VOPSITORIA CU INDIGO
DIN PECIU NOU (JUDEŢUL TIMIŞ)

Condiţii istorioe specifice au făcut ca in Banat să vieţuiască alături
de poporul român şi alte naţionalităţi care au păstrat, pe alocuri, ocupaţii, veşminte, credinţe tradiţionale, specifice. Este şi cazul ţesăturilor
vopsite cu indigo, unele imprimate 1 , într-un atelier care foloseşte unelte,
mijloace şi tehnici de lucru meşteşugăreşti.
Fiind, după ştirea noastră, ultimul ateli.er de acest gen, în stare de
funcţionare din Banat ne propunem a-l prezenta în lucrarea de faţă.

CADRUL GEOGRAFIC

ŞI

ISTORIC

LocaHtatea Peciu Nou este situată în Cîmpia Banaitului, în zona
rîurile Bega şi Timiş, 1a 21 km sud-vest de oraşul
cu acest oraş se face pe linia ferntă Timişoara
Cruceni, construită în anul 1893 şi pe şoseaua judeţeană Timişoara Foeni. în prezent asfaltată.
Teritoriul localHăţii se încadrează în climaitul continental de tranziţie caracteristic depresiunii panonice cu unele influenţe ale climatului
submediteranean în varianta sa adriatică 2 .
Vegetaţia şi fauna sint cele specifice silvostepei bănăţene 3 • Din
vechea zonă a pădurilor de stejar se mai păstrează, la 2 km nord-est
de localitate, o pădure de 49, 70 ha. Solurile de luncă şi cernoziomurile
de fîneaţă 4 sînt fertile, prielnice agriculturii.
Peciu Nou este ridicat, probabil, pe locul unei străvechi aşezări
romane 5 •
subsistenţă dintre
Timişoara. Legătura

de

ţesături nu este
populară românească, Bucureşti,

Imprimeul de

Arta

populară românească (cf.
Ţările Române au pătruns
români, Bucureşti, 1927, p. 87
98-99 („măngălăul di călcat

întîlnit în arta
1969, p. 646). In

din Occident. Vezi N. I org a, Istoria industriilor la
(„basma nemţească, basma pictată în tipar"), p.
straie"), p. 103 („ferbăr nemţesc").
2 Atlasul geografic al R.S.R., Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1963,
p. 31.
a Ibidem, p. 51-52.
4
Ibidem, p. 47.
5 Karl K r a u s ha ar, Kurzgefasste Geschichte des Banates und der deutschen
Ansiedler, Viena, 1923, p. 213.
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In anii 1333-1337 este menţionait în listele de zeciu.Lală papală
fiind sediul unei parohii6 • Este pustiit şi ars de turci în urma bătăliei
de la Nicopole 7 , dar renaşte pentru că în anul 1401-1406 figurează ca
domeniu regal şi s-a declarat oraş 8 . In 1522, o incursiune turcească a
fost oprită la Peciu Nou 9 , dar în cele din urmă ei cuceriră Banatul
printre comunele ce urmau a fi refăcute, fiind menţionată şi aceasta 10 .
După ocuparea Banatului de către austrieci şi în Peciu Nou a fost
colonizată populaţia germană 11 • Primii colonişti au fost aşezaţi la aproximativ jumătate de kilometru de actuala vatră a satului, în locul numit
azi „Grădina cu cartofi", da·r curînd, în 1720 au fost siliţi să se mute
din cauza revărsărilor Timişu1ui, pe atunci neîndiguit 12. Din acel timp
mai există casele cu numerele 40, 44, 161 13, refăcute în mare parte în
ultima vreme. Recensămîntul din anul 1766 arată că pînă la ·acea dată
în Peciu Nou au fost aduşi 839 de colonişti1 4 • 1n 1792 numărul locuito1 ilor ajunge la 1117 15.
De la început localitatea s-a ·organizat ca o aşezare de tip geometric
dreptunghiular. Natura înconjurătoare a oferit cu dărnicie materialele
necesare construirii unor case cu pereţii din pămînt bătut, acoperite cu
paie sau stuf. Şi coloniştii „şvabi" s-au ocupat cu agri.Jcultura, creşterea
vitelor, meşteşugurile praicticate iniţial 1ca îndeletniciri casnice, iair mai
apoi prin organizarea meşteşugarilor în bresle, printre meseriaşii cunoscuţi fiind şi vopsitorii1 6 •
Comunia Peciu Nou s-a dezvoltat continuu ajungînd una din localiB or o vs z k y Samu. Torontal varmegye, Budapest, 1912, p. 133.
Aurel Ţintă, în Timişoara 700, pagini din trecut şi de azi, Timişoara,
1969, p. 46.
B Bor o vs z k y Samu, op cit., p. 133.
9 Ibidem, p. 359.
10 Josef K u pi, Ulmbach, Frcilassing, Panonia-Verlag, 1964, p. 11.
11 Anul
de început al colonizării comunei este controversat: anul 1720
(cf. B or o vs z k y Samu, op. cit., p. 133); „primii colonişti au fost aduşi în 1718
din KOln, Mainz, Trier" (cf. Josef K u pi, op. cit., p. 12-13); anul 1719 (cf. Karl
Mă 11 e r, Wie die schvăbischen Gemeiden entstanden sind, Timişoara, 1924, p. 82);
„Peciu Nou (Neu Wien). Colonia acem:ta în 1724 are preot, astfel e probabil ră
s-a întemeiat cu cîţiva ani mai înainte (cf. Traian Simu, Colonizarea şvabilor în
Banat, Timişoara, 1924, p. 38); „Neu Wien (Peciul Nou) ... Primii colonişti sînt
amintiţi în 1723 .•.. , în Conscripţia din 1743 apare ca localitate germană (Uypez) ...
(cf. Aurel Ţintă, Colonizările habsburgice în Banat (1716-40), Timişoara, Editura
Facla, 1972, p. 162).
12 Karl K r au s ha ar, op. cit., p. 213.
13 Josef K u pi, op. cit., p. 13.
14 Leo H of f man n, Kurze Geschichte der Banater Deutschen,
Timişoara,
1925, p. 38.
1s E. C z oe ring, Etnographie der Oesterreichischen Monarchie, III, Wien,
1857, p. 60.
16 cf. Privilegiul acordat breslelor din Peciu Nou de către Ferdinand al V-lea
de Habsburg, in anul 1840, document însoţit de Regulamentul breslelor şi păstrat
la Secţia de etnografie a Muzeului Banatului din Timişoara (fără nr. de inventar).
6

1
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tăţile rurale mari, mmoscubă în Banat1 7 • Astfel încă di,n anul 1812 se
organizau tîrguri săptărnînale, iar dim anul 1823 obţine dreptul de a
organiza trei tîrguri anuale 18 • S-au ridi,cart: noi consitrucţid, unele de utilitate publică (Uzina electrică din a1I1Ul 1913), s-au diversificat ocupaţiile
locuitorilor crescînd mult numărul meşteşugarilor şi comercianţilor, au
apărut chiar şi întreprinderi mai mari ca „Moara comercială" (1898) 19 •
In zilele noastre localitatea cunoaşte o dezvoltare deosebi•tă. Peciu
Nou este centru de comună, aparţinîndu-i şi looalităţile Diniaş şi Sînmartinul Sîrbesc. In 'anul 1975, în Peciu Nou locuiau 1696 de români,
1737 de germa!1i, 169 sîrbi şi 100 de altă naţionalitate. Economia localităţii, în plină înflorire, cuprinde un sector industrial reprezentat printr-o secţie I.I.L. (mobilă) cu 641 de salariaţi, „Moara comerdală" cu
27 salariaţi; un seotor agriool reprezerntat prin „I.A.S. Peciu Nou" cu
3281,84 ha ter-en şi „C.A.P. Peciu Nou" cu 1994,21 ha teren, deservLt de
o brigadă „S.M.A." cu 75 salariaţi; sectorul producţiei meşteşugăreşti,
reprezentat prin 14 ateliere de profile diferite şi sectorul comercial cu
12 unităţi. Instituţiile sociale existente astăzi <dispensar medkal uman
şi veterinar, liceu de cultură generală, grădiniţă, cămin cultural ş.a.),
construcţiile noi (locuinţ;e, blocuri, magazine) sînt rodul unei activităţi
susţinute şi permanente cu profunde implicaţii social-economice înnoitoare, care nu exclud însă, elementele de tradiţie de genul „Vopsitoriei
cu indigo".

DIN ISTORICUL ATELIERULUl20

Prin anul 1890, exista 1'a Peciu Nou, în clădirea nr. 283, boiangeria
lui Peha în care se vopsea cu indigo 2 1.
Populaţia cumpăra materialele vopsite cu indigo din comerţ. Probabil ele erau destul de costisitoare de vreme ce folosirea indigoului sintetic
se răspîn:deşte după anul 19002 2.
17 Incorporarea
Banatului la Ungaria face ca denumirea germană, „NeuBetsch" - „Neupetsch" să apară în acte „Ujpecs" - „Uj-Pecs" (cf. Josef K u pi,
op. cit., p. 41). lnainte şi în timpul celui de al doilea război mondial a circulat şi
denumirea de ,,Ulmbach", dar nu s-a încetăţenit.
IB B or o vs z k y Samu, op. cit., p. 133.
19 Privind dezvoltarea social-economică a localităţii vezi: Josef K u pi, op. cit„
p. 51-60; Karl M 611 e r, op. cit., p. 82-84; Ion Lotre anu, Monografia Banatului, Timişoara, Institutul de Arte grafice, 1935, p. 320.
2o Inf. Matei Hoffman, Peciu Nou, nr. 181, n. 1910, fost vopsitor; Anton
Hoffmann - fiul, n. 1921, lucrător în atelierul de vopsitorie de la nr. 274A.
2 1 Inf. Susana Jun g, Peciu Nou, nr. 122, n. 1881.
22 C. D. Albu, Chimia culorilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, p. 97-105.
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O altă vopsitorie obişnuită, a lui Penz, a funcţionat în Peciu Nou
în preajma primului război mondial.
In anul 1919, locuiltonul Anton Hoffmann, care învăţase meseria de
vopsitor la Periam 23 , cumpără ou 1000 de coroane, de la Glass din Lovrin,
o serie de une1te (forme, cazane, căzi, „capre") şi deschide un atelier
de vopsitorie în dădi:rea nr. 268, amenajînd şi cuva de ciment pentru
vopsitul ţesăturilor cu indigo.
După scurit timp, atelierul s~a mutat în dădirea nr. 176, iar în
anul 1923 în actuala clădire, la nr. 274A.
Pînă în 1939, „măngălirea" materialului se făcea în atelierul lui
Blacha Johan din Timişoara. In ocel an, inventaf'ul atelierului s-a îmbogăţit: Anton Hoffmann a cumpărat de l a Ochsenfeld din Periam un
„măngălău" (Mănge) şi a ·oonfecţionait o vîrtelniţă (Hai.5pel). Pentru instalarea lor a prelung~t o clădke a atelierului cu o încăpere corespunză
toare. Tot atunci, Anton Hoffmann a comandat la Reşiţ.a două plăci mari
de fier care au fost instalate pe soclul „măngălăului" şi respectiv sub
,,lada" acestuia ca valţurile să se mişte pe suprafeţe cit mai plane.
Proprietarul atelierului cumpără diferite sortimente de pînz.ă din
bumbac şi vindea metraje, basmale imprimate, şorţuri simple sau imprimate, toate rnpsite cu indigo. Periodic aceste mărfuri erau desfăcute
şi pe alte pieţe cu ocazia unor tîrguri la Ciacova, Liebling, Ionel, Timişoara. In aitelier se vopseau şi alte materi.ale, după metode obişnuite
de vopsire.
Anton Hoffmann a lucrat împreună cu soţia sa, Maria Hoffmann24
şi a avut ca ucenici pe Matei Hoffmann, nepotul său 25 , pe Raaber Matei 26 ,
Kleits.ch 27 şi pe Anton Hoffmann, fiul său, actualul lucrător.
Prefacerile social-economice din ultimii ani au făcut ca atelierul să
treacă în anul 1959 la Cooperativa meşteşugărească „Unirea", iar din
anul 1973 să aparţină de „Arta populară bănăţeană".
şi

1

1

23 Anton
Hoffmann - tatăl (1891-1955) a fost ucenic în atelierul lui
Ochsenfeld. In Periam mai existau atelierul lui Barth şi cel al lui Griln, care
au devenit o întreprindere mai mare (vezi Enciclopedia României, Bucureşti, 1938,
vol. II, p. 471). Şi în acest caz, marea producţie capitalistă de fabrică a înlăturat

producţia meşteşugărească.
2 4 Maria Hoffmann,

Peciu Nou, nr. 274A, n. 1897, pensionară din anul 1965.
Matei Hoffmann a fost ucenic în atelierul unchiului său, prin anii
1923-1926. A lucrat, apoi, la Griln (Periam), Steib (Carei) şi Luncacevici (Satu
Mare). A deschis un atelier propriu în locuinţa sa şi a lucrat împreună cu soţia,
între 1934-1942 şi 1948-1951. Nu a avut „măngălău" propriu. Din anul 1960 pînă
ln pensionare (1971) a lucrat în atelierul de la nr. 274A.
26 Raaber Matei, ucenic prin anii 1923-1926, decedat în anul 1964.
27 Kl ei t s c h, ucenic prin anii 1938-1939; nu se mai ştie nimic despre el.
25
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IMPRIMAREA

ŞI

VOPSITUL CU INDIG028
încăperi

Atelierul se compune din mai multe
definită29 (fig. 1).
Tehnica de lucru se bazează pe
citeva operaţii pre 1 im i nare
executate după aceleaşi reţete încă
de la înfiinţarea atelierului.
Reducerea indigoului.
Indigoul nu poate fi întrebuinţat în
mod obişnuit fiind insolubil în apă.
Pentru solubilizare se reduce
într-o baie formată din 16 kg sulfat
de fier şi 20 kg var, dizolvate în apă
fierbinte, la 4 kg indigo. Amestecul
se face într-o cadă de lemn sau de
material plastic care se completează
pînă la 200 1 cu apă de 40°C. Se
prepară rastfel „esenţa de vopsea"
(Stanimki.ipe), care se poate folosi
după aproximativ 6 ore.
P r e p ar a r e a cuve i p e nt r u vopsit. In forma redusă colorantul de indigo devine solubil în
apă şi are afinitate faţă de fibră. In
contact cu 1aerul se oxidează, refă
cîndu-se pe ţesătura în formă iniţia
lă, adkă insolubil şi rezistent. Vop-

cu o

funcţi,onaliiate

bine

------Fig. 1. Vopsitoria cu indigo din Peciu Nou:
a - sala de imprimat ; b - intrarea la pod şi
pivniţă; c uscătoria; d sala cuvelor;
e - sala pentru „măngălirea" materialului ;
f - magazie pentru coloranţi; g - sala cazanelor, spălătorie; h, i - magazii ; j - locuinţa.

·-' ·.
I

I

j
'
'I '

'

,""''
II

.

- - &0.1<.a.

.I..
I

.4w·.k12.~ ~

28 Despre indigo, metode vechi de imprimare şi vopsire, vezi: T. Bă n ă ţ ean u, Cooperativele de artă populară în R. P. Chineză, editat de UCECOM, p.
101-102; Meyers, Konversationslexikon, Leipzig, 1887, p. 918-920; Revai Nagy
Lexicona, 10, Budapest, 1914, p. 553-555; Siu T c he n - Pen g, Introduction, în
Les toiles imprimees a l'indigo - un art populaire chinois, Peking, Editions en
langues etrangeres, 1956.
29 Pînă în anul 1960 cînd s-a construit sala nr. 7, încăperea nr. 2 era denumită „Camera focului", pentru că de aici se întreţinea focul la cele trei cuptonre din sala nr. 3, pe atunci „Sala cazanelor".
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sirea cu indigo presupune, deci, această trecere succesiva prin flotă şi
aer, flota fiind lichidul cu colorant în care se tratează materialul pentru
vopsit.
Flota se prepară în cuv·e mari de cimen:t (Ki.ipen) cu un diametru
de 1,25 m şi o adîncime de 2,5 m din •care 2 m sub nivelul duşumelei.
Se toarnă, într-o cuvă, 2000 l apă la temperatura normală de vopsire
(+ 20°C), se adaugă 1-2 kg sodă calcinată (carbonart de sodiu), 6 kg
sulfat de fier, 10 kg var stins cu apă fierbinte şi 20 kg indigo redus
(esenţă de vopsea), se amestecă bine şi după 10-12 ore se poate folosi.
Amestecul se face cu ajutorul unei „rude de mesrtecat" cu o lungime de
3.60 m (Rilhrstange), pînă cînd are ouloare galben-oliv cu vene albastru
!nchis.
Completarea flotei cu indigo redus se face în seara fiecărei zile dinaintea vopsirii în „golul de flotă", iniţial de 70-80 cm, astfel încît după
vopsirea a circa 2000 m 2 de n:aterial, cuva se umple şi trebuie schimbată,
fiind epuizart:ă soluţia de vopsit. Schimbar-:ea are loc prirutr-o „rotaţie
a cuvelor", pompînd flota în altă cuvă şi aruncînd depunerile. Prepararea
noii cuve urmează calea descrisă mai sus.
Pre par are a pastei de imprimat. Se face într-o cantitate
mai mare pentru că randamentul ei creşte odată cu vechimea. Pentru
aproximativ 2000 m 2 material, compoziţia şi sistemul de preparare sînt
următoarele: se înmoaie 2 kg de caolin în apă rece, se adaugă 1 kg de
cocleală (carbonat bazic de cupru) muiată în oţet, 1 kg de piatră vînătă
(sulfat de cupru), 1 kg azotat de plumb, 5 kg acetat de plumb şi 1 kg
de gumă a:riabi1că. Se fie1 b toate într-un vas de cupru, nu la foc direct,
ci în alt vas cu apă fiartă şi în momentul în car·e compoziţia foce o
crustă, se adaugă 1 kg de piatră acră (sulfat dublu de aluminiu şi potasiu = alaun) continuîndu-se fierberea încă 30 de minute. După răcire,
se dă prin sită pentru omogenizare, iar la folosire se unge cu apă şi
3-50/o oţet.
Reţeta de mai sus este notată de către Anton Hoffmann-tatăl, pe
penultima pagIDă scrisă într-un caiet „cu reţete" de prieparar-:e a diferitelor paste şi vopsele, unele din plante sau substanţe organioe. in caiet
apare şi n'lllmele propri·etarului sau copistului: „Anton Prisching, Schonfărber („vopsi.tor care vopseşte frumos") 1842". Actualul proprietar nu
ştie de unde a primit tatăl său acest caiet. El pare mai v·echi, primele
reţete fiind scrise cu alte caraotere. in funcţie de destinaţie, vopsirea
ţesăturilor de bumbac cu indigo se execută fie integral, în cazul „şorţu
rilor simple" numite de vopsitor „Glatte" (Schilrze-şorţ, glatt--neted),
fi.e parţial, la „imprimate" numi•te de vopsitor „Drucke" (drucken - a
imprima).
„Şorţurile simple". 1. Pregătirea materialului. Se aleg
bucăţile de ţesătură care au aceeaşi lăţime şi prin coaserea lor „cap la
cap", în aşa fel încît cusăturile să fie paralele cu firele de băteală, fără
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro
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încreţituri sau întreruperi, se obţin
„partizi" cu o lungime de pînă la
20-30 m fiecare.
Fierberea, avînd drept scop
curăţirea materialului de impurităţi
şi obţinerea unei hidrofilii corespunzătoare, se face timp de 3 ore, într-un cazan de cupru, în apă cu adaus de 30/0 sodă oakinată (carbonat de sodiu).
Pentru clătire, materialul se agită 5 minute înitr-o cadă de lemn
cu apă şi 0,250/o acid sulfuric sau
10/o add acetic, iar după neutralizarea sodei calcinate din ţesătură, se
limpezeşte 10 minute in altă cadă
care conţine apă curată.
Operaţia următoare, stoarcerea,
se execută prin răsucirea materialului, de la unul din capete, cu un
băţ de lemn, celălalt capăt fiind aşe
zat pe un suport (fig. 2).
Apoi, se adună fiecare „partidă" în lungime, în mîna stîngă, „se
bat'• de cîteva ori cele două părţi,
una de alta, după care se loveşte Fig. 2. Stoarcerea (materialul din imagine
de 4-5 ori de o masă de „bă.tut"
este vopsit).
(Praktisch) (Pl. I a-b; fig.3). Această
masă are pidoarele din lemn de sakîm, înfipte în duşumea, un suport
din lemn de stejar şi două planşete din lemn de brad, fiecare cu suprafaţa de 1,41 m 2 • !nălţimea planşetei superioare de care se baite maiterialul
nevopsit este de O, 73 m, iair a celei inferioare de car-e se bate materi,alul
vopsit ·este de 0,67 m.
După reluarea ·operaţiilor, la celălalt capăt al „pantizii", fibrele
ţesăturii se întind, revenindu-şi după deforn:area produsă la stoarcere.
2. Vopsire a. Mate.rialul aşezat pe „capra de cuvă" (Ki.ipenbock),
o masă cu înălţimea de 0,50 m şi suprafiaţa de 0,24 m 2 , se prinde în
cîrlige de La mijlocul „I"oţii" (Reifen--ce.rc de fier cu diaimeitrul de
1,12 m, prevăzut pe margine cu 152 drlige, fig. 4). Acest sistem de prindere a celor două „partizi" de cîrligele „roţii" duce la vopsirea uniformă
a materialului pe ambele părţi.
Introducerea în flotă se face cu ajutorul unui sistem de scripeţi,
printr-o mi'şcare uniformă, pentI"u a evirta pătrunderea unei cantităţi prea
mari de aer, sa:u lipirea cutelor, fienomene care determină pătaI"ea ~esătu
rii prin absorbţia neunifol'mă a colorantului (fig. 5).
După 45 minute „roaita" cu maitenial se ridică deasupra cuvii şi
timp de 15 minute se produce oxidarea ,colorantului absorbit. Perutru ca
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro
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Fig. 3, Lovirea 111alerialului textil de
masa „de bălul".

Fig. 4. Material la oxidat.
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro

a

b

PI. I. a. -

„Adunarea" materialului; b -

„Întinderea" materialului,
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a

b

PI. 11. a -

„ Vîrtelniţa" sau „depănătoarea"; b -

rularea materialului pe
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valţuri.

Q

b

Pl. I II. a -

„Masa cu pasta de imprimat"; b - „masa de imprimat" şi instrumentele auxiliare
pentru imprimat.
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro

a

b

Pl. IV. a -

Balic cu chenar imprimat şi cîmp central imprimat; b - batic cu chenar neimpe restul suprafeţei.
primat, imprimat
www.cimec.ro
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Motive ornamentale; b -

Imprimat la metraj.
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PI. VI. -

„Forme de imprimat" chenare
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flotă.

„foile" să ruu se lipeasică între ele, se prind cu un „băţ de răcire"
(„Kiihlstecken"), prin bătăi rapide, de sus în j,os (fig. 6).
Această operaţie, de trecere suooesivă prin flotă şi aer, este numită
„ tragere" (Zug).
După fiecare trei „trageni", materialul se clăteş,te timp de 1-2 minute în cada cu apă curată pentru a îndepărta surplusul de var care
împiedică colorarea, se stoarce penitru că mişcarea fibrelor ajută la
depunerea colorantului, „se bate" şi se reaşează pe cîrHge în aşa fel
încît partea de jos să ia locul oe1ei de sus în vederea uniformizării
vopsirii.
După douăsprezece „trageri", materrialul se rulează pe un v·alţ unde
rămîne întins pînă ,a doua zi, cînd se spală din nou cu add sulfurk
diluat în apă, se clMeşte şi după stoarcere şi „batere" se pune la vopsit.
După alte douăspre2'lece „trageri", cu repetarea operaţiilor corespunzătoare descrise, maiteriia.lul se spală din nou, se dăteşite şi se uscă
fără a se mai stoaroe. Nuanţele obţinute siînt în funcţie de numărul de
„trageri".
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3. Apr e t ar e a. Soluţia de apretat este formată la 100 1 de apă,
din 3 kg scrobeală (amidon), 100 g
de vopsea neagră. - care închide
culoarea ţesăturii - şi 50 g ceară
de albine sau seu de vacă, care dă
. luciu. Se foloseşte la o temperatură
' de 30-40°C şi ajunge pentru apretarea a 300 m de ţesătură.
„Partizile" se agită 5 minute în
această soluţie, se trag prin „inelul"
de apretare" pentru a se îndepărta
surplusul de apretură şi se „bat" de
două ori.
După uscarea materialului, operaţiile se repetă, înlăturîndu-se astfel eventualele pete.
4. „M ă n g ă l i r e a". In sala
destinată aces:ei operaţii (fig. 1) sînt
amplasate două piese mai importante: „măngălăul" (Mănge) şi „vîrtelniţa•· sau „depănătoarea" (Haspel).
„Măngălăul" (fig. 7) se prezintă
ca o cutie enormă, deschisă în partea superioară (lungunea de 7,20 m,
lăţimea
de 1,10 m, înălţimea de
Fig. 6. Dezlipirea materialului cu „băţul
1,05 m), CU pereţii laterali şi pode răcire".
deaua din grinzi masive de stejar şi
brad, prinse între ele cu şuruburi
din fier. In interi.ar este umplut cu piatră spartă, astfel îndt are o greutate totală de aproximativ 8 tone. Soclul „măngălăului" este format dintr-o fundaţie, un suport de cărărr:idă înalt de 20 cm deasupra podelei, un
schelet din bîrne de sitejar, o podea din acelaşi material şi o placă de fier
de 5 milimetri. Deplasarea „măngălăului" se face pe valţuri. Sistemul
de transmisie se bazează pe cîteva roţi dinţate care acţionează prin intermediul energiei electrice, „lada măngălăului" legată cu un „lanţ cu ochi".
După afirmaţiile lui Anton Hoffmann-fiul, sistemul de transmisie folosit
înainte de cumpărare, probabil şi pe la 1900, se baza pe tracţiunea animală. Şi Matei Hoffmann îşi aminteşte de vremea cînd lucra la Carei, la
un oarecare Palagi, care îi povestea că pe la 1880-1890 a văzut un asemenea „măngălău" acţionat de cai. Nu este exclus deci, ca unul din vechii
proprietari să-l fi folosit astfel. Afirmaţia ne-o bazăm pe :liaptul că
vechimea „măngălăului" pare mare: pe una din griinzHe la.terale este
incizat numele unui fost proprietar, lucrător sau constructor, „Vinzenz
Neugebauer 1847'', iar pe altă gri11Jdă este notat cu vopsea anul „1813".
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Fig. 7. „Ml1ngl1ll1u" cu transmisie.
„Vîrtelniţa" sau „depănătoarea" (Pl. II ·a), cu o lungime de 1,58 m
o lăţime de 1,44 m, este forn~ată dinitr-un cadru din lemn de stejar
cu patru picioare la colţuri, fiecar.e cu înălţimea de 0,90 m, între oare sînt
mai multe „opritori". Oele două valţuri, din lemn de nuc, de la extremităţile superioare ale laturilor scurte asigură rularea manuală a materialului, prin interimediul unui mîner din metal.
Ma•terialul vopsit şi apretat, st.ropi•t cu apă, se aşează pe podeaua
,.vîrtelniţei". se p21trece pe după 2-3 opritori şi se rulează pe valţuri
bine întinse (Pl. II b).
Peste fiecare „partidă", :aduniată pe cite un valţ, se înfăşoară o pînză
care fereşte ţesătura de murdărie (fig. 8). Prin trecerea „măngălăului"
peste valţul cu material se produce călcarea aoestuia (fig. 7). Penitru că
în timpul „măngălirii" apar cute, „partizile sînt trecute pe alte valţuri,
prin intermediul „vîrtelniţei", şi din nou „măngă11te". Aceste operaţii
repetate de 3-5 ori fac ca pîriă în finial materialul să dobîndească un
luciu foarte frumos pe ·care Anton Hoffmann îl numeşte „imprimat de
apă" (Wasserdruck). La prima spălare acest luciu disparie, dar se reface
parţial după apretar.ea şi căloarea ţesăiturii în gospodărie cu un „măn
gălău" mai mic (Rolle).
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro
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Fig. 8. Introducerea materialului peutru

mă11gălire.

In ·cazul „şorţurilor simple" Yopsite cu indigo (material din care se
şorţuri), ,.măngălirea" continuă de încă 2-3 ori, după
„dublarea" materialului (împăturirea în două pe toa·tă lungimea „partizii").
„Imprimatele". 1. Pregătire a materia 1u1 u i. Se face ca
şi la „şorţurile simple" cu deosebirea că, după fierbere şi stoarcere, se
apretează şi se „măngălesc" odaită sau de două ori, pentru a se întinde.
Soluţia de 1apretare este formată în acest ,caz, la 100 1 apă, din 3 kg
scrnbeală, 100 g pia•tră vînătă (sulfat de cupru) şi 1-2 kg clei de oase.
Se poate folosi 1a apretJarea a 200 m ţesătură.
2. Im p r im ar ea. Pasta de imprimat se foloseşte întinsă în strat
subţire în lada unei mese cu două planşete din care una este mobilă
(Pl. III a). Această „masă de uns" (Aufstreichtisch) este confecţionată din
lemn de brad, are o înălţime de 0,82 m, suprafaţa „lăzii de uns" fiind
de 0,25 m 2 • Pasta de imprimare se toarnă pe o muşama sub care s....a
aşternut un strat de 4-5 cm păr de pooc, care crează o anumită elasticitate la ungerea „formelor".
Materialul se imprimă pe o „masă de imprimat" (Drucktioch). Această
masă, confecţiionartă de asemenea d1n lemn de brad, cu o lungime de
1,95 m, lăţimea de 0,87 m, înălţimea de 0,85 m şi !'espectiv 1 m, este
înclinată. Pentru elasticitate, planşeta mesei este acoperită cu un strat
de burete, două pături şi o pînză simplă. Ca instrumente auxiliare se
folosesc „şipca de trasat" (Richtlaitte), un compas (Zirkel) şi un cuţitaş
de lemn sau de metal pentru trasat (Streichmesser), iar ca suport pentru
materialul imprimat, o „capră" de lemn cu două picioare (Bock) (Pl. III b).
„Forme1e de imprimat" (Druckformen) sînt tipare din lemn de măr
sau fag, în care sînt fixa.te sîrme sau plăci de al:amă, carre a1cătuiesc anumite modele. Forma ca şi dimensiunile acesitom variază. Cele patru
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Fig. 9. „Forme de imprimat" metraje.

chena'I'e (Pl. VI) au în medie 25 cm lungime, 3 cm lăţime şi 4 cm grosime,
iar .oele pentru metraj1e au 25 cm lungime, 25 cm lăţime şi 5 cm grosime
(fig. 9). Pentru a nu se deforma din oauza umez·elii, cel e ddn urmă sînt
formate din două-trei bucăţi de lemn suprapuse.
Motivele ornamentale sînt de o mare varietate (Pl. V a). Fiind de
fapt redarea stilistică a unor rr:odele reale, ele poartă denumirii pitoreşti
de exemplu: „frunză de viţă de vie" (Traubenbl,aJtt), „sptoe de griu"
(Weizenăhre),
,coroniţă"
(Krănzchen),
„dungi" (Streifen), „buline"
(Punkte), „picături de ploaie" (Regentropfen), „inele" (Ringehnuster),
,,boabe de cafea" (Kaffeemuster), „model ou ochi" (Augenmuster), „ghiare
de piskă" (K1a tzenkrallen) etc.
Imprimarea se prezintă oa o succesiune de operaţii manuale de aplicare a pastei de imprimat pe ţesătură prin intermediul „formelor de
imprimat" (fig. 10). Imprimarea metrajelor se face pe o parte (pe „faţa
ţesăitudi"). într-o anumită ordine (fig. 11), încadrarea corectă a materialului fiind asigurate de cuiele ·cu care sînt prevăzute „formele" la colţuri.
1n cazul imprimării baticurilor se trasează mai întîi chenarul, care poate
fi imprimat sau nu. Atunci <C'ind „forma" este mai mare dedt spaţiul
de imprimat se protejează restul ţesăiturii ·cu o hîrtie.
3. Vopsire a. „Tragerile" se compun dintr-o scufundare în cuvă,
de 30 minute şi 15 minute de oxidare, ţesăitura fiind ceva mai fină. Ele
sînt precedate de 2-3 îl1iilluieri 1ale mater.i,arului în flotă (cîte 5 minute).
Cele două „palI'ltizi", de 20-30 m fiecare, se priirud mai des pe cîrligele
,,roţii", la unul din capete făcîndu-s·e „lllrechi" îndoituri mai mari
pentru a n:u rămîne semne pe partea imprimată.
După 15 „trageri", „partizile" se întorc şi rămîn, peste noapte la
oxidat. Vopsirea corutinuă e~ecutîndu-se încă 15-17 „trageri", după
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro
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Fig. 10. Imprimarea.

care materialul se înmoaie 10-12 ore în apă, se spală de două ori cu
acid sulfuri·c diluat în apă (l-20/ 0) ~i se clăteşte.
P e fondul albastru-indigo al ţe să turii apar modele imprimate (Pl. V b;
IV a-b). Acestea au culoarea iniţială a materialului, pasta de i:11pri:nat
împiedicind pătrunderea colorantului în locurile în care s-a aplic:::lt.

d

b

Fig. 11. Aplicarea „for111elor de imprimat" pe metraje: a - masa de imprimat; b - „capră"
pentru materialul neimprimat; c - material textil; d - „capră" pentru materialul
impr imat

rabatabilă
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Atunci cînd ţesătura a fost albă, modelele imprimeurilor pot fi şi de alte
culori. Astfel se pot obţine:
nuanţe de albastru deschis,
imprimînd materialul după ce s-au
efectuat 2-7 .,trageri";
- 2-3 nuanţe de alba,stru deschis, prin imprimarea succesivă după
cîteva „trageri";
- alb cu albastru deschis, prin imprimarea unui model pe ţesătura albă
şi altuia după cîteva „trageri";
- penitru culoarea galbenă, materialul imprimat pe alb, vopsit şi spălat,
se trece printr-o soluţie de lapte de var; după o altă baie de 15 minute
în apă cu 0,50;0 bicrorr:at de sodiu la 20°C, se clăteşte şi modelul devine
galben;
- ouloarea verde se obţine tot prin spălarea materialul în soluţii de
lapte de var şi bicromat de sodiu, dar după oe se imprimase pe un fond
albastru deschis (după 3 „trageri");
- pentru verde cu galben, se imprimă un model pe fond ,alb şi ·altul
după 3 „trageri"; se continuă vopsirea, spălarea şi tratarea în soluţiile
de lapte de var şi bicroma<t de sodiu, modelul imprimat pe alb devenind
galben, iar cel imprimat pe albastru, verde deschis.
Aceste combinaţii de culori se realizează folosind „forme de im-

Fig. 12. Anton Hoffmann -

fiul

şi

cîteva dintre produsele sale
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primat" potrivite, pentru ca rr:odelele să nu se suprapună. Ele depind în
mare măS'llră şi de arta vopsi,torului.
4. „M ă n g ă 1 ir ea" se face de 4-5 ori, pînă cînd impi-imeul dobîndeşte un luciu arămiu („klipferig" = Kupferfo.rbe).
Cu această ultimă fază se încheie un proces îndelungat de muncă
realizat cu mari eforturi, aproape n.eounoscut publicului larg oa şi specialiştilor etnografi (fig. 12).

„

•·

„

în prezent numărul celor care mai poartă ţesături vopsite cu indigo
s-a redus simţitor. Ei sint, în general, oameni mai în virstă, îndeosebi
femei, <'are trimit pinză de bumbac la vopsit, confecţionindu-şi baticuri,
bluze, fuste, şorţuri din materiialul imprimat sau „şorţuri simple". U1tima
categorie, din material mai gros, este purtată şi de bărbaţi în timpul
lucrului.
Comenzile nu sint prea numeroase, dar provin din diferite localităţi
din Banat: Peciu Nou, Darova, Birda, Giarmata, Giulvăz, Ionel, Liebling,
Niţchişoara, Parţa, Periam, Pietroasa Mare, PLş.chia, Recaş, Săcălaz, Tomnatic, Tolvădia, Tudor Vladimirescu, Zădăreni.
CONSTANTIN VID

DIE INDIGOFARBEREI AUS NEUPETSCH (KREIS TIMIŞ)
(Z

usam menf assun

g)

Im Banat leben, dank der gegebenen spezifischen historischen Bedingungen,
zusammen mit dem rumănischen Volk auch einige mitwohnende Nationalităten.
Sie haben auch einige herkommliche Lebensformen und Brăuche beibehalten,
darunter auch des Fărben verschiedener Gewebe mit Blauindigo.
Vom ethnographischen Standpunkt aus, ist diese Blauindigofărberei aus Ne uP e t s c h sehr anziehend und ist zur Zeit die einzige im Banat. Sie wurde im
Jahre 1919 errichtet.
In dieser Werkstatt fărbte man „kalt" mit verhăltnismăssig einfachen Werkzeugen und Anlagen. Das wichtigste Werkzeug besteht aus einer Mănge (Wăsche
rolle), die wahrscheinlich im Jahre 1847 hergestellt wurde; heute aber mit Hilfe
des elektrischen Stromes in Bewegung gesetzt wird.
Die Zeugdruckerei wird manuell mit Hilfe von Holzformen durchgefiihrt,
an denen Messingstiftchen und Plăttchen angebracht sind, die das Muster prăgen.
Die Druckpaste schiltzt das Gewebe vor der Einwirkung des Farbstoffes.
Die eigentilmlichen Verzierungen sind zahlreich und mannigfaltig; man kann
sogar mehrere Farben zusammenstellen.
Die gefărbten Gewebe dieser Art werden heutzutage nur noch von einem
geringen Teii der schwăbischen Bevolkerung zum Herstellen von Schilrzen, Kopftilchern. Blusen und Rocken beniltzt.
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1. Costum femeiesr; din V alea Bistrei.
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z.

Coştum

bilrbiltesc din Valea Eistrei.
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3. „Ceapsă" purtată peste părul tn „curmi".
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4. „Cepse" din zona Caransebefului

şi Almăjului,
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6.

Cilmăşi femeieşti

din zona

Caransebeş.
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8. Catrin/4 din Valea Bistrei.
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9. Catrinţt!I. din zona Caranseb1ş.
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11.

Şub<J

şi obi~le

din Valea Bislrei.
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12. Detaliu de decor cu

„ştneoare"

a subei din Valaa Bistrai.
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13. Bnlcir'i din Valea Bistrei.
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14. Costume

femeieşti

din Valea

Almăjului.
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16.

Câmaşâ

fow·iasctl „c11 a/b11-

nu'" din :una .'Unui;.
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77.

C4maşă bărbătească

cu „chei" din

Almăj.

19. Opreg cu motiv

„costîş"

din zona Alm4j.

www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro

zona

ZO. Şubă din zona Atmd.J.
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