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Portul popular în pictura votivă
din Ţara Loviştei
Hănulescu

Lucrarea de
în bisericile din

faţă îşi

propune abordarea problematicii

Ţara Loviştei.

Din Vâlcea face parte

Grebleşti şi

Ciungetu.

şi străvechea zonă istorică şi etnografică Ţara Loviştei,

şi

cuprindea, în sec. XIX inclusiv,

Valea Lotrului. Valea Lotrului, la început o

ce constituia un culoar de trecere între
Ţării Loviştei

costumului popular

La baza acestui studiu au stat fotografiile realizate în bisericile

din Câinenii Mici, Câinenii Mari, Proieni,

a

reprezentării

Cristina

fiind întemeiate aici

Voineasa. Acestea erau locuite de

Ţara Românească şi
şi

zonă nelocuită

Transilvania, a ajuns o prelungire

primele sate: Brezoi,

moşneni, ţărani

ce

Săliştea, Mălaia,

liberi, posesori ai unui teren

Ciungetu,

moştenit

din

străbuni.

O

legendă etimologică locală

spune

că

toate satele de pe Valea Lotrului ar fi fost

întemeiate de haiducii (lotrii): Voinea-Voineasa,

Mălai-Mălaia,

Breazu-Brezoi, Ciungu-

Ciungetu.
În sec. XVIII-XIX, se poate vorbi în Vâlcea de un fenomen al ridicării bisericilor
săteşti

de lemn. Concomitent, se

târgoveţi,

semnalează şi apariţia

meşteşugari, ţărani

mici negustori,

liberi.

unei clase mijlocii formate din

Construcţiile

laice

şi

religioase ale "clasei

mijloc" au, în general, "proporţii reduse pe măsura posibilităţilor materiale ale ctitorilor" 1•
Uneori întâlnim

şi

fenomenul dublei ctitorii: o

de ctitori, iar după câteva decenii,

aceeaşi biserică

biserică

e tencuită şi

de lemn e

pictată

de

înălţată

alţi

de un grup

membrii ai

obştii

care îşi trec numele (în a doua pisanie) sau chiar portretele (în tablourile ctitoreşti).
Tabloul votiv
acoperiţi

pe întrega

dobândeşte
suprafaţă

dregătorilor şi slujbaşilor

acum o

atenţie deosebită,

adesea

pereţii

pronaosului fiind

de figurile donatorilor care proveneau acum din rândurile

locali, ale negustorilor,

meseriaşilor şi ţăranilor.

În bisericile din sec. al XIX-lea, în imagistica picturală, ctitorii principali, împreună cu
familiile lor, sunt
urmează

plasaţi

într-o

compoziţie simetrică faţă

apoi membrii familiilor sau

alţi

donatori,

ţinând

de

uşa

de la intrare,

seama de daniile

lor de rudenie, sau de o anumită ierarhizare a personajelor pe
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stări

sociale.

făcute,

după

care

de gradul
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În general, compoziţiile votive se înscriu pe un fond cu un colorit închis. Adesea se
întâlneşte însă şi fondul deschis "pe care personajele apar mai mult ca o caligrafie" . Peisajul
2

lipseşte

cu

desăvârşire,

costumele bogate ocupând aproape în întregime

toată

inferioară

partea

a acestor tablouri. În câmpul liber din partea superioară sunt pictate inscripţii, care intervin în
compoziţii

uneon cu

funcţii

decorative sau pentru echilibrarea maselor cromatice

temperarea coloritului viu al fondului. Aceste
portretizaţi,

date referitoare la

poziţia socială

detaliat daniile în bani, materiale sau prestaţii

inscripţii

a ctitorului

oferă,

şi

lângă

pe

numele celor

a familiei sale, uneori se

oferă

făcute.

La bisericile construite în primele decenii ale sec. al XIX-lea întâlnim frecvent
portrete de ctitori sau de alte personaje

şi

în exteriorul edificiilor, uneori

tablouri izolate: e cazul bisericii "Sf. Nicolae" din Câinenii Mici,

şi poartă păr

şi

construită

împreună

latura de sud a bisericii, în exterior, este prezentat ctitorul
Neagoe are capul descoperit

şi

şi

sub forma unor

în 1790. Aici, pe

cu familia sa. Jupânul

lung. Din costum se vede numai haina

groasă, albă,

cu mâneci largi. Decorul "simplu, urmăreşte marginile piesei" 3 .
Jupâneasa Sânziana

poartă cămaşă

sunt dispuse pe cele trei registre ale

cu

cămăşii

altiţă şi mânecă răsfrântă.
altiţă, încreţ

vâlcene:

Motivele decorative

(galben)

şi

râuri (dispuse

oblic). Pe cap poartă maramă (denumită ştergar), fixată cu o legătură colorată, în timp ce, de
la talie în jos, este

îmbrăcată

vâlnic fixat de un brâu lat,

cu un vâlnic, decorul acestuia fiind dispus în registre verticale,

roşu.

Costumul copiilor este copia fidelă, în miniatură, a costumului părinţilor. În acest caz,
băiatul

de

lângă jupân,
şi

genunchilor

pe nume Nicu, este îmbrăcat cu o

având mâneca

largă.

Din

păcate,

cămaşă dreaptă, lungă până

costumul copilului de

lângă

deasupra

..

jupâneasa

Sânziana (nenumit) nu se distinge în pictură.
În Câinenii Mari s-a construit, în 1807, o biserică cu hramul Sf. Voievozi, Dimitrie şi
Cuvioa:sa Paraschiva,

ctitorită

1822. Aici ctitorii sunt

de jupân Frâncu (sau Frangu)

prezentaţi,

probabil, în

şi reînnoită

tradiţionalele

de Nicolae

elemente de port

Daneş,

păstoresc,

în

din

care sunt vizibile doar brâul roşu şi căciula (la jupân) şi marama şi vâlnicul (la femeie). În
rest, deasupra poartă o haină
O altă

biserică

1857. Ctitorii sunt

lungă,

cu mâneci largi, care le ajunge până la glezne.

unde se distinge costumul popular este cea din satul Boişoara,

prezentaţi

poartă cămăşi încreţite

în costume

tradiţionale.

Femeile Erusalema

în jurul gâtului, având mâneca

albe, lungi. Peste poale sunt reprezentate

strâsă

catrinţele roşii

pe o

iar pe cap

lungă depăşind "şoldurile este puţin omamentată"4 .
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şi Păuna

pictată

Mitreasca

manşetă îngustă şi
poartă

un

ştergar

în

poalele

alb.Vesta
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Bărbaţii,

şi

Antonie

Marian Mitrescu "sunt

genunchi, având mâneci largi,

şi

îmbrăcaţi

cămăşi

cu

încinşi

cu cioareci tot albi. Peste sunt

albe, lungi

până

cu brâie late,

la

roşii ...

poartă veste" 5•
păstrează

Majoritatea bisericilor ridicate acum

o

pictură

în care "se împletesc forme

specifice din primele decenii cu elemente preluate din folclor" 6 . Din aceasta, rezultă redarea
fidelă

a detaliilor pieselor vestimentare.
La mijlocul sec. al XIX- lea, în ctitoriile modeste de
şi

direct pe lemn se întâlnesc

ţară,

lângă

pe

picturi pe perţii de lemn tencuiţi sau de

pictura

zidărie,

executată

executate atât în

procedeul "frescei, cât şi al temperei" 7•
Dintre portretele tipice

apaţinând

acestei picturi realizate în tempera pe lemn tencuit

amintim pe cele de la biserica din Ciungetu, făcute de Nicolae Bunescu, zugravul. În
pronaosul bisericii sunt reprezentaţi
toţi

fiii

socială.

ctitorii, indiferent de starea

reprezentat primul ctitor,
săi,

Dumitru

şi

împreună

moşneanul

cu cei mai

membrii ai familiilor lor,

Pe peretele de vest, încadrând

Florea Ionescu,

toţi susţinând

Ion (în stânga),

importanţi

împreună

cu

soţia

uşa

sa Ana (în dreapta)

ceilalţi

chivotul bisericii. Pe

de intrare, e

doi

pereţi,

şi

de N

şi de S, sunt pictate, "asemenea unui tablou genealogic" 8, al doilea şi al treilea grup de ctitori:

Toma Vangu,

alături

de

soţia şi

fiica sa (pe peretele de sud)

şi

fiii

săi

soţiile şi

cu

copiii lor (pe

peretele de nord).
asemănătoare

Costumele ctitorilor sunt
sudul Transilvaniei
le încing

cămăşile

(Mărginimea

Sibiului)

cu mâneci brodate

reprezentate în vechiul costum din

...

fel

şi

poalele

fotă căreia

(încreţi te

din Banat:

şi răsfrânte,

iarnă,

picioare au opinci, peste obiele din dimie
există

o

biserică

începutul sec. al XIX-lea,
pronaos a fost

refăcută

purtate de

negre

bunde negre

şi

brâuri

şi

specifică,

roşii şi

când costumul se
albă

late, care

de la talie în jos,

completează

şi

poartă

o

brâu sau bete.

cu cojoc negru, iar în

sau ciorapi tricotaţi.
Sfinţilor"

ce

datează

de la

de Constantin David din Râmnic. Pictura acesteia din

în 1875, de când

datează

căciulă neagră

despletit, lung, acoperit de o

roşii,

din

în jurul gâtului, la

negre), precum

cu hramul "Duminica Tuturor

ctitorită

păstorii

groase. Femeile sunt

Ţara Loviştei: maramă, cămaşă încreţită

îi e asociată o cătrinţă (cu dungi orizontale,

La Proieni

pălării

în partea de jos). Ca îmbrăcăminte

Ele sunt reprezentate în costum de

părul

şi

sărbătoare

celor de

portretele ctitorilor de acum.
(de

păstor), poartă

Bărbatul

cioareci albi

şi

are

cizme

negre. Ca îmbrăcăminte, în partea de sus, se vede numai o haină 1ungă până sub genunchi, din
lână.

Femeia are

următorul

costum:

maramă

pe cap,

cămaşă
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cu trei registre

(altiţă, încreţ şi

HĂNULESCU CRISTINA

râuri) ce se termină la mânecă cu un volan, iar de la talie în jos prezintă, peste poale, o
cu dungi orizontale. De asemenea,
Ceea ce atrage
motivelor ornamentale,

atenţia

şi,

observăm prezenţa

catrinţă

unui pieptar înfundat.

în pictura de la Proieni este

importanţa acordată

de zugrav

mai ales, motivului frunzei.

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, portul popular aJunge la cea mai bună
reprezentare

artistică,

fiind bine definit.

Reprezentativă

bisericii din

Grebleşti

cu hramul "Sf. Nicolae

şi

este, în acest sens, pictura

Cuvioasa Paraschiva",

votivă

biserică construită

a
în

1793, dar zugrăvită în 1891.
Femeia al
are

cărei

părul pieptănat

cu

costum este cel mai bine reliefat este Stanca Boromiz (Boromid). Ea
cărare

pe mijloc, deasupra având marama,

legată

la spate

şi decorată

"cu mici motive dispuse în reţea" 9 . Cămaşa, probabil încreţită în jurul gâtului (nu se distinge),
are mâneca terminată într-o
specifice

cămăşii

manşetă îngustă. Şi

aici se întâlnesc cele trei registre ornamentale

vâlcene:

- altiţa, alcătuită din patru registre "cu broderie compactă de culoare roşie" 10 ;
- încreţul cu motive geometrice "lucrat cu fire de culoare galbenă" 11 ;
- râurile "sunt tot de culoare roşie" 12 .
Poalele sunt lungi
bleumarin

şi ornamentată

la glezne, fiind acoperite în

faţă

cu motive geometrice cusute cu galben

din care este vizibil numai
Ceilalţi

până

puţin

ctitori, Maria

cu o

şi roşu.

catrinţă

pe fond

La spate are o

fotă,

în partea dreaptă. Peste cămaşă are un pieptar înfundat.

şi

Răbăgel,

Iorga

Smaranda

şi

Constantin Popescu "sunt

înfăţişaţi purtând zeghi ce lasă să se vadă puţin din restul costumului" 13 . Femeile au capul

acoperit cu ştergare albe,
Lângă

Stanca este

partea de la gât în
vede o

poartă cămăşi şi

catrinţă.

formă

pictată

de V

o

şi

fetiţă,

brâie roşii, late.
costumul acesteia fiind compus din:

mâneca

Interesant este faptul

terminată

că,

cu o

pe costumul

manşetă;
fetiţei,

cămaşă albă

cu

cămăşii

se

peste poalele

nu este prezentat nici un

ornament.
În concluzie, toate aceste picturi votive din biserici constituie un pnm pas în
cunoaşterea vechiului costum popular din Tara Loviştei. În unele cazuri, în redarea

costumelor ctitorilor, autorii nu au acordat

atenţie

detaliilor decorative ale costumelor, ci doar

ansamblului pieselor de port, cum a fost cazul la bisericile din
Alteori, cum se vede la

Grebleşti,

Câinenii Mici, Proieni

detaliilor ansamblului vestimentar şi ornamentelor acestuia.
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şi

Boişoara şi

Ciungetu, se

Câinenii Mari.
acordă

precizie
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Ciunget-grup de ctitori
Biserica Ciunget

Biserica Ciunget - ctitorii Florea Ionescu

şi soţia

sa Ana

Ciunget - al treilea grup de ctitori

Biserica Ciunget
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Biserica Proieni

Biserica

Biserica

Sfinţii

Biserica Proieni

Biserica Sfântul Nicolae din Câineni
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Grebleşti

Voievozi din Câineni

