CONTRWUTD LA STUDIUL 'fFSATURILOR POPULARE
DIN VRANCEA
EMILIA PAVEL

Cercetârile etnografice efectuate in Vrancea, cu prilejul colaborârii
noastre la A.E.R., ne-au dat posibilitatea sâ studiem tesâturile din satele :
Cimpuri, Stràoane, Bolote!'iti, Vâleni-Rugine!iti, Tâtàranu, Bordeasca Ve
che !ii Suraia, sate situate in zona de podi!i a Vrancei cu bogate traditii
in arta tesutului.
.

'fesàturile populare d.in Vran.cea constituie una din temele pr\ori
tare, ce ne revin din planul unie de cercetare, al muzeelor de etnografie
�i arta populara.
Studiul tesâturilor s-a fâcut pe materiale autentice, existente încii
satele din aceasta zona (scoarte, lâghi èere, pâretare, toale, adâma!iti,
velin te, cergi, !'iervete, !'itergare) care se . mai pâstreazâ in interioarele
actuale sau in zestrea din camera curatà.

în

In cercetârile noastre a m insistat mai mult pe tesâtlU'i.le decorative.
'fesâturile traditJ.onale s-au studiat paralel cu creatiile noi care evolueazâ
pe linia traditiei �i ca,re, în cadrul Festivalului national ,Cîntarea Româ
niei", au fost puse in valoa.re în expozitiile de artâ popularâ, organizate
la sate, în centrele de comunâ ca �i in or�ele centre de j udet.

Ceea ce ne-a impresionat hi mod deosebit este ornamentica tes.atu
rilor populare din Moldova meridionalâ in care este inclu<>â !ii Vrancea.
Ornamentica subliniazli origihalitatea pieselor �i forta creatoare a tesâ�
toarelor.
Din punct de vedere morfologic, ornamentica tesàturilor d i n Vran
cea exœleazâ printr-o variatâ �� bogatâ gamâ de motive geometrice !ii
negeometrice, liber desenate, iar din punct de vedere semantic, prin va
loroase creatii fitomorfe, zoomorfe, astrale �i antropomorfe. Unitatea
in varietate, alternants, ritmicitatea �i repetitia, dezvoltate in cuprinsul
compozitJ.ilor ornamentale, confirmâ originalitatea stilului tesàturilor
vrlncene.
Artista noastra populara, rri esagerâ a gîndurilor �î idealurilor colecti
· ·

vitâtii, a celor

cé

sîntem de mii de ani aici, in spatiul carpato-danubian-
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pontic, a �tiut sâ îmbine culorile, sâ stilizeze motivele, sâ ne redea în
ornamente, in semne �i simboluri, idei �i mesaje ale unei gindiri magice
milenare. Al. Dima în l ucrarea sa : ,Arta popularâ �i relatiile ei" spune :
,De�i uneori în decadenta, simbolismul artei populare ramine totu�i un
caracter de seama al ei, pentru faptul, mai ales, di oglinde!?te o menta
litate arhaicâ14
Ceva mai departe acela!?i autor adaugâ : ,Dacâ ne i n
trebâm acum, care este cazul artei populare, e evident ca· simbolurile
ci sint preluate numai din tezaurul cu valori circulatorii în popor, clin
tr-un stravechi fond mitic" •.
Echilibrul !?i mâsura cu care sint realizate motivele este una clin
trâsaturile esentiale ale ornamenticii tesaturilor cli n Vrancea, dindu-le
o nota originalâ. Referitor la scoarte, Lucian Blaga conchide : ,Cit echi
l ibru �i cita mâsurâ in întrebui ntarea elementelor decorative �i a eimpu
rilor. . . ". ,Ornamentica, spune mai departe Blaga, prin nascocirile ei
l imare, prin ritmica !?i prin culorile utilizate, trebuie pri vita ca expresie
directa, ca spovedanie !?i comunicare a unui duh... Ornamentica fiind
depozitara unor taine colective, din avîntul sau clin fragezimea unei
linii, clin preferinta arât..'ltâ dreptei sau arcului, clin a:ccentul pus pe
masa compactâ sau pe motivul ra<refiat, clin sublinierea figuratiei natu
rale sau a geometistului abstract, se poate, cu ajutorul intuitiei, a puterii
analitice necesare �i a empatiei, reconstitui oarecum ,grafologic" duhul
unei populatii" 2. Tancred Bânâteanu, vorbind de ornamenticâ, sustine :
,Ornamentica populara exprima o mare bogâtie de sentimente !?i un
deosebit gust artistic al poporului român, decurgind din insâ!?i legatura
nemijlocitâ, care exista intre arta �i viatâ" :J.
In i nteriorul traditional, tesaturile decorative !?i zestrea erau punctul
de atractie. 'fesâturile evolueazâ in functie de locuinta, clasificîndu-se
clin acest punct de vedere in tesâturi decorative, folosite in camera curata
�i tesaturi de utilitate, in camera de locuit.
Fetele aveau grija sâ-!?i pregàteascâ zestrea d i n vreme. Clacile de
tors cînepâ, lînâ erau frecvente i n anotimpuri râcoroase, cind n-aveau
de l ucru la cimp. ,Dacà a veam de tors ci nepâ s.au lînâ nu cont..'l , anun
tam prin sat femeile care voiam eu �i ca re voiau sa vie, mai rude, mai
prieteni, de tors sâ fi avut" . Claca tinea pînâ la 12 noaptea. Dupa ce
se saturau de tors, le cintau cu fluiet·ul !?i jucau ; veneau fete �i flâ:cài :
,Am apucat �i eu clâci de aste a " , spune informatoarea 4• ,Mincam flori
din boabe de porumb, scoverg i , un fel de gogo!?i �i beam vin. Lampa de gaz
de 5-8 focuri lumina casa". Dupa ce termjnau de tors, se pregâteau
pentru tesut, industria casnicâ textilâ fiind una din cele mai dezvoltate
in zona. Importante tesâtw-i se pregàtenu d i n vre�ne, cu mult timp îna
inte de câsâtorie de câtre fete.
•••

t Bucure�ti. 1971, p. 42.
2 Trilogia culturii, cap. ,Duh {li ornamenttcd", Bucure�ti, 1966, p. 214.

a Tancred Bânateanu �i
M. Foc!ia, Ornamentul în arta popular4 (album),
Bucure!Sti, 1963.
' Inf. Elena Pavel Pana, 78 anl, TAtâranu, Bordeasca Veche-Vrancea.
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Lada \de ,zestre se punea la capàtul patului. In ladà se pàstrau
, trîmbe" de pînzà, de bumbac �i de tort, de dte 100 m. ,A� se tesea
atunci", ne spune informatoarea 5• I n afarà de pinzâ, in ladâ se pàstrau
hainele, câmâ�i, �tergare, dirmele �i toate mâ,r unp�urile.
Pe ladâ se puneau �oale, a11ternutW'i, velinte in 4 He, 2 cergi , 2-3
pâretare, 4-5 leghicere, scoart;a mare, douâ plâpumi cu fata �i dosul
de lina, 6-8 perne, pline cu fulgi de pene, �ale de saci in 2 �i 4 ite,
tol de cînepii din 3 lati, fâcut din cite 40 de coti de tesàturâ. ,Fata pinà
n-avea zece saci �i �1 de cinepâ din 40 de coti nu se marita", afirmâ
informatorii din Suraia 6• Dupa tesâturile din zestre se aprecia starea
socialà a fetei �i mai ales œlitâtile ei de harnicâ �i bunâ gospodinâ.
Tesàturile decorative se mo�teneau uneori din generatie in generatie,
ele fiind folosite in interiorul traditional ca decor pe lada de zestre sau
pe pereti.
ln legàtura cu tesâturile de i nterim·, Georgeta Stoica sustine : ,Din
tre toate categoriile de obiecte care constituie interiorul locuintei târâ
ne!iti, textilele îndeplinesc rolul decorativ cel mai important. Indiferent
de materialul din care sint confectionate lînâ sau bumbac, cînepâ, i n
suu bm·angic, prin modul in care s e a�eazâ pe mobile, pe perete, pe
culme, la gdndâ, prin compozitia ornamentalâ �i prin cromaticâ, tesâ
turile definesc stilul decorativ al interiorului dintr-o anumitâ zona" 7.
Leghicerele 8, tesâturi atestate documentar in secolul al XV-lea,
se teseau din linâ in culori naturale alb cu negru sau din lînà vopsitâ
vegetal. Se teseau in douâ ite, cu doua fete, cu vriste late �i ing.uste
adicâ ,vargâ dupa varga" . Culorile folosite erau ro�u, negru, alb, porto
caliu, albastru, verde. In evolutia decorului pe leghicerele cu vârgi apare
decorul ridicat cu speteaza, numit ghioci. Acest tip de leghicec este
unul din cele mai cunoscute in zona cercetatâ. Motivul de alesàtlll'à
care apare pe leghiœrele cu vârgi marcheazâ o nouâ etapâ in evolutia
acestor tesi\tlll'i . Se alegeau suveicute intre vâ-rgi 9, I n unele sate cerce
tate, ca de exemplu in Vâleni-Rugine�ti, leghicerul cu vârgi se mai
numea �i ,toalâ".
Marcela Foc�a, vorbind de ornamentlcâ, sustine : ,cu toate cà invâr
garea �i compune.rea in rinduri sint sisteme ornamentale universale,
fiind impuse de insâ�i tehnica tesutului, prin vechimea �i importanta
artisticâ pe care o are J.a noi, mai ales in mediul rural, ele pot fi
considerate ca 'l'eprezentind fondul autohton" to.
Leghicerul se fâcea Jung de 3-4 m �i lat de 80-90 cm. Cuvîntul
leghicer deriva probabil din cuvîntul laghitli, mobila din interiorul tra
ditional pe care se folosea.
5

Inf. .!;ltefanla NAnl�teanu 63 ani, TAtAranu-Bordeasca Veche-Vrancea.

6 Inf. Hanganu I. Vasile, 74 ani �� Tasia V. Hanganu, 74 ani, Suraia-Vrancea.

7 Organizarea interiorului locutntet f4r4nefti romane1ti, tezà de doctorat, re-

zumat, Bucure�ti, 1969, p. 21.
8 Marcela Fo�a, Scoarte romane1ti, Bucure!jlti, 1970, p. 12.
9 Inf. Bostan Tasica, 66 ani, VAleni-Rugine!jlti-Vrancea.
1o Scoarte rom4neftt, Bucure!Jtl, 1970, p. 259.
.
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Leghicerul se tesea l?i cu urzeala de cinepâ, sau se tesea numai din
cinepâ cu vârgi sau l?ituri, cînepa fi.ind vopsitâ vegetal sau, mai nou,
chimie. Se bâtea la tesut cu pieptenele de lemn sau fier.
Piiretarul este un leghicer ce se folosea pe .pereti, fiind tesut din
lînâ în doua ite cu alesàturâ de mînâ legatâ cu firele întrepâtrunse, cu
douâ fete ,în pâpul?i" . Pâretarul se tesea �i cu urzeala râsucitâ din douâ
fire (alâturea�• unul de lînâ, unul de cînepâ. In spatâ in doi dinti se
dàdea un fir l?i unu dinte se �âsa liber. Se tegeau late de 75 cm l?i lungi
de cite 1 2 rn ,cît fata câl?ii". Cînd se termina de tes ut, îl scoteau afarà
l?i î l puneau pe perete in ,fata cà�ii" ca sà-1 vadâ lumea, o singurâ zi
,Al?a era obiceiul in Coza-Tulnici. Pâretarul se mai scotea afarâ pe pere
tele din fata câ�ii l?i la anwnite ocazii, nunti sau la Pal?ti. In easâ . pâre
tarul se al?eza pe trei pereti, fiind lung de 1 2 rn 11•
Paretarul se ornamenta cu motive in oai, in roate, în roota cea mare
l?Î roata micà, în cîrlige, in pomi �i brazi, romburi �i brazi, curpen cu
trandafir, în paianjen, scârituri, roata faràmatâ. sitori in sitori. Se falo
seau culori de linà vopsite vegetal la tesâturile vechi !?i chimice la cele
mai noi, predominind ro!iul, negru, alb, portocali u, verde, albastru 12.
Pâretarul se fâcea !iÏ cu o singurâ fatâ, tesut in trei i te . în boghi
(romburi) cu motive nevedite în culori : verde, ro�u. alb, albastl'u. Cu
urzeala neagrâ de Hnâ. Pâ.J.-etarul cu motive în oostande se fâcea tot cu
motive nevedite în trei ite cu o singurâ fatâ 1�.
Pâretarele în interiorul locuintei se puneau pe perete, lîngâ grindâ
(Coza, Tulnici). Sub el se fixau liervete de bumbac in fontâ, fluture l?Ï
sub acestea iar pâretar. Intre pâretare pe perete, se puneau un rind de
l?ervete în fluture, fontèi.
Scoarta este o tesâturâ mai latâ care se al?eza in interior pe peretele
unde nu era geam. Se fâceau scoarte !ii din doua pâretare cusute la
mijloc, scoarta de lînâ aleasâ pe rost, în !iirimboi (zimti) din douà buct.ti
cusute la mijloc. , . A fast pâretar, am cusut-o la mijloc �i am fâcut-o
scoarta, ne spune informatoarea din Cîmpuri, Vnmcea 11.. In Coza, Tul
nici, de asemeni, scoartele se fàceau din douâ bucati cusute la mijloc,
eu ornamente din alesâturi de mimi, cu firele intrepâtrunse, motive
roate, cu margine ta.
Scoartele alese aveau douâ fete. Ca ornamente specifiee pe scoarte
este motivul national în ,.table" , tJ·andafiri, câprioare. Se alegeau cu
toate culorile. (Tâtâranu-Bordeasca Veche).
Motivul v-egetal pomul vietii, denumit local creangâ, ,realizat în
culori vegetale pe cimpul rol?U, are ghinarul (chenm�ul) pè margine pe
fond negru cu motive geometrice, romburele, floricele. Una din scoarte
este un important document artistic !?i etnografi è cu o vechime de
peste lOO ani !iÏ care provine din familia lui Mo� Ion Roatâ clin satul
u
12
13
tt,

15

Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.

Bulu$ I. Ioana; zis Irlna, 70 ani, Coza Tulnicl-Vrancea.
Nedelcu Ancuia, 80 ani, Coza Tulnici-Vrancea.
Stanca N. Ciutli, 84 ani, Coza Tulnlci-Vrancea.
Ioana Croitoru, 81 ani, Cimpuri-Vrancea.
Nedelcu Ancuia, 80 ani, Coza Tulnicl-Vr.ancea.
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Gura Vâii-Cîmpuri 16• Culorile folosite la scoartâ sint ro�ul vi�iniu l a
cimp iar pomul este 1-ealizat în nuante de verde deschis, verde inchis,
cafeniu deschis, cafeniu inchis, galben, albastru, negru, alb.
Pomu1 vietii este unul din cele mai cunoscute motive pe œre-1
putem urmâri in multe variante pe scoarte. In arta popularâ, pomul
est� simbolul vietii �i al mortii. Pornul de multe ori este însotit de
brad. Romulus Vulcânescu i n luorarea sa Coloana Cerului 17 a aratat
ca : ,bradul este considerat de popoarele din sud-estul Europei ca arbo
rele vietii" ... iar la traci ,bradul este prezent in toate manifestârile
rituale �i ceremoniale ce tin de adorarea astrelor, de cidul vietii, na!5tere, nuntâ �i moarte !ji de ciclul calendaristic, zile de muncâ �i zile de
sârbatori, solstitiale 11i echinoctiale" . De asemenea, acela�i au tor sustine
ca la daco-romani a existat un cult al mârului. Autorul da exemple
c-oncludente in aceastâ privintâ din colindele culese de Sabin V. Dragoi :
.,Din mijloc de mese 1 M â ru i mârgâritu 1 Mîndru-i de-nflorit 1 Florile-s
de argint 1 1 Merele-s de aur"/.
Scoarta avea circa 1 ,50 rn lâiime f?Î 3-4 rn lungime. Scoarta de
pus pe cai, dnd vorniceii m ergeau la nuntâ la luat mireasa, era de
dimensiuni ma1 mici. Se ornamenta cu alesaturi de mînâ, cu motive
l'Oate, ·cu ghinari cu $irimboi.
Adamà�tile adicâ macaturile traditionale se teseau în 3-4 l?i 5 ite.
A�a dupâ cum afirmâ i nformatoarea din Tâtârànu-Bordeasca Veche :
,Bunica mea, tesea pînza în 3 ite �i al?ternuturi in trei i te". ,Din bâtrîni
se faceau maœturi in 2-3-4-5 ite. Ca le-am apuoat �i eu. Apoi au
început a se tese in 5-7-8 ïte" 18.
Adamasca in douâ ife se tesea cu urzeala de bumbac �i batâtura
lînà cu motiv in ,pa�itur i " .
-

Adama�tile se tes � i in 4 ite, cu model nevedit. S e incheiau doua
b�cati �i se punea pe perete pe jos ,unde vrei", afirma i nformatoarea
din Strâoane Vrancea 1 0• Adamâ�tile in 2-4 �i 5 ite se fac cu urzeala
de bumbac batâtura lina, alesàtuJ,"ile se fac cu mina �i se ridicâ cu
speteaza.
Adâmâ�tile a ctuale se tes cu u rzeala de ata, seule de
tura lina.
·

5 lei �i bâta-

Adâmà�tile se numeau cuverturi in Coza-Tulnici, Vrancea. Cuver
m.acatul in 4 ite se nevedea cu model biscuite, suveica,
fonta �.

tura, adicâ

Cuvertura, adicâ macatul in 4 ite cu motiv roate �i table, se tesea
mult in Cîmpuri, Vrancea �i cu motiv table (romburi) !n TâtâranuHordeasca Veche.
·

16 lnf.
Maria Roatii, 74 ani, Gura Viiii-Cimpuri. Scoarta a fost tesutA de Maria
Matei din satul Gura Viiii, decedatii aèum 70 de ani, ln virstâ de 80 ani. Scoarta
se afla in colectïa M.E.I. inv. nr. 9925.
17 Bucure!?ti, 1972, p. 29-47.
18 Inf. Elena Pavel, Pana, 78 ani, Tiitaranu-Bordeasca Veche-Vrancea.
19 Inf. Cozma Chetra, 68 ani, Strâoane-Vrancea.
20 Inf. Oprea Ecaterina, 37 ani, Coza Tulnici-Vrancea.
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A!;lternuturi se teseau în patru ite în cooste din lina ro�ie �i neagra.
Se fâceau vrîste late cu lina ro�ie �i neagra iar la mijlocul fiecàrei
HÜ:;te late se teseau trei dungute cu lina alba. Acest motiv de tesaturâ
se numea ,varga ldupà vargà" 2 1 ,
A!;lternutul se tesea in patru ite �i cu motiv toiegele, cu vtiste late �i
inguste in culorile ro�u, negru, galben, albastru. Se teseau a�ternuturi
cu urzeala �i bâtâtura din cinepa sau numai ur.leala cinepa !;li batà
tura linâ.
Cergile se fâceau din 9-1 0 kg de lina toarsâ groasà cit degetul .
Se tese in doua ïte !;li apoi se duce la cuie, la drista. ,Stâ in apâ doua
!'aptâmini, o scoate, o usucâ �i de acolo o pune la perie la maracini o
neteze!;lte" 22. Cergile se faceau din lina surâ sau alba insa �i invrîstate
CU IO!;lU !;lÎ alb 23,
'foala în doua ïte cu urzeala de cînepa !;li bàtàtura lînà, tesuta în
dungi, vârgi facute cu ro�u, verde alb, roz se puneau pe perete. 'foalele
se fàœau �i numai din cînepâ pentt-u camera de locuit. Cinepa se vopsea
ca !;oi lina in acelea�i culorl.
Cuvertura in laptuci este o tesatura noua. Cuverturile în 20-30
laptuci se teseau în doua ite, iar laptucii se ridicau cu s peteaza. 'fesa
turile i n laptuci sint cele mai i nteresante tesâturi actuale. Se faceau in
douâ ite !;li 1 4 laptuci cu motiv table !;li �bac 2". Cuverturile se tes pinà
la 30-40 laptud ou diferite motive. Numàrul laptucilor sint in functie
de motivul ce dorim sâ-1 tesem, de la 12 pina la 80-90-100 laptuci .
F'iecare laptuc reprezinta un punct d i n ornamentul ce dorim sâ-1 facem.
Cuvertura i n laturi se face in doua ite cu urzeala din bumbat
galben Iii alb.
Ca sà iasa în evidents motivul, l i na pentru aceste cuverturi se
torcea groasâ sau se puneau doua fire alàturate. La tesut se dâdeau
citeva fke de bumbac �i Jina, pentru a face o margine �i apoi se faceau
laturile cu andreaua nr. 3 folositâ !;li la impletit flanele. Fiecare lat
constituia un punct din ornamentul ce dmim sâ-1 realizam pe cuver·
turâ. Dupa fiecare lat se dadeau doua tire de bumbac.
Pentru aceste cuverturi lina se vopsea in culori chimice, predomi
nind nuante de ro!Jlu, vi�?iniu, albastru deschis, verde nucâriu (mu�tar),
verde galbui, ro�u, negru 25.

Culorile folosite la tesut erau doua, urzeala galbenà iar batâtura
lina, ro�ie, vi�inie, albastra, verde. Ca �i cuverturile in lâptuci, cuver
turile în 1aturi ·sint tesâturi noi ce predomina in satele cercetate �i
care î mpodobesc in:terioarele moderne 16.
Zavezile sint tesâtuti cu o singura fat;'i, cu
negre iar lina vopsitâ albastru, nocâriu (mu�tar),
21

Inf.
Inf.
2J Inf.
210 Inf.
25 Inf.
26
Inf.
22

urzeala din papiote
verde, galben, mov.

1;)tefana Vanl!iteanu, 63 ani, Tàtâranu-Bordeasca Veche-Vrancea.
Latu Maria, 67 ani, Coza Tulnlci-Vrancea.
Pieu Floarea, 72 ani, Clmpuri-Vrancea.
Maria Bancea, 80 ani, Cimpuri-Vrancea.
Profira Chi rila, 76 ani, Strâoane-Vrancea.
Mengher Anasia, 85 ani, satu! Colacu-Valea Sârii-Vrancea.
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Sc �es e a u mult în Soveja �i in satele vecine. In satul Gura Vâii-Cimpuri,
·.-au gàsit ,zâvezi" cu o singurâ fa�, tesute de Aurica lui Sfîrnog d i n
Soveja 27. Se fâceau l a te de 1 ,4 0 rn � i lungi d e 3 m.
Cuverturile in l àptu c i :!8, in laturi ca �i zâvezile, sint tesâturi actuale
< ure se tes in Vrancea �i in toatâ Moldova.
0 a l ta categorie i mportantâ de tesiitlu; din pinzâ folosite ca decor
in interiorul traditional sint l';tergarele denumite �i prosoape în satele

cercetate.

$ervetele �e p un eau ,pe pa ri tari �i deasupra !';i intre pari tare" . Se
l ·��eau di n bumbac alb, m âtase, a �â muline sau bumbac col01·at, cu

nevedite la capete i n c inci ite �i vriste inguste pe toatâ suprafata.
$tergarele se teseau in douâ ite din bumbac iar la capete se fâceau
' riste ridicate cu speteaza cu atâ roi�e �i neagrâ. Se teseau �i cu roa te
clin nevediturâ (ozom·e), î n patru ite cu acelea�i vriste la oapete.
$tergarele se teseau �i in trei ite cusute cu pui in mu�te cu ro�u
'li n e g ru Se pun.leau pe perete in fontâ (fluture) la fere�ti in loc de
perd e le 29, la icoan.a sau oglindâ 30.

motive

.

$te1 g<u·e!e

negru,

de cui , cu vrîste ridicate cu speteaza cu arnici ro�ü �i
a�ez a u pe perete deasupra lâicerului . La o casa mare, se
pe pereti pinâ la 20 �tergare, în cupe 31 (pliuri) in Vâleni

se

puneau
J .: ugine�ti.
$tergarele

se ornamentau cu vriste simple, cu

vrîste

ridicate

cu

speteaza sau cu motive cusute cu arnici r�u �i negru. La cusâturile
mai noi , se folosea atâ in toate culorile. Se fâceau �zâtori de cusut �i

:
,Se adunau mai multe fete care coseau diferite flori sau
i mpleteau dantelâ cu iglita" 1 ,Bâietii cintau din fluier �i fete le lucrau" 1
r;e spune informatoarea 32,

i rnpletit

Prosoapele din

borangic,

invristate cu

bumbac

�i

arnici !I'o�u

�i

negru rid icat cu speteaza erau dintre cele mai frecvente in satul Strâ
oane. Prosoapele se ornamentau �i cu flori ridicate cu speteaza, frunza
de vie �i romburi . Prosopul de bm·angic in afarâ de vriste1 se orna
men�a �i cu ajur executat în pînzâ la tesut, cu motiv , pârunghi"
1porumbei) cu aripile desfâcute �i cu Hori, motiv national 3:l.
Ornamentele de cusâturi pe �tergare, erau execute in m�te cu arnici
rqu �i negru. Se coseau figurine feminine, fete, flori �i pâsari.
In trad iti a populara pasarea simbolizeazâ sufletul care dupâ moarte
t reee în lumea ve�nicâ, eternâ.
Gh. Pavelescu in lucrarea sa Pasèirea suflet, afirmâ : ,Credinta
cà sufletul omului, ia forma de . pasâre in momentul cînd ,sboara'' la
rer, sau in pri m ele zile d u pa m oorte, cînd colindâ locurile umblate in

27 Inf. Nita Florea, 60 ani, Gura Vaii, Cimpuri-Vrancea.
28 Inf. Rotila Marioara, 46 ani, tese cuverturi in lâptuci in Cimpuri-Vrancea.
29 Inf. Floarea Pieu, 72 ani, Cimpuri-Vrancea.
30 Inf. Elena Pavel Pana, 78 ani, Tataranu-Bordeasca Veche-Vrancea.
31Inf. Marghioala Câruceru, 76 ani, VAleni-Rugine�ti-Vrancea.
32 Inf. Marita Burdu�el, 82 a n i, Balote�ti-Vrancea.
33 Inf. Ion Paragina, 60 ani, Strâoane-Vrancea.
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viat;â, e foarte frecventâ in regiunea sud-esticâ a Ardealului cercetata:
de noi l?i se intîlnel?te 17i Ja alte popoare" 3i.
In ornamentica popula:ra vrinœanâ pasarea apare pe cusaturi sau
tesâturi in multe variante.
Fata de masâ se confecponeaza din pinzâ de bumbac l?i borangic,
cu vriste ridicate . cu . spe.teaza: Se fâcea din doi lati uniti la mijloc cu
dantelâ executatâ cu iglite. Vrlstele ridicate cu speteaza pe fetele de
masâ se fiiceau cu rol?u �i negru, pe tesâtura albâ.
':fesâturile actuale din pinzâ de bumbac l?i borangic se folosesc �i
in interioarele moderne, ele fiind folosite mai mult ca piese de cere
monial , la nunti, l?i înmormintâ.ri.
In succinta noastrâ prezentare, am insistat mai mult pe studiul
tef'.âturilor decorative 35 existente in Vranœa, tesâturi care se gâsesc
pe teren �i care de urgentâ trebuiesc aduse in muzeu.

REZUMAT
Çercetârile �tnografice efectuate in Vrancea, .cu prilejul colaboràrii noastre la
A.E.R., ne-au dat posibilitatea sà studiem tesàturile din satele : Cîmpuri, Stràoane,
Bolote�ti, Viileni-Rugine�ti, Tâtâranu-Bordeasca Veche �i Suraia, sate situate in
zona de podi� a Vrancei, cu bogate traditii in arta tesutului.
Studiul tesâturilor s-a facut pe materiale autentice, existente inca in satele
din aceasta zona, scoarte, leghicere, pàretare, toale, adimâ�ti, velinte, . cergi, �ervete,
�tergare, care .se mai pistreazâ in interioarele actuale sau in zestrea din Cai'Jiera
curatà.
.
tn cercetarile noastre am insistat mai mult pe tesiturile decorative: Tesatu
rlle traditionale, s-au studiat paralel cu creatiile noi, care ev(}lueazli pe llnla tradi
tlel �i care în cadrul festivalului national ,Cîntarea Românlel" au _fost puse în
valoare, in expozlpile de arta popularA. organizate cu acest prnej.
Dintre tesliturile actuale, men.tionlim cuverturile in laptuci, cuverturile in
laturi, zavezile �i �tergarele. Ceea ce ne-a impresionat ente bogA.tla de tealituri
existente inca in aceasti zonà, care se evidentiazà printr-o ornamentlcà intere
santà, care subliniaza originalitatea pieselor $i forta creatoare a teslitoarelor.
Tesliturile traditionale existente tncà pe teren, trebule de · urgentli ad use in
muzee, deoarece modernizarea �i sistematizarea ·satelor duce la dlsparitla interloru
lui �� a tesliturilor traditlonale.

GLOSAR
adamasca
tesaturA din lina sau lhià �� bumbac. denumit macat in alte zone.
a�ternuturi
tesaturi de linA in 4 ite, macaturi
cupà
pliu
cuverturi = macat
dirmea
broboadi
ghinar
chenar
i ngli ta = cro$et
=

=

=

=

=

� tn Anuarul Arhivei de folclor, vol. VI, Bucure�ti, 1942, p. 3.

35

Port tesiituri, cusaturi, Muzeul de istorie $i etnografie FOC$ani, judetul Vran
ces, 1969.
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Iaghita = Iavita
.
lâptuci
jumàtate de it, foi in alte zone
mu11te
crucite
nucâriu = mu�tar
scovergi = gogo�i
speteazà'
scînduricâ folosilâ la ridicat firele ci nd se fac vriste sau ornamente
pe tesâturi
!lirimboi
zimti
!litori
vriste
table = romburi
taiegele
vriste
trimbe = valuri de pinzà
toalâ
leghicer cu doua ite cu vârgi
vargà = vristâ
zâvezi
tesâturà in 4 ite, cu o singurà fatà cu ornamente alese
=

=

=

=

=

=

=

=
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1 . Casà cu doua camere, Negrile�ti-Vrancea.

2. Leghicer cu vürgi �i suveicute, Strtloane-Vrancea .
. , .. · ·

3. Paretar ornamentat

cu motive : zimti,
romburi, bradut, Tulnici-Vrancea.
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4 . Scoar�â c u orna mente florale, Bolote�ti-Vrancea.

5. Detali u pe motiv de scoar�à , frunza de vie" , Bolote�ti-Vrancea.
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6. Scoar�à cu ornamente vegetale, stil izale, Colacu- V alea Sârii-Vrancea.
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Fig. 7

- Scoarta cu motiv ,creanga"
(pom u l vic(. i i ) G ura Vâi i-Vrancea
Colcciia M.E. I . i nv. nr. 9925.

Fig. 9

-

Macat î n 4 ite

Bolo-

Fig. 8

-

Adamasca în 4 ite, Bolo
te!iti - Vrancea.

Fig. 10 - Adamascii în 5 ite, Bolo

tel)ti-Vrancea.
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Fig. 1 1 - Adamasca în 4 i te !?i 6
scri pet i , cu motive table, Colacu-V a
lea Sari i-Vrancea .

Fig. 13
Adamasca în 4 ite !?i 6
scripep cu mo_tive taqle !?Î romburi .

Fig. 1 2

Fig.

-

14

Adamasca în 4 i t e, Bolo
le!?ti-Vrancea .

Cuvertura în
Bolote!}ti-Vrance'!.
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Colacu-Valea Sarii, Vrancea.

lapt� c\.,
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Fig.

15

Cuverlurâ în
Bolote�ti-Vrancea.

lâpluci,

Fig.

16

Fig.

17

Cuverturâ î n
Bolote�ti-Vrancea.

lan\uri,

Fig.

18

-

C u \·crlu râ
\'rance::�.

în

Cuverturà
în
Bolote� ti-Vrancea.
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1 9 . $tergar de cui, cu ornamente ridicate c u speieaza, imi

tînd fete

la

horâ,

$tergar de borangic cu
Fig. 20
ajur executat in pînzii motiv ,po
rumghi" �i doua rînduri de flori
Strâoanespeteaza,
cu
ridicate
Vrancea.
-

Vâleni-Rugine�ti,

Fig. 2 1

Vrancea.

-

$tergar,

cu vrîste

din

nevedeala �i vrîste ridicate cu spc

teaza, Strâoane Vrancea.
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F'ig. 2 2
1;)tergar c u vrîste t:idicate
fU speteaza, cu amici rO!?U �i negru
Stràoane-Vrancea.
-

Fig. 24
1;)tergar cu ornamente
ridicate cu speteaza, motive stili
zate �i doua grupe d e flori. Straoane-Vrancea.
-

Fig. 23

1;>tergar cu vrîste !?i flori
ridicate cu speteaza.
-

Fig. 25
1;)tergar cu ornamen
cusute in mu!?te, cu arnici rO!/U !?i
negru. Straoane�Vrancea.
-
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26. $ervet de perete, Tulnici-Vrancea.

27. Naframâ de ginere, Tulnici-Vrancea.

28. Naframâ de ginere, Tulnici-Vrancea.

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

418

Fig. 29
Fatâ de masâ cu orna
Coza
mente ridicate cu spteaza
TuJ n i ci-Vrancea.

Fig. 30.
Fata de masâ cu nîste
riclicate cu speteaza Stràoane- Vran
cea.

3 1 . Fatâ de maso din borangic cu vrîste clin bumbac gros, Strâoane-Vrancea.
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