CONSIDERAȚII PRIVIND ORNAMENTICA PONEVILOR DIN
COLECȚIA SECȚIEI DE ETNOGRAFIE
A MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR
SABINA HORVATH*
CONSIDERATIONS REGARDING DECORATIVE PONEVI FROM THE COLLECTION
OF THE ETNOGRAPHY DEPARTAMENT OF CRIȘ COUNTY MUSEUM
In the collection of the Muzeului Țării Crișurilor’s Etnographic Section there are 39
ponevi, household’s textile cloth. The particularities of these etnographic objects consist in the
use of the chilim’s technique, rich in cosmic and religious patterns and a colorul chromatic.
They were made using the loom in the peasant home from vegetal and animal fibres: flax,
cotton and hemp. They were used as bedspreads, and had the role of enriching the interior,
from an aesthetic point of view.
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Rolul ornamenticii în arta populară a fost întotdeauna acela de
a înfrumuseța obiectele și habitatul în genere, manifestarea artistică
transpunându-se într-un act cultural coroborat cu indentitatea comunității din
care creatorul făcea parte. El nu și-a manifestat simțul artistic doar cu scopul de
a face artă, ci a ajuns empiric să dezvolte manifestarea artistică asupra muncii,
a obiectelor pe care le meșteșugea pentru utilitate casnică. Așadar raportat la
condițiile sociale, economice, istorice, spirituale, ornamentica populară are la
bază un fundament real, obiectiv și practic al vieții tradiționale. Materia primă
- lutul, lemnul, metalele, pieile, fibrele animale și vegetale - a fost cea care
a dictat modalitățile de înfrumusețare ale obiectelor. Putem spune, la modul
plastic, că omul – creator, țăranul, s-a adaptat flexibilității materiei dându-i
forma pe care însăși aceasta și-o dorea.
Estetica artei populare are un caracter poliform folosindu-se de imagini
și semne unde țăranul creator își demonstrează capacitatatea de a-i oferi
ornamentului o formă evolutivă. Fenomenul trebuie pus în legătură istorică
atât cu expresii artistice primitive cât și cu arta cultă. Din punct de vedere
etnografic preluarea motivelor ornamentale nu înseamnă o reproducere întru*Muzeul Ţării Crişurilor, etnografie@mtariicrisurilor.ro
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totul ci o modificare compozițională rezultând o nouă structură artistică.
Diferențierile zonale consatate de către specialiști sunt date de spontaneitatea
și inventivitatea meșterului, ceea ce face să nu îi fie limitate orizonturile de
inspirație1.
Astăzi, când presiunea noului asupra autencității e atît de imprevizibilă,
analizarea ornamenticii populare poate constitui un subiect care să provoace
cercetarea etnografică, prin revizuirea colecțiilor aflate în muzee. Ținând
seama de faptul că obiectele odată introduse în colecțiile muzeale sunt scoase
din contextul lor funcțional, acestea trebuie valorificate din punct de vedere
științific ca surse de prezervare patrimonială. Din acest punct de vedere în
continuare ne referim la câteva obiecte textile aflate în colecția Secției de
Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor. Din totatalitatea de 2337 de piese textile
la finele anului 2018, pentru lucrarea de fața ne-am oprit asupra subcategoriei
ponevilor în număr de 39 de piese, pe care le-am departajat de alte tipuri de
cuverturi deoarece am considerat că prezintă specificitate din punctul de vedere
al materiei prime, al tehnicii de confecționare, al cromaticii și în unele cazuri
al utilității în casa țărănească. Considerăm necesar să precizăm că aceste tipuri
de cuverturi pentru pat din colecția amintită, sunt specifice zonei etnografice
care cuprinde bazinul Crișului Alb, aflându-se putem spune la limita nordică
a răspândirii lor. Din acest punct de vedere în colecția noastră avem un număr
restrâns, dar care impresionează prin ornamentică și cromatică.
La modul general, atunci când ne gândim la materia primă care stă
la baza confecționării pieselor textile țărănești, trebuie să avem în vedere
faptul că industria textilă e în strânsă legătură cu agricultura și cu cele două
subdiviziuni ale sale – cultivarea plantelor și creșterea animalelor. La nivelul
gospodăriei țărănești aceste două mari ramuri ale agriculturii au fost temelia
societății tradiționale în ansamblul ei, dezvoltându-se din necesitățile primare
ale omului – nevoia de hrană, de îmbrăcăminte și de adăpost2. Industria
textilă țărănească s-a axat pe confecționarea îmbrăcămintei și a textilelor
de interior, acestea din urmă având drept scop „îmbrăcarea casei”3. Într-o
societate autarhică, din lipsa resurselor bănești s-a intensificat producerea de
Nicolae Dunăre, Ornamentica tradițională comparată, București, 1979, p.12, 13,
passim
2
Sabina Horvath, Alimentația tradițională din Bihor între secolul al XVIII-lea și începutul
secolului al XX-lea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2017, p. 13 passim
3
Aurora Stanoe, Conservarea și restaurarea obiectelor textile într-un muzeu de etnografie, în
Biharea III / 1975, Oradea, 1976, p. 130
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fibre prin cultivarea plantelor textile dar și prin creșterea numărului de oi,
crescute datorită multiplelor beneficii printre care satisfacerea nevoii de lână
în realizarea țesăturilor.
Utilitatea ponevilor în zona Crișului Alb ținea de modalitatea de
amenajare interioară a casei țărănești, făcând parte dintre obiectele textile
care erau etalate pentru înfrumusețarea interiorului alături de ștergare, lipidee,
țoluri, etc.. Privind rostul lor în casa tradițională monocelulară, care mai putea
fi întâlnită până la finele secolului al XIX-lea4, țesăturile erau etalate doar
cu ocazia sărbătorilor. Din acestă perioadă în zona Crișului Alb s-a păstrat
patul supraetajat „pe capre”, cu patru stinghii verticale la colțuri, oferind
posibilitatea amenajării unui alt așternut deasupra5. Astfel mai mulți membrii
ai familiei puteau beneficia de spațiu de odihnă, iar pentru amenajarea patului
cu baldachin ponevile erau cele mai uzitate obiecte. Acestea erau atârnate de
partea de sus a patului și acoperea spațiul de jos, obținându-se astfel o oarecare
intimitate. În satul Bocsig (județul Arad) un asemenea pat purta numele de
„pat cu arneu”6 ori în alte sate învecinate „pat cu cobără” (baldachin)7. Odată
cu evoluția casei țărănești spre două sau trei încăperi, textilele țesute aveau
o încăpere destinată etalării lor numită - „camera curată”, folosită pentru
primirea oaspeților în diferite ocazii.
Făcând comparație cu alte regiuni ale țării, utilitatea ponevilor ca țesături
din lână era ca acoperământ pentru pat și nu pentru împodobirea pereților, așa
cum erau alte tipuri de piese similare în Oltenia, Muntenia, Moldova. Din acest
considerent în Țara Crișurilor nu se întâlnește denumirea de „scoarță „care are
înțelesul de „înveliș al pereților”8, ci de „poneavă”, termen pătruns din limba
sârbă (srb. panjava) și care însemnă „învelitoare de pat” sau „țesătură din lână
și bumbac din care se fac cuverturi și macaturi9. Ponevile au în componență
urzeală din cânepă și băteală din lână colorată, însă din a doua jumătate a
secolului XX cânepa a fost înlocuită treptat cu bumbacul procurat din comerț,
Sabina Horvath, Despre arhitectura tradițională din satul Belejeni (județul Bihor), în anul
1941, în Biharea XLII / 2015, Oradea, 2015, p. 52
5
Olivia Lungescu, Țesături populare din bazinul Crișului Alb, în Contribuții la cunoașterea
etnografiei din Țara Crișurilor, Oradea, 1971, p. 101
6
Ibidem
7
Georgeta Stoica, Arhitectura interiorului locuinței țărănești, Râmnicu Vâlcea, 1974,
p.149
8
Paul Petrescu, Paul H. Stahl, Scoarțe românești, București, 1966, p. 9
9
dexonline
4
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din ce în ce mai accesibil ca preț10. Țesutul ponevilor, se realiza la războiul de
țesut orizontal, în două ițe în tehnica chilimului, având același aspect pe față
și verso, putând fi folosite pe oricare dintre cele două părți11. Tenhica de țesut
a chilimului a pătruns în spațiul românesc pe filieră turcească fiind cunoscută
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, originală prin obținerea unui
ornament identic pe ambele părți, și prin încadrarea motivelor în chenare12.
De regulă o poneavă era alcătuită din cel puțin doi lați cu ornamentică
identică de dimensiuni dorite de țesătoare. Dispunerea compoziției ornamentale
se făcea pe lungime ori lățime, urmând ca prin prinderea laolaltă a celor doi
sau trei lați pe aceeași direcție, să se obțină un câmp ornamental simetric. În
genere în arta populară sunt esențiale „trei legi nescrise” și anume simetria,
alternanța și repetiția elementelor ornamentale13, stabilind astfel echilibru
și armonie, potențând artistic un obiect de utilitate casnică. Pe acestă linie
se înscriu ponevile din Zona Etnografică a Crișului Alb fiind clasificate de
către Olivia Lungescu în funcție de dispunerea câmpurilor ornamentale14: cu
motivele ornamentale dispuse în benzi longitudinale (foto 3, nr.inv. 3971); cu
motive dispuse în benzi transversale delimitate de „vrâste” (foto 1, 2, nr.inv.
375, 3699); ponevi „cu tăblii”, cu pătrate cromatice în interiorul cărora sunt
încadrate motive ornamentale (foto nr. 5, 6, nr.inv.4105, 3594); ponevi cu
câmpuri ornamentale încadrate în chenar (foto 4, nr. inv. 3873).
Reluând ideea de mai sus și anume că ornamentica este strâs legată
de materia primă din care e meșteșugit obiectul, speciliștii au semnalat că
aceasta e preponderent geometrică în cazul textilelor și al fierului și parțial
geometrică în cazul lemnului și al ceramicii15. Din acestă perspectivă cel mai
des întâlnite la colecția de ponevi la care facem referire sunt motivele solare
stilizate, redate sub reprezentări geometrice, rectilinii închise (rombul) sau
deschise - meandrele. În terminologia populară românească rombul e numit
„roată” atunci când e cusut ori țesut, deorece transpunerea cercului pe pânză
Elena Grigorescu, Țesăturile de lână din Țara Crișurilor, în Biharea III/1975, Oradea,
1976, p. p.43
11
Ibidem, p. 44
12
Ștefan Enache, Particularități ale genezei ornamenticii chilimului în Oltenia, în
Oltenia/1974, Craiova, 1974, p.122;
13
Olivia Lungescu, op. cit, p. 108
14
Ibidem, p. 102
15
Barbu Ștefănescu, Florica Goina, Piese etnografice din zona Beiuș - Vașcău, Oradea, 1979,
p. 9
10
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este imposibil de redat datorită tehnicii specifice care presupunea încrucișarea
perpendiculară a firelor, spunea etnologul Paul Petrescu16. Spre exemplu în
Oltenia și Muntenia sau sudul Transilvaniei un covor vechi tradițional țesut
exclusiv în romburi concentrice care se continuă la infinit se numesc „scoarțe
în roate”. În ținutul Pădurenilor Hunedoarei, pe cămășile femeiești rombul
țesut cu meandre se numește „roata mare”17. Desigur că în mentaliatea
țărănească soarele nici nu putea avea o analogie mai adecvată decât „roată”
care prin „învârtirea ei”, prin „rostogolire” îi determină țăranului dimensiunea
temporală – de la simpla scurgere a timpului diurn prin succesiunea zi – noapte,
la alternarea anotimpurilor cu amprentă directă asupra agriculturii ca ocupație
de bază, în fine la scurgerea vieții în ansamblul ei.
Analizând concret ornamentica ponevilor din colecția muzeului,
constatăm că un număr de 38 de ponevi din 39, cuprind ca motiv rombul,
ornament geometric numit în terminologia bihoreană - roata sau soarele18.
Roata redată sub forma rombului încadrat în vrâste late transversale, reprezintă
ornamentul principal fiind însoțit de alte elemente decorative care întregesc
registrul (motive fitomorfe, skeumorfe, motive cultice etc.). Soarele – rombul
pe laturile căruia sunt dispuse linii perpendiculare simple sau sub formă de
cârlige e numit și roata mare cu cârlige sau cu raze19 (foto 1,2, nr. inv. 3699,
375). Câmpurile ornamentale principale la exemplele de mai sus sunt separate
prin vrâste mai înguste, dar care au încadrate în ele alte tipuri de motive – linii
frânte sinusoidale, motive skeumorfe (ce transpun în formă stilizată obiecte de
folosință în gospodărie) – furca, capra de tăiat lemne20. Ponevile cu motivele
dispuse în registre longitudinale se caracterizează prin succesiunea acestora pe
lungimea laților de țesătură, cu chenare pe margini sau fără chenare, după caz
(foto 3, 4, nr.inv. 3971, 3873). În cazul acestora motivul solar – roata-soarele,
poate fi dispus în romburi succesive cu continuitate între ele, sau poate face
parte dintre motivele dispuse longitudinal pe margini de dimensiuni mai mici
decât motivul principal. În altă ipostază e cuprins în chenare bine definite în
alternanță cu alte motive – de exemplu motive cultice – crucea, pristornicul
sau motive skeumorfe– piepenul, furca, vârtelnița etc. (foto 3, nr.inv. 3871).
Paul Petrescu, Motive decorative celebre, București, 1971, p. 35
Ibidem, p. 35
18
Maria Bocșe, Țesături populare românești din Bihor, Oradea, f.a., p.20, 22,23
19
Ibidem
20
Ibidem, p. 23
16
17
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În cazul unei ponevi cu ornamentică complexă precum e exemplul de mai sus,
observăm că țesătoarea a acordat o deosebită atenție câmpurilor ornamentale
printr-o clară delimitare a ornamentelor principale de cele dispuse pe margini.
Așa încât delimitarea se făcea nu doar prin alte compoziții ci prin vrâste înguste
longitudinale numite la rândul lor spetereaza sau dinții calului21.
O altă variantă de ornamentare a ponevilor era cea numită mai sus „în
tăblii”, sub forma unei table de șah am putea spune, în care motivul ornamental
e unul singur și anume rombul – soarele cu raze sau roata mare cu cîrlige sau
raze. Motivul ornamental e țesut într-un pătrat delimitat cromatic de cele din
vecinătate, dispus pe toată suprafața atît transversal cât și longitudinal (foto
5,6, nr.inv. 4105, 3594).
Ornamentica ponevilor e spectaculară și din punct de vedere cromatic
diferenţiindu-le de alte obiecte de uz casnic cu aceeași utilitate, coloritul
intens, viu, le determină asemănarea și din acest punct de vedere cu țesăturile
orientale. În decorarea interiorului țărănesc cromatica intensă a ponevilor
este echilibrată și pusă în valoare în mod plăcut de albul pereților din partea
superioară a încăperilor tradiționale22. Coloritul intens al țesăturilor în roșu,
albastru, galben, negru, e specific satelor din Zona Etnografică Crișul Alb,
precum cele de proveniență a ponevilor aflate în colecția muzeului (Șicula,
Gurba, Chereluș, Bocsig, Beliu, Lunca Teuzului)23.
Vopsitul sau boiangeria firelor vegetale și animale în tradiția poporului
român a fost din vechime practicată intens, meșteșug semnalat de publicistul
englez Charles Boner la mijlocul secolului al -XIX-lea. În lucrarea sa
Transylvania: its products and its people, din 1865, releva covoarele
transilvănene lucrate „de muierile cele mai de rând” ca putând fi podoape
elegante pentru orice salon din Paris sau Londra, referindu-se cu deosebire la
coloritul echilibrat și „execuția mozaicurilor” și pe care le considera ca având
o origine orientală, dar fiind totuși „absolutamente proprii românilor”24. Ca și
în alte zone ale țării25, în Țara Crișurilor vopsitul firelor textile se făcea natural,
culorile fiind obținute din prepararea plantelor în diverse moduri26. Puteau fi
Elena Grigorescu, op. cit., p. 45
Georgeta Stoica, op. cit., p. 149
23
Olivia Lungescu, op. cit., p. 108
24
S. Fl. Marian, Tudor Pamfile, Mihai Lupescu, Cromatica poporului român (ediție îngrijită
de Petre Florea), București, 2002, p. 5
25
Ibidem, p. 58, 70-71 passim
26
Elena Georgescu, op. cit., p. 45
21
22
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făcute de către țărancă în propria gospodărie sau existau persoane specializate
cu boitul firelor, cunoscătoare a plantelor, a perioadelor optime de culegere și a
pregătirii lor. Însă a fost un meșteșug „repede pierdut”, după cum spunea S. Fl.
Marian, care la sfârșitul secolului al XIX-lea identifica o renunțare treptată la
acesta, pe fondul apariției vopseleor de natură chimică27. În Bihor în perioada
interbelică încep să fie folosite culorile minerale cumpărate din târguri, dar cu
toate aceste sunt mărturii că și în 1975 în sate din Depresiunea Beiuș încă se
mai vopsea natural, obținându-se doar anumite culori și nuanțe28.
Din acestă perspectivă, în privința ponevilor analizate putem spune că
cele datate la începutul secolului al XX-lea au culorile mai estompate (ex.
foto1, 3 nr. inv. 375, 3971), multe dintre acestea fiind încă naturale sau în
combinație cu cele minerale. Cele datate la mijlocul secolului XX, se remarcă
printr-o cromatica intensă, având în componență nuanțe noi obținute din culori
de bază și care pe cale naturală ar fi greu sau chiar imposibil de obținut (multe
nuanțe de verde, albastru spre violet, portocaliu și chiar unele nuanțe de galben).
Precizăm că ornamentarea spectaculară a ponevilor e obținută prin îmbinarea
culorilor, deoarece motivul e țesut prin așa numita tehnică a „alesăturii în
degete”, prin care țesătoarea mânuiește un fir de o anumită culoare peste și
sub firele de urzeală, pe acestea ridicându-le cu degetele pentru a introduce
băteala din lână. Pentru a face corect acest procedeu, țesătoarea număra cu
o mână firele care trebuiau ridicate numite rosturi, și introducea cu cealaltă
mână băteala. În cazul ponevilor, spre deosebire de alte textile, îmbinarea
între motivele ornamentale are aspectul „unor ochiuri”, decor asemănător
fagurelui, dar care nu e vizibil decât la o analiză mai detaliată29. Așadar în
cazul ponevilor dar și a altor textile, motivul e pus în valoare atât prin nuanța
aleasă cât și prin dimensiunea lui în ansamblul țesăturii.
Ornamentul, are valoare de document etnografic, spunea Nicolae Dunăre,
de importanță asemănătoare cu a folclorului, a graiului și a altor fenomene
culturale și sociale specifice30. Însoțitoare motivului solar predominant sunt și
motivele cultice – crucea, pristornicul, prescura. Dacă primul este considerat
cu origini arhaice având o dublă simbolistică, pe de o parte magică derivând
dintr-un cult mult mai vechi al fertilitații, dar pe de altă parte și realistă ținând
S. Fl. Marian, Tudor Pamfile, Mihai Lupescu, op. cit., p. 58-62
Aurora Stanoe, op. cit., p. 123
29
Georgeta Stoica, op. cit., p. 149
30
Nicolae Dunăre, op. cit., p. 21
27
28
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de conștientizarea timpului și influiența lui asupra vieții31, cele cultice sunt
de natură să ilustreze percepția creștinismului în mentalitatea tradițională,
țăranul raportându-se la religie în toate momentele vieții sale. Din acest punct
de vedere ornamenetica ponevilor din colecția Muzeului Țării Crișurilor, face
parte dintr-o evoluție spațială și temporală a unor motive bine individualizate
și care se încadrează într-un fond ornamental european.

					
					
							

31

Paul Petrescu, op. cit., p.11, 12, passim
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Foto 4. nr. inv. 3873
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Foto 5. nr. inv. 4105

Foto 6. nr.inv. 3594
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