând băutura vieţii, iar pomul ale cărui rădăcini pornesc din
vas se transformă într-o viţă de vie cu struguri sau într-un buchet de flori stilizat compus
din garoafe, bujori, trandafiri, lalele şi margarete). Sub influenţele artei bizantine, vasul cu
două toarte se transformă într-un vas sub formă de inimă. Ştergarul de sobă cu nr. de inv.
1958 T este cel mai spectaculos exemplar în reprezentarea iconografică a motivului pomul
vieţii în care se îmbină ambele tipuri. (anexa 9, foto 9)
O parte dintre aceste piese au fost valorificate şi prezentate în cadrul unor expoziţii
tematice temporare, precum: Personalităfi de marcă ale culturii săseşti - Emil Sigerus şi
Julius Bielz (1999), Broderii şi {esături de interior din universul locuin{ei (2002), 150 de ani
de la naşterea lui Emil Sigerus" (2004), Ceramică şi broderie. Elemente de ornamentică
transilvăneană (2008).
Având în vedere vechimea, frecvenţa rară în colecţiile muzeale cât şi starea foarte
bună de conservare, colecţia de textile Sigerus poate fi considerată reprezentativă pentru
secolul al XIX-iea încadrându-se în categoria de bunuri culturale ale tezaurului naţional.
aşezau,
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ANEXA 1
FAŢĂ DE PERNĂ
NR. INV. 2495T
PROVENIENŢĂ: Roadeş, judeţul Braşov
DATARE: 1647
DIMENSIUNI: L: 211; LĂ: 48
MATERIAL: cânepă, arnici
TEHNICĂ: ţesut în 2 şi 4 iţe; alesătură peste şi printre fire; broderie plată; asamblat, tivit
manual
UTILIZARE: decorarea patului de paradă

ANEXA 2
CUVERTURĂ DE PAT
NR. INV.1775 T
PROVENIENŢĂ: Zona Sibiului
DATARE: 1800
DIMENSIUNI: L: 122 LĂ: 172
MATERIAL: cânepă, arnici, dantelă
TEHNICĂ: ţesut în 2 iţe, brodat în cruci şi plat; croşetat, cusut, tivit
UTILIZARE: decorarea patului de paradă

ANEXA 3
FAŢĂ DE MASĂ
NR. INV.1779 T
PROVENIENŢĂ: Zona Sibiului
DATARE: sfârşitul secolului al XIX-iea
DIMENSIUNI: L: 167; LĂ: 11 O
MATERIAL: cânepă, arnica, dantelă
TEHNICĂ: ţesut în 2 iţe, brodat în cruci şi plat, croşetat, încheiat, tivit
UTILIZARE: împodobirea mesei în zilele de sărbătoare

ANEXA 4
FAŢĂ DE PERNĂ
NR. INV. 2867 T
PROVENIENŢA: Sibiu, judeţul Sibiu
DATARE: 1784
DIMENSIUNI: L: 100; LĂ: 50
MATERIAL: cânepă, lână
TEHNICĂ: ţesut în 2 iţe; brodat în cruci, plat
UTILIZARE: decorarea interiorului; a patului de paradă
INSCRIPŢIE: Catarina Guneschin bin ich genat Im Himel ist mein vater Land ANO 17.84
l.H.G.
TRADUCERE: Catarina Guneschin sunt eu numită În cer este casa Tatălui meu

ANEXA 5
ŞTERGAR DE CULME
NR. INV.1925 T
PROVENIENŢĂ: Brateiu; judeţul Sibiu
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DATARE:1866
DIMENSIUNI: L: 72; LĂ: 51
MATERIAL: pânză de cânepă, arnici
TEHNICĂ: ţesut în 2 iţe, brodat în cruci, tivit
UTILIZARE: rol decorativ, pe culme deasupra patului de
INSCRIPŢIE: MS 1866

paradă

ANEXA 6
ŞTERGAR DE SOBĂ
NR. INV.1972 T
PROVENIENŢĂ:Transilvania
DATARE: 1800; 1856
DIMENSIUNI: L: 129; LĂ: 53
MATERIAL: pânză de cânepă, arnici din păr de capră; ciucuri din urzeală
TEHNICĂ: ţesut în 2 iţe; brodat în cruci, punct, plat; cusut; tivit; împletit
UTILIZARE: decorarea interiorului; la coltul între soba de cahle şi perete
INSCRIPŢIONAT: ANNA SCHIEB, SAHRA ROTHIN 1800, 1856

ANEXA 7
ŞTERGAR

DECORATIV
NR. INV.1918 T
PROVENIENŢĂ: Zona Sibiului
DATARE: 1820
DIMENSIUNI: L: 186; LĂ: 51
MATERIAL: pânză de cânepă, arnici; ciucuri
TEHNICĂ: ţesut în 2 iţe; brodat în cruci, răsucit
UTILIZARE: decorarea interiorului
INSCRIPŢIONAT: CATARin ANNO SALMENI 1820

ANEXA 8
ŞTERGAR DE SOBĂ
NR. INV. 2514 T
PROVENIENŢĂ: Sibiu; judeţul Sibiu
DATARE: 1800
DIMENSIUNI: L: 11 O; LĂ: 50
MATERIAL: pânză de cânepă, arnici, ciucuri din urzeală;
TEHNICĂ: ţesut în 2 iţe, brodat în cruci, lanţ, tivit, cusut; Utilizare: decorarea interiorului, la
coltul între soba de cahle şi perete
INSCRIPŢIE: Frischer Muth und fleisig Hănd Năhen ein solches Thug behend. Anna
Schmidin 1800
TRADUCERE: Voia bună şi mâinile harnice cos asemenea ştergar repede. Anna
Schmidin 1800
ANEXA 9
ŞTERGAR DE SOBĂ
NR. INV.1958 T
PROVENIENŢĂ: Hamba; judeţul Sibiu
DATARE: 1802
DIMENSIUNI: L: 126; LĂ: 52
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MATERIAL:

pânză

de

cânepă, lână,

arnici; ciucuri,

TEHNICĂ: ţesut în 2 iţe; brodat în cruci, punct, plat; cusut; tivit; împletit

UTILIZARE: decorarea interiorului; la

colţul

între soba de cahle

şi

perete
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