SEMNE ŞI SIMBOLURI IN ORNAMENTICA
ARTEI POPULARE DIN ŢARA CRIŞURILOR
de
TEREZA MOZES

Legat. în mod organic de obiectul pe care îl împodobeşte decorul, veş
mîntul estetic al obiectelor de artă populară, ridică probleme însemnate.
La realizarea estet.icului unui blid de ceramică, al unei furci de tors,
al unei cămăşi brodate etc. concurează mulţi factori. Alături de forma
obiectului, de materialul de bază i[)e care se desfăşoară decorul, un rO'l
de seamă îl au tehnicile decorative aplicate, felul şi .cromatica materialului de ornamentaţie, decorul propriu-zis, funcţia socială, precum şi
conţinutul tematic al ornamenticii. Din marea complexitate a problemelor,
din multitudinea elementelor constitutive ale ornamenticii populare, de
data aceasta ne vom opri asupra semanticii ori semnificaţiei decorului,
a elementelor, motivelor sau compoziţiilor ornamentale.
Decorul este alcătuit din semne organizate după legi nescrise, dar bine
definite. în ac-este semne sau simboluri sînt înscrise o mulţime de informaţii imprimate cîndva într-un trecut îndepărtat. Cele mai multe şi cele
mai importante motive decorative isînt semne sau simboluri ale unor concepţii dispărute, ale unor credinţe care reflectă o mentalitate a trecutului,
treptele iniţiale ale unor stări sociale.
· Unele -din aceste semne, motive şi compoziţii ornamentale cum ar fi
spirala şi derivatele ei, precum şi cele legate de simbolul solar 1, sint
străvechi, preistorice. Altele, ca semnel~ în ,relief de pe ceaşca dacică~
au apărut mai tîrziu. Sînt, de asemenea semne şi motive care după cum
susţine Corina Nicolescu au intrat în patrimoniul ornamenticii noastre
în epoca feudală prin contactul cu arta orientală şi bizantină 3 • Un alt
grup de semne au apărut pe obiecte cu caracter cultural şi au pătruns
la un anumit stadiu de desvoltare.
Transmise din generaţie in generaţie, de la o epocă socială la alta,
conţinutul acestor semne străvechi s-a pierdut, au rămas doar desenele
lor golite de conţinut, devenite elemente decorative transpuse în diverse
1 Vladimir Dumitrescu, Arta cuhtu.rii Cucuteni, Bucureşti, 1979, p. 32; D. Berciu,
Lumea celţilor, Bucureşti, 1970, p. 121.
2 Ion Haroţiu !Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1968, p. 38, fig. 46.
3
Corina Nicolescu, Paul Petrescu, Ceramica românească tradiţională, Bucureşti, 1974, p. 45.
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compoziţii în aşa fel, incit originea lor îndepărtată cu greu se mai poate
descifra.
Examinînd cu atenţie aceste semne se constată că marea majoritate
a lor au luat naştere prin contactul viu cu realitatea înconjurătoare, că
multe dintre ele s-au născut prin reluarea unor modele din mediul înconjurător. In acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că unele dintre semne
puteau să rezulte şi din structura materialelor folosite în realizarea
obiectelor, din natura şi jocul tehnicilor aplicate. Aceste motive ţesute,
alese, cusute, cioplite pe obiecte de lemn, ţesături, ceramică etc. puteau
să rezulte din aplicarea tehnicilor respective, primind ulterior denumirea
prin asemănarea lor cu obiecte cunoscute din natură. Desigur şi această
cale de creare a semnelor este posibilă, lucru ce ar putea explica în parte
marea asemănare a ornamenticii unor genuri de creaţii situate la mari
distanţe geografice (ţesături maramureşene cu arta băştinaşilor din America cum este cel a indienilor navajo). Dar nu mai puţin arlevărat este
faptul că gîndirea, mentalitatea oamenilor este asemănătoare la nivele
asemănătoare de dezvoltare. Transpunerea naturii în arta populară după
cum menţionează mulţi specialişti, nu se face mecanic. Acest proces de
reflectare nu este simplu, chiar dacă se recunoaşte cu uşurinţă „modelul
şi copia". Redarea naturii se face într-un fel special potrivit unor reguli desvoltate în timp, în cursul evoluţiei istorice. In transcrierea realităţii, poporul a dovedit o mare putere de abstractizare şi stilizare 4 • In
cursul creaţiei are loc şi o tendinţă de simplificare.
Pierderea semnificaţiei simbolurilor se datoreşte în bună parte procesului de generalizare, de simplificare ce se petrece în cursul acţiunii
de creaţie. In decursul timpurilor creatorii au urmărit menţinerea liniilor celor mai semnificative, celor mai esenţiale, celor m2.i sugestive
ajungînd la reprezentări simple cu puternic caracter decorativ, cu aspect
aproape abstract, la care obiectul reprodus. abia se mai recunoaşte, unde
reprezentarea şi-a pierdut conţinutul originar.
In privinţa transcrierii realităţii în decursul vre:ilurilor s-2.u cristalizat diverse căi dind naştere la aspecte morfologico-structurale felurite.
Astfel, după cum bine precizează Nicolae Dunăre se disting trei categorii
de elemente: a. cele geometrice, redate pe axe şi contururi; b. liber desenate sau negeometrice, redate mai cu seamă pe contururi şi c. cele
mixte derivate din cele două 5 •
Nu ne oprim asupra acestei laturi a problemei, asupra aspectului
structural al semnelor, concludem doar că arta populată de pe CriŞ'llri
ca şi arta noastră populară tradiţională de altfel, se caracterizează printr-un pronunţat geometrism şi în acelaşi timp printr-o tratare sobră,
discretă, printr-o organizare compoziţională aerată şi echilibrată. Acest
tip de stilizare se regăseşte la toate marile civilizaţ.ii bazate pe agricultură,. la popoarele vest europene, la cele romanice, la unele popoare ac-iatice, precum şi în creaţia popoarelor precolumbiene (aztece şi incaşe) etc.
Revenind la conţinutul semantic ale ornamentelor în arta populară
de pe Crişuri constatăm că o mare .categorie a motivelor o formează
cele concrete sau realiste. Ele se subdivid în mai multe grupe.

' Paul Petrescu, Motive decorative celebr-e, Bucureşti, 1971, p. 10.
' Nicolae Dunăre, Ornamentica tradiţtonală comparată, Bucureşti, 1979, p. 48.
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Dintre acestea cele jmai frecvente sînt cele fiziomorfe, deci cele care
lucruri, fiinţe sau fenomene din natură.
In cadrul ornamentelor cosmomorfe întîlnim reprezentări ale soarelui şi ale stelelor precum şi ale unor fenomene atmosferice cum ar fi
fulgerul, norii, vîrtejuri etc. sub formă de discuri, cercuri concentrice,
cercul împărţit în patru de o cruce, rozete, romburi, X-uri înscrise în
dublu cerc, spirale şi alte forme spiraloide etc.
reflectă

Fig. l.

Simbolul solar pe
poarta unei case din Chijic.

Fig. 2. Spirala combinată cu „creasta cocoşu
lui" !de pe o !Ploscă de nuntă - Criştiorul de Jos.

De cea mai mare importanţă şi în acelaşi timp de cea mai mare
sînt reprezentări ale soarelui dătător de căldură, de viaţă.
Soarele a influenţat imaginaţia oamenilor într-o epocă cînd aceasta a
jucat un rol hotărîtor in viaţa lor.
Simbolul solar formează baza ornamenticii la toate popoarele care
au ;practicat cultul străvechi al soarelui, cu condiţii similare de dezvoltare socială. Acest cult al soarelui precum şi formele lui de reprezentare au fost întîlnite la aproape toate civilizaţiile mari: pe însemnele
de mormînt sumeriene, pe frescele şi reliefurile egiptene, pe tăbliile de
lut hitite 6 , _pe mormintele caldeene şi babiloniene, în arta coptă, în
arta veche armeană7 etc.
Privind vechimea cultului solar Jacob Bachofen a emis ipoteza că
aceasta este o apariţie relativ tîrzie pe scara culturală a omenirii, că
aceasta ar fi înlocuit un cult anterior al fecundităţii. Arheologul român
Vladimir Dumitrescu la rîndul lui a precizat că, la noi, în epoca bronzului se poate vorbi de un cult al simbolurilor solare 8•

frecvenţă

6

G. W. Ceram, A hettitlik regenye, Budapest, .1964, p. !i6.
Mihai Rădulescu, Civilizaţia armenilor, Bucureşti, 1983, fig. 14.
8 Arvin Kesser, Les symboles solaires anciens, în Graphis, nr. 100, apud Paul
Petrescu, op. cit., p. 12.
7

25 - Crlsla, voi. XX.
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Formele de reprezentare ale simbolurilor solare pot fi curbilinii, în
de disc, roată, rozetă, aceasta în unele cazuri alteori în funcţie
de tehnica aplicată în realizarea lor s-au transformat în forme rectilinii, de romb. Aşa se întîmplă, de exemplu, în domeniul ţesăturilor,
cînd prin întretăierea perpendiculară a firelor de băteală cu cele de
urzeală liniile curbe au devenit rectilinii, respectiv roata s-a transform~t în pătrat sau romb.
formă

~

Fig. 3. Motiv an tropomorf (,.cu ochiul"): a. de pe
un ulcior de Sălişte de Vaşcău; b. ulcior de la Vadul Crişului.

Fig. 4. Scaune antropomorfe,
Chişcău.

Este de menţionat că în Bihor semnul astfel rezultat şi-a păstrat şi
în continuare denumirea de roată.
Formele spiraloide, spirala şi S-uri în variate forme şi organizări
compoziţionale sînt de asemenea prezente în arta populară. Spirala,
care poate fi interpretat şi ca un motiv fitomorf avînd ca punct de
plecare vrejurile plantelor9 , poate chiar a viţei de vie a constituit iniţial după cum susţine Vladimir Dumitrescu un simbol cu semnificaţie de ordin magic, o semnificaţie legat de cultul fecundităţii 10 •
După Corina Nicolescu poate fi interpretat ca un simbol al sensului vieţii, reprezentînd „ideea de viaţă şi de timp".
In Crişana, simbolica solară este prezentă în toate domeniile artei
populare: în arhitectura cultică, în cea laică, pe obiectele din interiorul
locuinţei, pe mobilierul sculptat şi pe ţesăturile de casă, pe vasele de
ceramică cît şi pe diverse piese de port, pe numeroase ustensile casnice.
Simbolica solară are o pondere deosebită în ornamentica portalurilor
bisericilor de lemn care, după cum susţine Paul Petrescu - făcînd le9
Tereza M6zes, Considerations sur la decoration de la ceramique !IJOpulaire
dans la region des Criş, în Revue Roumaine d'histoire d;e l'Art, !Serie Beaux;Arts, Bucureşti, 1970, VII, p. 85-91.
10
Vladimir Dumitrescu, op. cit., p. 29.
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gătura cu cele din restul ţării -, constituie „una din cele cîteva culmi
ale artei construirii în lemn europene. Este deajuns să ne gîndim la frumoasele compoziţii ornamentale rezultate din îmbinarea armonioasă ale
rozetelor cu şase petale, al vîrtejurilor, motivelor cruciforme etc. Portalurile bisericilor de la Rieni, Stînceşti, Brădet, Subpiatra, Chijic, Surduc,
Copăcel, Gheghie, Sebiş sînt doar cîteva vîrfuri din multitudinea de
exemple pe carp le întîlnim în cursul drumeţiilor bihorene" 11 •

~

Fig. 5.

Poartă

cu :motiv zoomorf (peştele) d intr-o
de pe Valea Crişului Repede.

aşezare

Semnde solare pictate sau cioplite apar şi pe însemnele de mormînt, în general pe cele aşezate pentru cinstirea eroilor pe pereţii exteriori ai ·•bisericilor. Exemple grăitoare întîlnim la biserica de la Rieni.
Casa ţărănească destinată familiei - unui nucleu social mai restrins - oferă de asemenea exemple preţioase. Porţile mici „pentru oameni", /precum şi stîlpii poartă semnele solare în principal rozete, cercuri cu cruce înscrise, vîrtejuri. Frumoase exemple găsim la Luncşoara,
Subpiatra, Copăcel etc.
Specific pentru Bihor, ca şi pentru vestul ţări:i în general este ornamentarea în relief de tencuială a exteriorului caselor, în tehnica stucaturii 12. Frontoanele triunghiulare dinspre stradă sînt marcate cu rozete,
cercuri cu cruci.
In interioarele caselor ţărăneşti ne surprinde frumuseţea mobilierului, în special al lăzilor de zestre şi a scaunelor cioplite. Semnele
solare nu lipsesc nici de pe aceste obiecte. La Poiana Călăţea, Vîrciorog,
Serghiş frumoasele rozete în şase colţuri înscrise în cerc au fost vopsite
în roşu şi negru. In ceeace priveşte mobilierul menţionăm că uneori
însăşi spătarul scaunelor era fasonat în formă de roată 13 • Pe tipul scaunelor mici cu spătar înalt întîlnite în preajma Beiuşului, la Pietroasa,
la Ferice, Hinchiriş, Chişcău etc., motivul soarelui apare sub formă de
rozete şi vîrtej.
11

12

C. Nicolescu-P. Petrescu, op. cit., p. 48.
Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor,

p. 65.
13

Paul Petrescu, op. cit., p. 35.
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Semnele solare sînt prezente şi pe categoria obiectelor ţesute şi brodate atît pe textilele de casă (feţele de masă, ştergare, lipidee, cot de
perină), cît şi pe piese de port, în special pe cămăşi, alături de motivele
cele mai răspîndite cuprinse în grupa mare a motivelor scheomorfe reprezentînd obiecte făurite de om. Datorită tehnicii de lucru - după cum
am mai arătat mai sus - pe aceste obiecte soarele şi stelele apar sub

Fig. 6. Motivele „unda apei", calea rătăcită", de pe vase de ceramică din Leheceni, Sălişte de

Fig. 7. Motive zoomorfe c!P •pe o că
maşă femeiască din Şuncuiuş.

Vaşcău.

forma motivelor rectilinii închise sau deschise. Interesante sînt variantele unghiulare ale spiralelor şi a S-lui desfăşurate pe orizontală sau
pe verticală sub forme de frize. Cele mai reprezentative piese din acest
domeniu pot fi văzute la Pietroasa, Roşia, Rieni, Petrileni, Vărzarii de
Sus, Tărcăiţa, Vadul Crişului, Şuncuiuş etc.
Simbolica solară marcată cu un cerc concentric cu raze drepte sau
uşor curbate apare şi \Pe cojoacele huedineşti, în centrele de cojocărit
de la Beiuş, Buteni, Ineu, Mişca, Tinca etc.
Categoria obiectelor plăsmuite din lut poartă, de asemenea, semne
solare. Dintre motivele tradiţionale care au originea în simbolul solar
amintim alături de cercul simplu sau cel împrejmuit de raze solare,
cercul tăiat în patru cadrane, precum şi spirala în variate forme şi combinaţii. Aceste motive se regăsesc pe oalele şi blidele ceramicii populare
din bazinul Crişului Negru, pe oalele din Leheceni, Leleşti, Criştior.
Alături de motivele mai sus arătate spirala este motivul dominant pe
vasele din centrul Vadul Crişului. Aici spirala apare singur în compoziţie cu cercul sau simplu într-o succesiune ritmică, sub formă de „spihttps://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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rala fugătoare" întîlnită cîndva în prima fază a culturii Cucuteni14, cînd
din bucla fiecărei spirale se desprinde coada celeilalte spirale.
In cadrul ornamentelor geomorfe sau toponimice se numără valul,
linia în zig-zag, meandrul simplu, denumite popular „unda apei", ,,calea rătăcită", ,,calea despărţită", ,,calea ocolită" etc. Acestea sînt reprezentări ale apei, ale formelor de relief, ale căilor întîlnite în mediul

Fig. 8. Linii

întretăiate

înconjurător, care prin rostul
naţia creatorului popular.

în „cruce" -

lor în

viaţa

Vadul

Crişului.

omului a

influenţat

imagi-

Exemple frumoase din cadrul acestor ornamente geomorfe întîlnim
în ţinuturile de pe Crişuri, în domeniul textilelor de casă, pe piese de

port, cămăşi şi poale, cit şi pe vasele de ceramică mai ales în centrele
de olărit de prin părţile Vaşcăului, la Sălişte, Cărpinet, Leheceni.
Lumea vegetală a oferit, de asemenea, un fond bogat de inspiraţie.
Amintim în mod deosebit bradul ca simbol al vieţii, motiv străvechi,
care s-a manifestat încă în arta traco-getică 15 •
Un motiv complex este arborele sau pomul vieţii. Arborele vieţii
cu adînci rezonanţe este expresia plastică a unor străvechi mituri şi
14

15

V. Dumitrescu, op. cit., p. 125.
P. Petrescu, op. cit., p. 45-48.
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legende legate de dorinţa irealizabilă a „tinereţii fără bătrîneţe şi a
de moarte".
Spiess Karl, marele cunoscător al artei populare europene, studiind
diversele forme şi variante p5ub care a apărut expresia plastică a acestui
mit, a ajuns la concluzia că formele pomului vieţii întîlnitc în arta populară europeană, se pot reduce la două tipare plastice şi anume cea
de origine mediteraniană şi cea orientală, respecti.v tiparul plastic elenistic şi cel iranian 16. In arta populară românească, ca şi în Tara Crişurilor, pot fi regăsite ambele tipare în unele cazuri combinate chiar pe
acelaşi obiect. Ceea ce este interesant după cum remarcă Paul Petrescu - că la noi în ţară de fapt există trei tipare. Incă înaint" de pă
trunderea acestor mituri - după cum s-a arătat mai sus - a existat
reprezentarea bradului, ca simbol al vieţii. Pe această reprezc-ntare s-au
grefat celelalte două tipare. Ele pe de o parte s-au simplificat, pc de
altă parte s-au diversificat.
In arhitectura laică, în Bihor o formă simplificată a tiparului elenistic apare pe frontoanele caselor. Aici cantarosul grecesc apare sub
forma simplă a unui vas de ceramică. Dar se întîlnesc trimiteri şi la
tiparul iranian. Floarea amplasată între două cruci uneori are bază triunghiulară în care sînt înscrise arcuri de cerc în goluri semicirculare
simbolizînd izvorul vieţii 17 . De altfel, în arta populară deseori apare
fenomenul sincretismului, îmbinarea a două culturi. Astfel, pe lada de
la Budureasa apare alternarea rozetelor cu bradul, simbolul vieţii cu
cel al soarelui.
Imaginea pomului vieţii pe categoria obiectelor ţesute apare mai
frecvent în zona Crişului Repede. La Lugaşul de Sus, Cacuciul Vechi,
Vadul Crişului pe poalele costumelor femeieşti. In tehnica „cu fire tă
iate" apare arborele flancat de două păsări. In aceste cusături, în modul
lor de prezentare se recunosc ecourile unor scheme decorative occidentale13.
·
In ornamentica cojoacelor s-a menţinut în special forma rezultatii
prin descompunerea imaginii atribuite tiparului iranian. Schema pomului
vieţii, cu rădăcini îngroşate apare pe spatele cojocului de Mişca, Moroda.
Păsările păzitoare de la bazele copacului în arta populară românească
deseori lipsesc sau sînt substituite cu rozete. Aceasta este şi în cazul
cojocului femeiesc ineuan 19.
Lumea animală în Crişana este mai puţin prezentă. Pasărea, care
în general este prezentată în perechi în compoziţia pomului vieţii sub
aspectul pas[trii _aducătoare de „apa vieţii", după cum s-a arătat mai
sus, deseori este substituită de rozete. Totuşi, apare pe ţesături, în special pe cămăşile femeieşti din valea Crişului Repede, la Şuncuiuşi, Borod,
Cacuciul Vechi etc., precum şi pe vasele de ceramică de la Ineu. Motivul
pasărea-suflet este întîlnit pe însemne de mormînt. In reprezentări
vieţii fără

16

şi

Spiess Karl, Neue Marksteine, Viena, 1955 apud P. ;Petrescu, op. cit., p. 41

130.
17

P. Petrescu, op. cit., p. 6:l.
Tereza M6zes, Portul popular din bazinul Crişului Repede, Oradea,
p. 35, 36.
rn M6zes Terez, Korii11videlci roman irhabundâk, în
Korunk evkonyv;
p. 250-254.
18
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Fig. 9-10. Motive skeomorfe realizate în tehnica „pe ,fire trase", întîlnite pe piesele
de port din Bazinul Crişului Negru,
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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plastice mai des apare creasta cocoşului mai ales ca un decor al ornamenticii ceramice în centrele de olărit de prin părţile Vaşcăului (Leheceni, Leleşti, Criştior, Cărpinet, Sălişte de Vaşcău). ,,Coarnele berbecului" mult folosit ca motiv ornamental în textilele de casă şi port, în ţe
sături şi broderii poate fi interpretat şi ca un derivat al motivelor solare. In domeniul textilelor de casă şi port nu arareori apare motivul
.,urma miţii". Reprezentarea stilizată a peştelui întîlnim pe porţile ca-
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Fig. 11. Motivul „cirligul" realizat prin decupare de postavuri pe sumane.

sei ca un simbol al ocupaţiei de pescar la Lugaşul de Sus, Telechiu etc.,
aşezări de pe valea Crişului Repede.
Motivele antropomorfe ,frecvente în arta populară românească, mai
ales pe scoarţele şi ţesăturile din Oltenia şi Maramureş sînt mai puţin
folosite în Bihor şi în Crişana. Aici ele apar mai ales pe două categorii
de obiecte: pe mobilier şi pe ceramică. Ideea de om şi nu redarea fidelă
apare pe spătarele antropomorfe ale scaunelor din Chişcău, Hinchiriş,
Mierag etc. Aceste spătare reflectă puterea de simplificare şi de redare
simbolică a creatorului popular. In ornamentica vaselor de ceramică
apare un element al chipului omenesc, vechiul semn al „ochiului profilactic". Frumoase exemple de acest gen găsim pe vasele de ceramică
- cîndva folosite la ceremoniile de nuntă - în centrele de olărit de
la Leleşti, Sălişte de Vaşcău, Vadul Crişului.
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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Primele motive cultice după Silviu Senia au apărut într-un trecut
în primele trei secole după Cristos, îndeosebi în Moldova
de sud. In necropole, morminte de inhumaţie şi gropi de cremaţiune ală
turi de figurine reprezentînd zei, medalioane cu zei - legate de mitologia daco-romană - apar şi „modeste semne ale prezenţei primilor creş
tini"20. Semne cultice apar mai ales pe însemne de mormînt, pe vase cu
caracter cultic dar şi pe frontonul caselor, în ornamentica cămăşilor pentru miri etc.
Obiectele făurite de om folosite drept unelte pentru efectuarea unor
munci au stimulat de asemnea imaginaţia creatorului popular. O seamă
de motive şi compoziţii decorative - aşa zise ornamente decorative skeomorfe, reflectă înrîurirea muncii asupra creaţiei artistice. Redate mai
ales în stil geometric, în alesăturile şi în broderiile de pe piesele de port
şi de pe ţesăturile de interior distingem unelte, unele legate de agricultură, cum ar fi fiarele plugului, furcile de fin, greble, săpi, cîrlige etc.
Motivele skeomorfe, atît în stil geometric cit şi liber desenate intră
deseori în compoziţia decorativă a ouălor încondeiate sau „împistrite"
cum li se spune în Bihor. Cromatica, precum şi denumirea motivelor ornamentale formează alte capitole ale problemei tratate. In concluzie, repertoriul de semne s-a desvoltat în timp. Unele, cum ar fi spirala şi derivatele ei sînt străvechi. Vechi sînt şi simbolurile solare şi ale arborelui
vieţii. Bradul este de origine traco-getică. Altele, cum ar fi porumbelul
au pătruns în epoca feudală şi bizantină. La alt stadiu de desvoltare au
pătruns semnele cultuale, ca prescura, pristornicul. Aceste semne sau simboluri cîndva cu adînci rezonanţe, încărcate cu multe semnificaţii, astăzi
apar pe creaţiile de artă populară private de conţinutul semantic, împodobindu-le şi dindu-le strălucire.
îndepărtat, încă

20

mulus

Silviu Sania,
Vulcănescu,

Civilizaţia română

Mitologia

la est de Carpaţi, Iaşi, 1981, IP· 254 apud Ro-

română, Bucureşti,

1987, p. 126.
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