TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE IN ORNAMENTICA TESATURILOR
DE INTERIOR DIN ZONA TROTUŞ
de DORINEL ICHIM
.

In . condiţiile dezvoltării impetuoase a revoluţiei
tehnica-ştiinţifice

din_ �oc1 etatea co ntemporană, a mutaţiilor de natură economică, socială
şi
_

�lihcă care a u loc I ntr-�� nt� a�cele�·at, comparativ cu etapele ante
_
riOare, se produc sch1mban
rapide m viaţa culturală şi spirituală a co
munităţilor săteşti.
Aceste schimbă1i au cuprins mai cu seamă satul românesc situat
in
zonele in care i nd ustri a a cunoscut o dezvoltare rapidă in an ii constru
irii socialismului. Din acest punct de vedere satele din zona Trotuş sint
puternic ancorate in i nd ustria extractivă a cărbunelui, petrolului şi sării,
precum şi in cea petro-chimi că de pe platformele de l a Borzeşti şi Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Schimbarea condiţiei sociale de ţăran cu cea de mun
citor a adus o serie de transformări in viaţa tradiţională a satului tro
tuşan. O nouă diviziune a m uncii in care femeia lucrează Ia C.A . P. şi are
in răspunderea sa gospodăria, iar bărbatul lucrează in fabrică şi face na
veta, defineşte caracterul mixt al gospodăl"iei ţărăneşti in acea�tă etapă .
Toate aceste schimbări oglindite pe plan social-economic, precum şi
mutaţiile survenite în conştiinţa oam enilor , ca u rma re a acţiunii facto
rilor educaţion ali, se oglindesc intr-un anumit fel in domeniul artei. popu
lare unde fenomenul inovator se face tot mai mult simţit .
Aspectului inedit şi pitoresc al arhitecturii popula_re_ din satele de. pe
.
milenara vale a Trotuşului i se adaugă inte1·ioarele ţăraneşti, amenaJate
cu mult gust artistic, avind o bogată gamă de textile decorative de in
teri or.
rot � ul
Contu rată ca zonă etnografică moldoven ească . propriu- s .
păstrează un pronunţat specific local in ceea ce pnveşt� _bogaţ! a �I v an e
tatea tipurilor ornamenta le de ţesături care au fost utiliza t� _I n Impodo
_
i bre a interioarelor ţărăneşti. ln zonă au exista toate cond1 l � dezvol
tă rii indus triei casni ce care, Ia sfîrşitul secolulw al X I:X:-lea ŞI mceputul
_
secolului al XX-lea, a ajuns la rangul de meşteşug artl�tlc
:.
m
il�n.u a dat naş ere
multor
l
mai
a
Practicarea ţesutului pe parcursu
de pen,.a
malt
graduJ.
t_U
��r d iverse categorii de obiec.te, care datori
bihtate, nu s-au putut păstra d eci t foarte rar, m cazun de excepţie. Cea
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.�es �ş�eşugului au existat idei novatoare care s-a u
cetările noas t e.
practicam m
. tehnicii cromaticii şi ornamentaţiei.
n e o
manifestat pri v !t adintre U:adiţie şi inovaţie este.
�aport di-alec_
Deo�
l de tradzţze ŞI de movaţi<'
, clarificăm conceptu
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acestea. Socotim prin tradiţie un ansamblu d�
ş
ce
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'
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l
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_
cctim inovaţie acea innoire � are �ac In lir? I tele ?armelor tradi_ţional� ,
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d
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ideea de continuitate
verse ale culturii populare.
Făcînd o analiză amplă a fenomenul u i de tradiţie şi inovaţie D . Ma
tei artă că .sint prea complexe ca să poată fi exprimate in noţi.'llni finite.
iar conţinuturile lor mult prea bogate şi in continuă devenire pentru ca

analiza

să aibă o limi1ă" 1. Ceea ce astăzi este �ocotit a fi o inovaţie
spart tradiţia, mi ine sau intr-un viitor apropiat va fi asimilat
ir. fondul tradi�ei. 1� acest sens este necesar să facem precizarea că nu
. e �outate, Yiovaţie, ţişnire devine tradiţi i
onc
e ş este asimilată ca atare.
Incvaţia devine tradiţie in llrnla unui fenomen de decantare a valori·
lor", ceea ce In lit��a�ur� corespunde
care a

cu "orizontul de

a'iteptare" .

Şt-a inovaţie! In cultura populară este, de fapt,
.�
pro.ulema apanţi
e1 WlOr fonne noi
�sul. ei de evoluţie. Pri vită din cu o structură nouă apărută în pro
prrspectivă istorkă t�adiţi a este sursă
_ s ursă de creaţie
e .na�,
dar ş sursă d e conflict. Cercetarea proceselo
d
r
a f � r artistice i in rapor
t cu tradiţia poate fi aborda�
1:Sd"���-o f ��
şi civilizaţiei �:�rad� . .�ee Jle!"Spe�tt_ve : in raport cu tradiţiile cultunt
cifice ale art�i popula��\ etnice ŞI naţi onale, cu tradiţiile proprii şi speFuncţiile tradiţiei
· . naţi. onal
etntc
e nu pot fi in mod eficient cer
cetate mai inainte de n e ŞI
:U �terea sistemului tradiţiilor de rtă
ca s istem specifi
a
c de \ a1an .
popu
. lară
l
m
pl
carea de la tradi
" tre
· a dm
. e. tlre
"vecini şi nou ", d eci '!u· ş·
ţie la inovaţie
m arta populară este in primul nnd,
� Marin Nlca. MaQGZ!n .
3 �
�-. in SCIV, nr�&a'f·• 6, 1078, p. 56-57.
4 D. r::;:"1 ezpllcallu ai limwf· :u.
ille fi lnoua11e 1 Oln4ne, Editura Academiei, 1075, sub voce.
3 lblde111• p.' 2'1-acl
O.
n 4114• Editura Academiei, Bucureşti, 1975, P· 7·
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.
expresia dinamicii interioare a limba
· �Ic.
ctl"ulu"1 ar�Is
1� acest sens orna
. arte
mentica populară constituie un
aspeta al estetJcn
pre
1 populare In care
polimorfia ornamentelor este
� �voluţ;a istor�că, de la pro
totipurile eltmentare pînă la var�!�te:! ?d1ţ_Iona e u1tenoare,
moderne
_
şi contemporane, mai complicate d
tn�: geometrice, negeometri ce,
sau mixte din punct de vedere co�po����na ·
. .
.
!n ceea ce priveşte funcţia estetic' a _
:�r ţ�e1 tre?u1e să �enţi_?năm
faptul că aceasta deschide posibi.Jitat a a� �el unuţi
'· nou st11 pn�t�-o
individualitate, dar construirea noului stil ocu pă spa ul unor
epocr Is·
A ccentuind dec1· caracterul de procesual1·tate a1 movaţiel,
torice.
·
· · smtem
·
.
1 1ca movaţ1a
depart� de. a id�nff
cu procesul .abaterii de la normă"
mov�ţ1e este, in acelaşi timp, o noutate, dar nu orice nouUtte
este ŞI ? m�vaţie . Nouta�a diferenţiază, dar nu dis tanţează estetic Aduce
o soluţze, ŞI nu. o mu�aţ�e, deschide o cale, dar nu 0 revoluţie .
_Nouta tea �lferen�aza pr!n folosirea particulară a mijloacelor de ex
_
presie, a �ehniCilor
ŞI materialelor, fără a opera insă schimbăn· m
· des _
tmul estetiC al acestora.
�
aportul tradiţie - inovaţie se construi eşte diferit, in diferite epoci
.
.
particular
1ston�, in m
in funcţie de istoria, valoarea şi autoritatea
.
proprnlor trad1ţu.

:

�ne�

·

�

Studierea raportului dialectic dintre tradiţie şi inovaţie in dome
niul ornamenticii ne dă posibilitatea decodificării sensurilor multiple
intr-o viziune logică de la simplu la complex şi de la element Ia motiv
şi la compoziţie ornamentală. Făcînd aprecieri asupra omamenticii, Lu
cian Blaga arăta că acest fenomen specializat al artei populare weste
tocmai depozitarea tainelor colective ale fiecărei etnii" 7. Dedicindu-i un
amplu studiu, Nicolae Dunăre arăta că .omamentica populară dobîn
deşte semnificaţia de document etnografic şi istoric, cu ajutorul căruia
se poate determina nu numai evoluţia stilului popular al unei rone etno
gra fice ori a l unui popor, dar şi evoluţia parcursă de modul de viaţă
desfăş urat în sinul comurităţii etnografice re'pective, implicit deose
birile conturnte între diferitele categorii sociale de populaţie" d. Prin oma
spliritru.al ă
mentică se relevă multiplele căi de dezvoltare materială şi
precum şi de exprimare artistică a unui popor.
Bănăţeanu �e
In aceeaşi ordine de idei menţionăm pe Tancred
ică
apreciază că semnul social care consemnează, povesteşte sau comun
sint �n�
nu reproduce Hmba vorbită, ci pe cea gîndită . . A�te ele�ente
luri, fapte, tram
siderate de domnia sa ideograme care comunică simbo
istorico-sociale, acum ulă ri etnice 9•
rat4, Editura Meridi8lle,

8 Nicolae Dunare OrMmetltica tradiţi011414 compa
cureşti, 1979, p.
7 Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucureşti, 1969.
8 Nkolae DunAre, op. cit., p. 144.
.
neaftd, Bucureşti, 1 975, P· 409.
9 Tancred BAnAţeanu, ATia popular4 bucom

ia.
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in cazul textilelor constituie in
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Ornamen tele transp
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tă in măsura experienţei de produ
ca
i
if
d
•
ş
lan
ştiinţa <'reatorilor popu
ate in fiecare epocă .
liz
n•re.
u
teh
cere şi a mij lo�lor
_
care aveau in trecutul istoric fun cţii maOrnamentatu.le pr_e•storiC'I!, am
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o
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un proces de · reedi
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fi.ca re
'" parcurg de obicei
Orn��entele
chiar semantică intrucit pe fiecare treaptă de
ă
morfo�og1ca1 , tr c_
zătoare m enta li tea epoformă corespun
. ..
evol ţie e e expnmă• • ntr-o
" 10.
.
ce ale Vleţn cot"d"
.1 _ lene
.· . .
cii respective, nece ităţi le practi
cn ne dau pos1b1hta t.ea sa
orn�menh
asupra
făcut
s-au
care
Studiile
_
�e e��l uţ1: .d e mtre
apreciem că aceasta se ariă inlr-un contmuu proces
_
f
a ŞI maiestria ��tem,
pătrWldere, in reea re priveşte conţi� utul, orm
Dezvoltarea omamentlcii de la o epoca _ Ia alta co�e�p.un de creşter �I con
tmue a capacităţii creatoare a membnlor comun Itaţllor omeneşt1 de a
.
.
di.;cerne insuşirile cali tive vanate ale faptelor ŞI fenomenelor dm me
diul natural şi cel social .
Ornamentica populară tradiţională cunoaş e o diferenţiere esenţială
bij:oiară : modul de tratare geometric şi cel liber desenat . Referindu-se
!a geome�rismul a tei populare româneşti. Luci an Blaga nota : ,.Sub l.l.llghiul
dominanţei şi al dozajului, descoperim că in o rn arnen t ica românească su
Yeranitatea geometrismului drept lini ar şi a l figuraţiei sti lizate e mai
nolărită deci in altă parte, iar dozajul intre geometric şi motive organic
---.;tilizate n icăieri aşa de echilibrat, arta populară ron1ânească exce
lează aşadar printr-o consecvenţă stilis că de mare accent" 11 •
. Dar, in arta populară românea�că, modalita
tea de tratare orn arnen
ta� a negeometrică se extinde, intr-o
măsură mai accen ua
de la cera
mică �ică şi pictură populară, la arta
:
textilă, sculptură i� lemn, abia
la sfuş1tu! �eacului trecut. Cătr
e mijlocul secolu lui nostru motivele or
na menlal hber desenate, in
special de inspiraţie fitomorfă, deţin un rol
�t ma! unpor_tant, marcind o corela
ţie tot mai strînsă cu izvor ul rea
lL�t de Inspiraţie .
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�
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1. u _ s la I eală ·un bogat material o m amental
V
� . sco _
dome iul ţesătur
d mteno
r, ceea
blema t adiţie-inova ie
. . tate ce ne permite să abordăm p�o.
in excluslv
la această categorie de text1le
Pentru zona Trotuş
�
eare cer mlc
.
cundar, este vala
bilă af a _ a �ac � ŞI arta lemnului joacă un rol �
"Di nt re toate categoriil�� ţi . � ută de Georgeta Stoica care arată . ca ;
e

in

n

r

Ooiecte care constituie
ţă răneşti, textilele
interiorul .Iocum�l
indepl"mese rolul
decorativ cel m ai im portan t lndl
ferent de m ateri
alele d.
.
.
�ln
t confecţionate, li nă sau
in sa u borangic
, prin
bumbac, cinepă ,
: care
In
se aşează pe mobi le, pe perete, pe

:;:o��t

.
Luaan Blap, 'op.M�:�·p.
d;l��"'11"•

10 Paul Petcaeu
Il

celebre, Editura Meridiane, IJucuret
ti.
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cuime, la grindă, prin compoziţi
tal şi
cromatică ,
ădmtr_
. t rulut
en
prin
ţesăturile definesc stilul decorti v a i
o anumită zonă" 12
acest
punct
Din
de vedere zon Tr? uş se subordo
nează stilului moi�
,
dovenesc de ornamentare 8 interio ul
ţăr�nesc cu excepţiile de rigoare
privind interferenţele zonale cu Tran v�ma 1ş1 u Vran ea Microzone
le
�
� .
de contact sint localizate in bazinul
.
uor
a
t otuşulm, Caşin şi Oituz.
.
In cadrul acestor contacte neint.reru te' miJIOCil
e de schimb':lrile cul.tu
rale înt� zonele şi regiunile locuite e aceeaşi etme, intre diferite etnii
conlocu1toare sau învecinate a exi tat .10. ansa blul _fenomenului orna
�
mental un proces de receptare pr um ŞI de ll ansm1tere a o seamă de
valori artistice, inclusiv a un r proced ee on e1emente, motive ş i
poziţii .
. .
Diversele ocupaţii ale populaţiilor din zona Trotuş ŞI. act1v1tatea
so. .
cial economică .din domeniul fo
t"1er, mm1er
meş•-ugărese,
.
tora! ŞI comercial au dat naştere la 0 multitu ine
ntăr orn
re
p
�
�
l
me�tal� transpuse i n arta lemnului, a ceramicii• dar ma1
cu seamă
m
ţesatut·Ile
·'tun e ŞI broderule
··
·
, alesa
întîlnite in interioare!e trad"ţi
• ona1e,
.
dar şt. 10 cele moderne.
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CATEGORII DE ŢESATURI

n privinţa clasificării ţesăturilor decorative de interior studiile de
.
� a�ţie deosebită, pe măsura importaţei Jor,
� pec1al1�te le-au . acordat
funcţie _de ma1 multe cnteru '3• Acestea sint, desigur, valabile şi pen
i din care
t�u cele dm zona Trotu.ş. Din punct de vedere al materialulu
din fibr'e
smt confecţionate ele pot fi clasificate in trei grupe : ţesături
fibre de origine ve
de origine animală - lină şi borangic ; ţesături din
băt.eală
de
la oare t:!rele
getală - in, cînepă, bumbac ; ţesături mixte
şi de origine vegetală.
sau cele de urzeală pot fi de origine animală cit
: cerga, lăicerul, păretarul,
Din punct de vedere al formei se disting
. Din categoria celor ţesute din
scoarţa şi covorul, confecţionate din lină
masă, adică pentru aco
fibre vegetale fac parte ţesăturile pentru pat şi
feţe de perne, prostire de
cearceafuri, feţe de mese,
perit mobi!ele
şi de
le de perete. de icoană
culme. Cu caracter decorativ sint ştergare

m

�

oglindă.

secolului
încă de la Inceputul
ţesăturile mixte au fost înlocuite,
Cerce
de bumbac şi cinepă.
cele
cu
lină
din
lă
nostru, firele de urzea
formulării _mai multor ele
tarea ornamenlicii populare dă posibilitatea
cromatica,
artistic : matenalele,
mente constitutive ale acestui domtniu

La

tehnici

şi semantic4 .
decorative, funcţia socială
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ctura lnterwrului
a . ŞleTIIIrI e 1'0; Gh. Nl to
12 GeDilleta Stoica. Arhite omâ
Ufll BI>CureşU, 1970
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[oeUinlft ţclrAVfll.
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- In cazul nostru fibrele _
arătat, _ m�terialele cent sinteti ce, constituie ele fie
După cum s-a
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amm ă mai re
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tradiţional e
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.
.
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asă a
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,
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Astfel
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ţesăt
s-a ajuns
) . ră moale'
"
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a
z
e
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J
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seau
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.
•4ută
..
se..
•
'""• cu reZIStenţă
f1ex•"b"'"
V n pnm pa� m m1 ocu irea
melana pentru băteală.
bacul pentru urze. ai. ă şii
e
ci nci
olului
nost1-u
ul s c
a fost făcut la inceput
,
r
te i
fost înlocuite cu fire de cî n epă răsu_c ite . La
��:Jă
au
alel?
� r de
��ele _ Imă dm
·nepa s-a folosit pentru ţesut astfel : fuzorul cu
l�1cere ŞI a pă ta
şi bucii, pentru băteală. Cu totul izolat s-au
�aiă
;
�
;
!
r
u
fi bră l�a pe
la Lăloaia - Comăneşti Tot ca o n outate i n
cinepă
din
o
ţesut ŞI co�
materialelor menţionăm şi
p v e folosirea diversă a
ce n re obţinute din deşeuri textile. Decorarea acestora este eli n
'
.
..
nunn. te coda
.
de 1"1n11 ŞI. cu1on. 1 a YOia
dungi şi praguri cromatice policrome, cu un JOC
_
sub1ectW.
fac
nu
analize•
intimplării. Fiind In exclusivitate de uz, acestea

::

ceea

lăicerele

noastre.

TEH}ITCI DECORATrvE

Materialele folosite intr-un domeniu al artei populare dictează şi teh

nica adecvată pentru prelucrarea lor. Utilizarea tehnicii ţesutului nu oferă
altă soluţie decit o stilizare strict geometrică. Cusutul In urma acului,

după un desen conceput in prealabil, dă posibilitatea dezvoltării orna
mertului Intr-o manieră mai liberă.
Lăi rele, scoarţele, covoarele, prostirile de culme şi unele ştergare
ce
sin! ţesute in cea �i. veche tehnică, aceea in două iţe. Unele a ştern u4.
tun de pat, ma:atun smt ţesute in patru
şi cinci iţe . Ceea ce pare să re
prez�_ nte o !loutate in evoluţia tehnicii
de ţesut se referă la procedeel e
.
te�ce utilizate
. Astfel, pentru rea.l.izarea compoziţiilor ornamentale si n t
��l�te doUă redee. Omamentele in ung
hiuri drepte se obţin prin
ire
�Ir�a unu,. lr comun de urz
eală pe după care se trece, alternati\•,
f
ă
al
�
���
celor
�
două
spaţii vecine, colorate diferit. Pentr u
reali
a
este folosit alesul .I
n acăţători " , "căţăto ri" sau
.mutători" :;:�;e 1
�de urzeală formlndu
-se mici orificii care dau efect
decorativ �tun·
Ţ
;ec
�nte,
folosite pentru acoperitul paturi!o r
şi al pereţilor fo:�esc
ţesute în andrele . după ICI �l procedee noi. Cuverturile pluşate s1nt
·
un f1r ridicat prin andrele se ţese un tu·
.prost".

��!ce

���

Un alt procedeu fo
losit 1 � c
mentuJ. geometr
�vertur� este cel .in laţuri", cu orn_a
ic cu alesă tu
.
.
n prmtre f1re şi păşituri" peste f1r
e. Pe
lîngă lăicerele in ".
.
"
'
t""''3 ..ru aţe
in ozoare" , se
m caturi' den"
ţes in ultima J"urnătate d e \.ea.c
-u
. �.
-'te ş·1 PIC
a
h
1r·•
1
1
n
geometrice, execu
ornamente foarte mărunte , d e regu 1J'
tate 1n• �aJ.
multe zect de iţe.
Din cele rela
..
tate
tehnice din satul
a sus rezUltă caracterul dinamic al activită !Il
rom:esc,
J Tehnica
tesutului manifestă un act de inde-
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.
min are, de deprindere şi unul de creaţie omit d"
1� �onn� de a pr�uc
�
ceva nou. Plerre Francastel formulează �tfel
aţ•a �mtre tehJ?lcă ŞI
innoire : "Cind se produce 0 veritabilă innoiren:n ordmea put�lor
şi

transformare de către om a materiei 0 lnno·•re corespunzătoare
m ordi nea gindirii figurative este necesară.; H
Tehnicile de �usătură artistică şi d� broderie executa
te ma•· ales pe
ştergarele decorative, feţe de mese sint variate· Cea ma1. veche este
·
··�
CI. uce ş_, " in butWi'·" , J· ar �ntr_u bazi nul superior al Trotuşului cusă_
tm � "cu pu1 pe dos ,. . S-a .!olos1t ŞI tehruca cUsăturii "la un fir" sau cea
ma1 n ��ă ..� _urma aculu1 după desen. Diversele tehnici de cUsături şi
br�d.em a�1stlce exec;�tate pe tesăturlle din fibre vegetale fine dau po
'>blhta;ea mterpretăm ��etrlce a compoziţiilor orn amenta'ie c:are au
la baza � el�m en � "crUC1�1ţa" sau "butuşul ". Există şi 0 sene de pro
cedee ma1 noo, art1zanale, 1n care tehnica se află cu totul in stăpinirea
creatorului popular şi aceasta o foloseşte cu multă pricepere şi indemi
nare. De multe ori artizanul infri nglnd structura materialului aflat la
dispoziţie obţine ornamente noi, cu o redare negeometrică, in genul de
�enului l iber. Asemenea tehnici se practică pentru feţele de mesi din
lasetă, d ecupările prin tăieturi la feţele de perne noi, mici piese deco
rative sub formă de bibelouri, aşezate pe suprafeţele plate ale mobi
pe radio. Noile produse, intr-o varietate
lierului modern, pe te v zor
tot mai mare, corespund noului cadru modern al organizării interiorului.
Tehnica s-a aflat totdeauna la indemina ţărăncilor trotuşene utili
zind-o după aprecierea, Indeminarea şi gustul lor. Astfel au apărut or

narnentele cu o tem atică fitomorfă, zoomorfă sau mixtă care s-au rea
lizat intr-o modalitate plină de originaldtate, tocmai datorită stăpinirii
intervine
tehnicii şi imbinării procedeelor tehnice. Aici a intervenit şi
modelul, ci
spirtiul mereu novator, de că·utări a creatoare! care nu copie
Oprescu vorbea
ii aduce totdeauna ceva nou, o contribuţie proprie. G.
i de a nu rein
pe bună dreptate despre existenţa unei tendinţe a15 ţărănci
• Vm:i.aţiile in�viduale
cepe acel aşi model, de a i ncerca mereu _unul nou
i ale artei popu
ale ct·eatorilor au p utut fi constatate ŞI in alte domeni
lare.

" ·

_

le i

sau

CROMATICA

lu!
stabili o evoluţ! � a ��ceptu
Ş i in domeniul crom aticii se poate
socief:ăţi' trad1ţ1onale ŞI
de culoare, marcat de momente ale dezvoltării
in ş m
apo i ale celei industriale. K. Ma:nc; � prefigurat să • �a �rl���l
grafi că şi etnopsihologică a cromatlcu populare incă de a cea mru. popul culorilor ca .form
!ulu i al XI X-lea considerind simţu
•
iară a simţului e�tetic" 16•
,tructura
I ·t cu morfolog ia şi
După c.-um sublinia N. Dunare .In rapO
atica rămi ne
ornamentelor, crom
tura
struc
Pieselor sau cu morfologia şi

�==

P 14·
4
P·
tura
cno
i
:
1
ori

!4 PieiTe Francastel Art et techniqUe, Paris, 1956,
'
•
: s G. Oprescu, L'art du Pfli/San ,-oum4i"4
f
18 K. Marx fi Fr. DICelll, D••JlT•

·

1853, p. 58.
' Bucureşti,
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sublin eze d iferenţi e
mai in măsură să
rik!
!Dili palpa_b'l
lv ă cel cromatica inlesnind nşie di�erenţieri etnice
1-j
doruenlul cel
de
at
cerce
i
In
1'.
şi
"
s
stadii
,
i
i
ă
ţ
di
r
m
��
a
5�
virstA
t
t
de
anu ite persoane denumeau scoarţele sau rile
rapo
sau zonale, in
lăi
multe
zon
in
te
vehi" sau .de dem ult"
efectua e ă' fiind
bătrineşti",
de teren�or
v
erau relativ mai re�
re
c
eg
a
"
"buiaiA
cerele md uate
u
c"
ps
�
te
i
de cetsfe o
diferenţ1 -le noi
.
cente sau chiar
Trotuş ne apar intr-o baor din
. decora
tive de interirioadă
Ţesăturile
străveche s-au păstrat p! nă astăzi
pe
o
tr
Din
A
t"
IC
a
·
gală �leii crom
naturală a linei, cum ar fi ce1·ga,
folosesc culoarea
tu l de pat (Pl. 1). Coloritul vegetal folosit la
u
m
te
�
ş
��C:
=�
făcea după reţete tradiţ io�ale (Pl . 2). o
lăicere Pw-etare şi scoarte zona
Trotuş, au fost publicate de Tu dor
din
culese
acestea,
din
parte
18•
)JESCU
LU
Mihai
.
Pamftle
bază de culori in_d�triale
Tr� de la coloritul vegetal la cel pe"Curi
nd . coloratul hne1 �te
este surprins astfel de către G. Oprescu : _
u-ş1 num& ţesutul. Cromatica
încredinţat boiangiului, ţăranca rezervind
strămoşească decade, dispare. In locul ei, împreună cu modele noi, dup;i
de pîn ă
moda de la oraşe, care poceau tradiţia admirabilă a artei popula1·e
atunci, au apărut culorile strigătoare pe ca re le vedem azi." 19 Folosirea
pe scară largă a coloranţilor industriali a dat naştere la categorii noi
de piese care se disting tocmai datorită cromaticii. A�tfel, la cerga tra
diţională (Oituz, Dărmăneşti), monocromă sau bicromă, care folosea colo
ritul natural al linii, adaugă mai recent două tipuri cromatice noi :
t4rcat4, in care alternează o gamă cromatică de 4-5 culori stri dente,
dar apropiate ca �tate ; mocăneaacă, care mai păstrează faţă d e pl"i
a un .prag. alb pnntre celelalte culori, spre a aduce aminte parcă de
�t1pu1
cromatic tradiţional (Pl. 1).
cele mai mul� ori ţesătoarele îşi vopsesc lina pentru ţesut imr::
1
'
bn
u multă 1SC:US10tă atit
coloranţii vegetal i şi ind w;triali pe ca_re
�
�
b ă cu
1t c
�
�onle naturale ale materialelor textile Măiestria a rtL'·
tică prIceperea ŞI
lnde
ea cu care se obţineau şi · apoi se imb'
.
culorile făceau In lălminar
.
. ..
cere ""
easca
... retare,
un cri
1 mpei d'!n ��tura
mconJurătoare. scoarţe ŞI covoare sa se regas
colon
.
c1pii decoratitveş1: 1ju0 fitaxarea Ci.a,pun. lor ornamentale sint aplicate tre1. pnnp
: d�:e;� :Uternarea şi repetiţia. Juxtapunerea �
supune alătura
Ion, alternanţa
toate Virtuţile recaoloril;t"
epuiza
se foloseşte pent ru
.
e, Iar repe
ritm. Desigur că ntăr
tiţ
ia pent ru a sconta şi efectul de
u tr� Ula. să trecem cu vederea
ale in cromati
peste tendinţele
ca ăne�ască
in care observă tot
de a lucra cu
mai mul t dorint:a
culor1· complem, en
.
tare ŞI mtermediare, care
vizează 1n spe·
_

•

zorta

se

se

•

.

•

ca

•

·

.

.

•

•
.

mau

n

a

se
.

•

actu

17 NleoJae D
unA

p. 68-e
Pamllle
u.
· cit.,L-.,..
311-38 101 .�··Miha,
' Cr<>mAlle,.
l23.
..;
;...
0p
.
It G

18 T.

' Arta 1
4r4ne.,c4
14 româ
ni,

poporului român, Bucureşti. 1914.

Buc�u. 1922, p. 49.
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cial pe fem�lle . tinere . La. acestea noţi
unea de frumos se supra
pune cu
rea de och1os, Jar annomzarea culorilor
tinde către 0 gamA
cromatică
nouA.

FUNCfiA SOCIALA A ORNAMENT
AŢIEI

DiJ?-tre ele�entele constit � tiv

�
�. ale cromaticii populare funcţia 1o
cială ŞI semantica sau senuuflC8ţiJle
elementelor motivelor sau com
poziţiilor ornamentale sint

e supra•tructu�ale. In
acest context
ornamentica reflectA lumea î nconj urătoare,
natura, viaţa, ocupaţiile tra
diţionale, contactul cu alte zone etnografice şi
cu alte etnii subliniind
astfel caracterul ei social, o viziune asupra lumii
şi a raportului omu
lui cu ea.
In foarte multe cazuri nu se mai păstrează denumirea
tradiţională
a motivul ui ornamental. Forma lui, terml'nul nou care
i s-a atribuit dez
văluie un anumit fel de exprimare, tradiţia şi concepţia
unei comunităţi
sociale, sistemul de relaţii social-economice şi culturale in care
se află.
Diferenţierele pe plan semantic ale ornamentelor pop
ulare, de la o
epocă la alta au fost suprlnse de S. V. Plehanov astfel : .tn diversele
epoci ale dezvoltării sociale, natura produce asupra omului
impresii dife
rite... Dar, intrucit in epoci diferite, din cauza deosebi;ilor di tn
�r
. �
turile sociale' in mintea oamenilor pătrunde un matenal difent,
nu-1 de
mirare că şi rezultatele preluării lui nu sint deloc identice.'' 20
fenomen

CLASIFICARE ISTORICA

Studiu lornamenticei popuiare sub rapo�l d.ialecti� _ al tradiţiei şi
inovaţiei ne obligă să apelăm la criteriul istonc d; clasi fJ� conform
,
căruia acestea pot fi : tradiţionale, dică apărute p1nă la sfirş1tul feuda.
lismului ; de tranziţie, apănJte In epoca modernă, o
ta

a

voltarea celor anterioare

\��� �� � �::

contemporane, create in g
putul secolului al XX-lea şi pînă astăzi. .
;

este

•

mai vechi de
Intrucit materialul textil de care dJSpun em nu
·
a doua JUm
ătate a veacu1u1· trecut• vom socoti ca tradiţionale elementele
pe lăicere covoare
şi motivele ornamentale pe care le putem 1'dentif'
şi ştergare. Pentru perioada Ia care se referă cerce rea ţesăturU or deco
t ta mai multe etape
rative de interior din zona �otuş, s-au ut t
ecolului al XIX-lea,
Ia care ne putem raporta in tJ I_T� P pină a 1rş�
inceputul secolului al XX-lea, 1ntre cele doua. raz bo;ue mondiale şi după
al doilea război mondiaJ, pină astăzi.

�
r � ��s :
s

:

ORNAMENTE TRADIŢIONALE

•
aniţele zonei la care ne refeAvind o răsplndire care depaşeşte
.
r� m, om
fo dul arhaic traco-dacic. Multe
amentele tradiţionale au la bază �
_
dmtre elemen
discuţie, le regăsim pictate
tele şi motivele ornamentale

�

20 G.

V. Plehanov, Scrisori

f4r4 adres4, Arta " ""'"'
.

.

2!1.
roei414' Bucureşti. 11157, P.
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. . cucuteru"ană descoperită in aşezări le neolitice din
"da
1ca
can• Tg. Tro' t�
pe splendi ceram
Văi" Podei'-Tg. Ocna .. Măsta
.
G�
ecum ŞI du� _zonele învecinate
zona Trotuş
pr
e.şti,
-Moin
:
venneşti-Comăneştl, Podu
t (Pl . 3). A;şe�arile d_m epoca bron 
Trebeş-Ba�ău, Izvoare . Traian-Neam
tuşului ŞI ::;1retul ':'' n_e _oferă ma 
o
Tr
azinele
b
�in
zului de tiP Monteoru ată ornamentaţie geometncă aphcata m tehnic·
terial ceramic cu 0 bog
sca tă. Dintre ornamentele tradiţionale i nti ln it
inciziei p; pasta _ lncă. ne in zona Trotuşului trebuie să remarcăm linia
Ia ţesAt_u!"!-'e de mte
ază pe jocul de linii ca fi ind cele ma i vechi şl
e
de
com�Zlţiile
de creaţie. Linia dreaptă, prezentă sub formă
g
spectf1ce
la lăicere, păretare, ştergare, con
liţă
întîlnită
tui
ace;;
du
u
du
ng
al , sistemului ornamental la ţesături, dictată de
5L":Is�,
11�e �em
treetă" ,de
·
a reţelelor de •fire. Strins corelate de
r
tehnica 10
le · , perpendiculare
n_,,.;ID .l. ���...".. n d 1" fen• te ce al
..
·- �mează
lipi e sint podurile pr"'f___ ....
a
sp
diferit decele
P · 4)· Intersecta:ea firelor de băteală colorate
.
CU �
Vl"IStele (art
·
r
i le
de urzeală a dat naştere unui omame�t um"f? � � geon:'etne, spaţi
i ri sau patrate, '-n�Lmte m& . cu seamă _ Ia
ornamentale fiind dreptun!ihiru
aşternuturile de pat arha1ce, ţesute de reg':'l� m. patru 1ţe, ��um1te
ţoale de pat" sau .cadril". După cum sublima ŞI Tancred Banaţeanu,

:

�

:

�
7:
ca� s:n
�: �

ia inceput numai textura asigura un simulacru de omament, pentru ca
ornamentul să apară, in prima fază prin vergi de culoare 21•
In momentul creaţiei ţesătoarele au căutat să schimbe orientarea
liniilor drepte transformindu-le in linii frînte, denumite " zig-zag" .unda
apei", .şărpălău" aşa cum sint întîlnite pe lăicerele şi păreotarele din Gur"
Văii, Asău şi Dănnăneşti (Pl. 5), pe ştergare şi covoare, in combinaţii l e
ornamentale şi la delimitarea chenarului. La aceleaşi tipuri de ţesături,
Jlrin aplicarea rocedeului tehnic al alesului peste fire, s-a obţinut un
p
efed nou dictat de uşoara relieilre a ornamentului. Procedeul aplicat la

,

,

�cere şi păretare la inceput, a cunoscut o răspîndire maximă La ştergarele
din zonă ; In bazinul superior al Trotuşulu i procedeul tehnic s-a păs
trat
plnă astăzi (Pl. 6).
Din
ui
categ�ria tradiţională de ornamente
face parte cirligul cioba

� ��� coarnele berbecului, obţinute prin jocul inchis sau deschis
e1
De cele mai mwte ori a te
motive ornamen13le sint
'
cam
s
ar
��::r;
'(P�;}. compoziţii ample, alceteori
apar singulare, pe şter·
g
·

Bradul şi

. e 1u1 �m�!lente apare pe scoarţe, lăicere ş1. şter·
_
•
tot
::al comb,_naţil dmtre cele mal variate, ocupmd

pArţU
gare in
compozi .

deauna un Loc
lui arhaic

tr�c (Pl.
.MotiVUl ornamenal al bradului aparţine fond u
B). De cele mai multe
ori bradul ap� re in
rombul (Pil. 9). Apariţia crucii In virfuri le
este�
mt!llu1ui rincret� �nd:,pă
Paul Petrescu, expresie a feno·
lat �- arăta
"
.
creştmtsm"
•m

compoziţji lmPn!Ună
murilor de brad
•

0

22
Compozi ..,..e pe bază derre
rombur·'• sau n
categorie de
wnai cu
tesltun. cu de

21 Tomcred BIDAjean

23

·

Paul p�

ra

·

romburi aleAtw ......
cor strict geometric.
c
Rombul concentri

p. 404.
Md:i".O!l;.�t.,
-cor1UI11e
,_,._
ce..,

ure,

MerldLane, 1871, p. DO.
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"14.1

�

.
avind laturile in zimţi, In trepte sau cu ţepi a .c
.
nsbtll. tl pnn
� mo
tiv ornamental al scoarţelor şi covoarelor d�
pe
rotuş,
alătur1
de pătrat
şi de pomul vieţii (Pl. 10, 11).
Tot de origine geto-dacică este arborele
.
.
v· r ·
fru te I
ln
tilnit pe �eramica pi�tată din cetăţuia
Ş • .w zona
(P
Trotuşul ul acest motiv ornamental este lntilnJ
"
t
a
ti
t
pe
porţile
de lemn
·
c1•t ŞI· pe lă1" cere, scoarţe ŞI covoare. Arbo ele
.
vieţi1· 1n g1 trar
as
apare 1 �
com poziţii ornamentale in alternanţă cu rombul
la sco arţ
·
·
.
ele "ln obloane
·
n
ŞI
In
dm m1crozo�
b"
corn
ma
ţii
cu
!
.poduri" nealese la lăicerele
moldoveneşti intnmte in toată zona Trotuş (Pl. 12).

de"la ��l�u l 1_2) �� ·

eaş·

ORNAMENTE DE TRANZIŢIE

Ornamentele de tranziţie care se încadrează 1n această
grupă fac
legătur3: Intre cele �radiţio��� şi __ cele contemporane. Desigur că 0 bună
parte dm ele aparţm tradiţiei f1md preluate şi combinate Intr-o ver
siune nouă, In spiritul mereu novator al creatoarelor. Noile elemente
.ornamentale se combină cu cele mai veche in jocul asamblării, multi
plicării, schematizării care prin intermediul cromaticii crează forme di
ferite. Pentru zona la care ne referim această perioadă de tranziţie ajunge
pină la primul război mondial şi cuprinde o multitudine de soluţii cro
matice şi ornamentale pe care ţesătoarele le realizează cu pricepere. La
graniţa dintre cele doUă secole se Intilnesc următoarele modalităţi de
tratare a omamentelor geometrică, naturalistă şi mixtă . Pentru această
perioadă sint caracteristice compoziţiile decorative mixte întîlnite Intr-o
bogată varietate de forme, aparţinind diferitelor tipuri ornamentale geo
.
metric-vegetal, geometric, vegetal, zoomorf şi combi!lat

:

:

DECORUL GEOMETRIC

r şi covoa
Ceea ce caracterizează ornamentica lăicerelor, scoarţelo .
n
eşti
relor de pe valea Trotuşului, ca de �tfel � �le moldoven
ţesă
ral este decorul geometric şi pllltermca llll stilizare . •Aceste
al al unei arte in
a eciază Paul Petrescu - reprezintă substratul aru:es1r
lemn, pe
sau
care geometrismul era prezent pe vasele de argilă .
.
e naţionale
costum
·
pe
·
case
pe
tate
ur
ŞI
Uă
use,
pe
f
ci
o
.(
piC
•
•
·
•
cuprinsul
eur8Siatice din
.
In contextul interferenţelor europene ŞI
carpato-danubJan, geome
Daciei, se face totuşi remarcat . stilul specific
tric datind dinaintea venirii celţJlor 24•
Ani se remarcă un geoe, 1�
Comparativ cu alte popoare e��
mirulnt linear static,
_
pr
metrism de invenţie figurativl! , mal. s
ele
ţ8 de 0a geometriza �otiv
�ai puţin incărcat, discret, . precum ŞI n
Luci an Blaga ::s. Cu frec
Inspirate din lumea incon]urătoare,
·• wtn roate, wdo!nB", sau
venţa cea mai mare este scoarţa .in rom

�.: �

�

��1

1917, a:1. 8 'Iv-a, p.

113-18,

42--49,

0,.",.1. ,.. 8...,....,.u, uae.
d{" ţ4rlls ' carpclfo-dGIIubleM, BIPII""'U.

""

T
23 PBUI Petresco el Paul H. Stahl, "
PArvan Dc1e1o, CIIIIIIUG IIIB amlc:e

24 V.

ro�
�
�

u&-87.
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. multe varian te de la simpla gifură !leo
.
bm a� rn ma.J ele berbecu lui şi "obloane" . Rigi di ta 
floarea ", com clr
te
·
cu
�fe =�� ta la com poziţi� e scoarţelor care folo�
�:trică la cea_
UI se .
pătra ului. Asemenea combinaţi"1
al
al
t
n
geometrismul
me
·
u oma
mouvpol
na plană se po t urm;iri
sesc ca decor a la bază figurile din geom et
c_
geometrice are _euŞI_ păretare (Pl. 1 3, 1 4) .
ştergare,
144

t

lăicei

la

ETAL
OMETRIC ŞI VEG
DECORUL GE

ornamentale presupune camde compoziţii

Executare _ u n?\ . a tfel ă ilor lu componente, cu motivele geome
�
i
e \ p rţ
b�area pomu U11 .'� ��entate in mai mu te �·a ante (Pl . 1 5). Alte rnanţa ,
�ICe ale "?mbu ':'' � p i t modalităţi artistice utilizate cu mult rafinament
· ·
Fo1��area a d oua- mof1ve o �na;n�nunetna ŞI repeuţIa
ziţii
şi gust artistic la astfel de compo scoa. rţa "m ob1oane cu pomu 1 " m t1lrută
poziţie a dat naştere Ia
tal ·
scus ită a mai _ mu tor mo tive or
a Caşln (Pl. 9). Combinaţia i
in
e berbecului a dat naştere la
namentale · mbu hexagonul şi coarnel
oblon". Decorul geometi"ic-yegetal
compoziţia . cunoscuiă s_ub umele de �
de ştergare dm zona Trot uş (Pl. 1 6), foloo;md in
şi pe 0
se
e.
compoziţii diverse modalităţi artistice de realizar

�n

s

�ic�::m ro

intilneşte

l

·

l

·

ri

n

sene

,

l

DECORUL COMBINAT

In periada de tranziţie s-au făcut încercări reuşite in

realizarea com

poziţiilor decorative care să folosească mai multe ornamente diferite ca
tipologie morfologică : geometrice, zoomorfe, avimorfe, fi fo fe etc. De
o
e _valoare artistică este scoarţa de Tazlău, in decorul căreia rom bul

C:U�
z1�ţi _alte�ează cu g':'pe de cite

to

r

r

trei perechi de figuri a vimo fe

ador

te, stilizate I�tr-o man eră cu totul originală (Pl. 1 7). Pe o altă scoarţă
';.
două păsă ri sint dispuse central, de o p arte şi de al ta a
rom
�e un şterga din Caşin ţesătoarea a stilizat pînă la abs tracti

i

In ?ţo�ăneşti,
��r
e r�n���
:
din
Ş
1 �a a t l
M����eden ;:t Mar

ri zburind (Pl. 17). Co binaţiile de ornamente in regi��
c pe e e ştergarelor cu păsă ri, cu păun iţe şi flutu ri
f
e sau cu fete, garoafe şi căţei din Caşin (Pl . 1 8).
spunere a ornamentulu
i intr-o altă manieră d eci t cea
tradiţional•" s-a observat
·
•
. Camenca ş1. Hingan
1a citeva scoarţe din
eşll Brustu� •i LăJ. .
r �
ă
eş
al
Com
n
r
i
ti.
t
Ornament
e
dispus
pe
ul este
g

m

se

istre longitudi

0�

une din perechi de peşti afrontaţi, su b til
ţi de 0 � e ŞI se comp
a unu i trunch i cu frunze, ceea ce repre�in_tă
pon; stilizat (;l.Şllge alta
.
ot

stiliza

n�

\esăturile
� i:rul �mamental al peştelui, foarte rar wtii_
d
lor ŞI nuu ales pe covoar es '\JJ1 sim bol vechi,
PI"ecreştin . G O e i
te
e
prescu se
m � ui de
iiUIB!a prezenta unui covor cu peşti in colectii le
� naţională
l udin Bucureşti inca
hu al XX-lea 211.
din primul sfert al seco

un

r.It pe

: �UCian Bla&a, Trilogta

cull
. Olll"elcu, Arta f4r4ne1110url
4

�·······

p. l l9. 137-138. 289-286.
rorndnl, Bucu
rettl, 1922, p. 43.
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Tot d!-� categoria omamentelor de tran
ziţie mai fac parte şi orna
tele cosmJC_e care au la _b�ă
men
ca motiv ornamental steau
a. Acest ti
de
decor. reahza� !n exciUSIVI1ate in tehn;ca .neveditul
ui•.
este
�tiln
it pe
pernele, prost!Mle de culme, ştergarele şi feţele
de me ·e d"1 p 1
Ghimeş, cee� ce face legătura cu tesătuo·ile ardele
neşti sale ::'om:n�;::';
peste Carpaţ1 (Pl. 20).

J�

ORNAMENTE CONTEMPORANE

Se inclu d in această categorie ornamentele dintre
cele două r.- zbo ·
mondiale şi după_ cel ?e �1 doilea război mondial. In
iţii!: o.::
rr.'':l' tale d':"copenm :-uatun de ornamente tradiţionale şicompoz
de cele de 1.!"11!1Zlţle o sen e de mohve. ornamentale noi. In ornamentica ţesături
lor din
zona T�tuş se re�arca renun�re� treptată Ia tratarea strict
geometrică
şi tend mţa de realizare naturahstă a decorului. La ţesătoarele de astăzi
se distinge o depăşire a tipizării motivului, o dată cu dorinţa ca
repre
zen tare a artistică să fie mai vie, mai .adevărată ", mai asemănătoare cu
cea din lumea inconjurătoare. De aici şi tendineţle de folosire a moti
velor ornamentale naturaliste, tratarea lor in maniera desenului liber
şi folosirea culorilor .ochioase". Intre cele două războaie mondiale şi după
a l doilea război este suprinsă in ornamentică i nteracţiunea dintre cele
două stiluri decorative, geometric şi negeometric. Motivele fitomorle sint
redate parţial sub forma desenului liber şi parţial geometric chiar in
cadrul aceleiaşi ţesături sau broderii artistice (Pl . 21, 31). Astfel îşi fac
apa riţia compoziţiile m.i:rte care sint forme intermediare intre stilul liniar
o
geometric şi forma de redare mai liberă a noului decor fit morf sau
zoomorf desenat. Ex tind erea ornamentelor naturaliste care invadează
treptat cimpurile ornamentale, îngustează progresiv spaţiul ocupat odinioară de decorul geometric.
.
Ca o caracteristică a artei populare contemporane remarcăm .ten�nţa
de i ng rămădire a figuriJor in plan, folosirea oricărui gol, un adevarat
horror vacui 27.
.
.
Aceasta se m an i estă prin umplerea spaţiulw go intre f1gura cen
trală şi chenare altădată lăsat liber. De asemenea se manifestă mai mult
tend i n ţa de co�partimentare a spaţiului decorativ in aşa. fel incit să nu
rămînă gol. Aceeaşi tendinţă se mani estă_ In împodobirea . odă1l?r d�

l

f

f

curat in mod aglomerat. In interiorul casei, folos1rea mobolier�lu1 mo
_
clem măreşte numărul suprafeţe1or plane C8l·e trebuoe. acopente. Tende inestedinţa de a umple toate golurile, aglomerarea, nu �te
ti că atunci cind se păstrează oarecare regulă de s m �ar �:rdine Deşi
� � d:c�raţiei c�re se
încă rcat, ansamblul interiorului dovedeşte un gus
l,<eneralizează şi care nu poate fi contesta\
. unor ornamente care in
In ceea ce priveşte i�c�rcA�u;a sema ICa
tea ' îşi pierd
z
al aces
trecu t erau pline de sem nifJCat11, 10 e�a con:empo· rană
ţ
o
_ Conţin utul · te
un r compo i ii
t
treptat din vechile conţinuturi.
ţ
o
sociol-c
:
ele
perien
;'8e�
e
oe
ţ
unc
f
se ui tA ori este inlocuit cu altul nou in
27 Al. Dima, Ariel

popular4

eşti. 1971. p. 45.
ei, Editura Minerva, Bucur
•1 re•·•t
-• a·•·
�

•
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.
tală , mondială - in continuă imbo.
a ă continen
ţ
munitsrA, zonală, . na ăion ! tr-un neintrerupt progres cul tural . 28
t
za
aracten
şi
c
e sub nwnele general �ou ale_
găţire
i
pnn 1 noi cunoscut
entale ,.bătrîneşti", ntr-o
La !ăicerele ŞI păre
te şi mobive ornam
te el
lua
t
in
saturi", s
�
ă tradiţia. Stergarele o rnamentate di n
n
tinu
a
ca
viziune decor tivă
. ele cunoscute in punct bătri
unt şi aglomerat C
ţesătură au decoru1 �za rea moti velor ornamentale. Compoziţiile orna
ne<c tind _spre na u
se îmbogăţesc cu motive noi
. celor contemporane
�ne n_ta]e dl':l ca
1�
vieţii social-economice (biciclistul, femeia de
�
T
le
II'I5P1rate dm
tranziţi e In
aje militare din epoc�
person
.
şi
n
tilni
�
t .
oraş) .• se
sblun geometric şi
1
compoziţii se intilnesc cele doUă

��
�
�

d�

o1"8Şl
l acepo
cadru
liber desenat (Pl. 2l).

1 e ŞI·
uat să fie intiln't

1a

covoarele

.
ile ornamentale au contin
T!pur
. deoseb'1m covoare e in
geometne
stele
ţesute in această epocă. Din tipul
· Comăneşti,
: ,.covor cu stea" elin Pode1variantele
in
glomerat
decorUl
cu
a
scoarţa cu stele" din Valea Seacă (Pl. 22). Intre ComAneşti şi Ghimeş
dispuse pe mai multe rinduri, compuse din romburi, au dat
naştere tipului denumit de localnici ,.izvorul reginei", cu doUă variante
.in cruce mică" şi ,.in cruce mare" (Pl. 23).
Sursa de inspiraţie a acestui tip decorativ a ccnstituie floarea de
colţ cunoscută in popor şi sub numele de ,.floarea reginei". Dintre co
voarele care pot fi incadrate in timpul vegetal putem enumera covorul
,.cu oleandru1, ,.cu copăcei", ,.cu brăduţi şi păscuţi" . Apariţia coroni ţei ca
ornament contemporan marchează un nou aspect al compoziţ;iei vegetale,
după tratarea frunzelor şi florilor sub forma ghiralndei, sau a vrejului .
Coroniţa este fie simplă, fie însoţită de un motiv avimorf ca la ,.covorul
cu coroniţă şi cocoşi"
Brustoasa (Pl. 24). Un alt covor de la Agăş folo
�şte ca �mamen� pnnc1pa] perechi de cocoşi afrontaţi, r pe
unul din
ia
Comăneş� �enumu �cu căpăi" au fost transpuse
o pereche de păsări şi
de om1 �rontaţi. �ncepind din
al doilea deceniu al secolului nostru
zo;ă au c1�ulat
ca1etele de modele
�
şi foarte multe dintre compoziţ le e pe
taretextJle folosesc ca izvor
de inspiraţie aceste surse.
.
a
· ·
' ţi '
Tra
caluhu' in � ...ll?ZI
1 de grup, pe covoare şi lnsoţiţi de
călăreţi
a
cerut din partea creatorilor multă indeminare ŞI
isCIBintA
�e astfel decorate aparţin statelor d in comuna Ştefan
cel � (Pl
i odul de tr!l�re a motivelor zoomorfe este cel
iar atunci �d
miXt
. stil_1��e ace�ta este naivă şi lips!tă de fan
tezie. La origine
o
ţi1 cu ca�, sau cu călăre�l ş1 calul, au
ornamentica tradiţională cav
er� trac, danubian
sau carpatic (Pl . B c).
ln Interiorul ţărăn
te
e
lele oare nu erau etalote pe pe�
reţi s Păstrau in că
�
xti
păt 1 • P elad_a
pe Ungă tipul
de zestre, sau pe pat, rem a'I'Că J? ca
tradiţiona�
re
�a1 poate fi intinlit in unele interiOare
se lnt11nesc şi modalită
ţi

1

�amentele

�

�

�x�:e
2�
�
�ce:c: :
�

.

��

In cercetarea de �
'

ŞI indeminare motivele
28 Nlealae lluDAce,

IIRHA,

n

•

�riginal.e, de organizare (Pl. 26).

•

.
11181 multe tesătoare folos
esc incă cu iSCUSJnţă
rname

0

,
ntale tradiţion le,
de tranziţie şi actuale
a

19'15, XII, p. 82, 88.
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creind exemplare decorative de textile sub aspect
cromatic 'i ornamental (Pl. 26).
�blemati� pusă in discuţie, P':Îvind rapo
rtul tradiţie-inovaţie, mai
poate f1 �rmăntă in C?nte�tu_l_ apanţiei unor elem
ente noi in compoziţii
cum ar f1 chenarul ŞI. 171SCrlpţiile.
Ţesăturile folosite la decorarea interioarelor
eşti se mai pot
impărţ� �n două categorii, l_n funcţie de absenţa sauţărăn
prezenţa chenarului.
Cele fara chenar,_ l_n. care mcludem . lăicer
e,
păreta
re
şi scoarţe şi unele
covoare, �au . poslbilib!:llea dezvoltării co�·poziţie! la infin
it, attt pe ori
zontală, ot Şl pe verticală. De o deose
bită
valoar
e
artisti
că sint covoa
rele şi scoarţele cu chenare, wcant" , sau �mărginar"
pe două sau pe
patru laturi. Apariţia chenarului la scoarţe poate
'socotită 0' inovatie
care s-a generalizat pen� covoare, avind o funcţiefi estetic
ă. Com� a
c u chenar se poate cons1dera o operă de artă aceasta
acelaşi rol
pe care il are rama la tablourt. Chenarele sint, despărţitejucind
spaţiul CO!I'l
poziţional central, de elemente ornamentale simple, dar dedeefect,
colorate
cu alb, Cl1m ar fi : linia dreaptă,
zig-zagul, dinţi de fierăstrău, lini.i
punctate. Chenarul constituind el lnsuşi o compoziţie
ornamentală, este
diferit de la un covor la altul. Acestea se compun, fie !lin pătrate poli
crome pe care le repetă Wl motiv geomet.Iic, sar.1 vegetal, fie din ghirlande
de flori. Dezvoltarea chenarului la unele exemplare a avut ca efect schim·
barea interesului pentru compoziţia ornamentată. Ţesă�rile cu două rin
duct de chenare conferă compoziţiei efectul de profunzime.
Inscripţiile de pe covoarele şi ştergarele din zona Trotuş, _puţine la
număr, aparţin in exclusivitate priml!-'ui sfert � secolulw nostru.
Fie că este vorba de anul confecţionanl (1908 ş� _1913 la covoarele
uin Lâloaia-Comăneşti) sau de iniţia!C:e fetei de mar1tat pentru �re se
pregăteau spre a fi d�te de zestre, _acestea marchează o inovaţie care
ţine de gradul de instruire a ţesătoare1.
. .
.
Mărimea scoarţelor şi covoare�o� variază. �n f
:
:��
a
:
=s
�
�
pentru care au fost ţesute. Intre marlmea lor ŞI
cu evolu ţia
birii lnteriorului a existat i?to�eaun� 0 • core� 11?Bţi
!;. � tă sco
şi
.,. 1e, arţele
planimetrică şi elevaţia case1 ţăraneş�, !�cere. �, ..-.
ţii
ua
t
covoarele au trebuit să corespundă noilor si
. e ŞI· 1 50 m
· g pină la 8 m lungun
In microzona Caşin cov�1e aJun
treilea perete sau
lăţime, acoperind doi pereţi 81 camer!1". pe tru alasemănător
cu covo
celţ neacoperit se mai ţe�a .� . "c lţa de �bicei
ităţile inveliri.i in in
r:�l. Redimensionarea ţes�turn, m � �p'e deesteneces
0 problemă lega_tă de
e
un
tregime a pereţilor caseJ C:O!Itemporan
a
e
ce .priveşte rea)iEar
ceea
în
nouA
adaptare, care impune o V1Z11W11!
relatat il con
care merită a fiţesături
compoziţiei ornamentale. Un alt
la alta.
0 categorie de
stituie transferul ornamentelor deaspect
executate
arele din Brusturoasa. pe
Astfel, motivele ornamentale d pe tşe!:rg
maca 
au fost transferate Intiln
în procedeul tehnic al alesulu1� pes fireăicerele
esc
bătrîneşti se.
J
turl. La Dărmăneşti, alesăturlle de
peComăneşti Jăicerele şi ştergarele
·ft• . La Leorda � §tergar.ele de var..,.
au modele .,cu j:Ui" de pe cămăş"l1 e femeieşti din zonă.
•

•

•
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1 -

de creaţie populară, de ca1·e ne-am
mal. noi din genul
rea geometrică d atorită
Variantele ceei
' deşi conservă stiliza
la fo�e
.,.,upat, aj��
0 tendinţă evidentă de degradare a
ă
c
d:i
i
seamă datorită putern icii
tehnicii utili�te, fD
orfologice, mai cu
t
rigorilor vechu �truc
urbane . Ornamentele liber desenate, bro
ale
ultur
in riuriri econonuco-c 1
ad ţi pentru a aduce in căminul fa.mi
tr i a
d
un
date
ea membrilor fami·
ă sensibilizeze apropier
colţulUj, cu
texte scurtei, 1
e in preaj m
pus
tele
carpe
pe
'te
· ·
·
'
tea s n 1 nt1'lni
lle · Aces
m1c1 ptese numite
a aces
.. De remarcat că mct
. i
.
soba ş1 n bucătărn.
le mari nu lipsesc mo t'1ve e ornamentale din
:
carpete" . nici la ţesături
rindul
, conservat de secole de-a
romanesc
l
omamenta
·
pal
'
'
. .
f•on u1 prmCJ
ăţit'
ale creaţ1e1 �?.astre popu1are ŞI . im
in cele mai diferite genuri
v
la
gate
u
succes1
adă·
acest
iţii,
compoz
mereu cu noi elemente, motive şi

�
��
după d��t'uc! C:�

1!�

1

te

• • 1

d

1

a

bog

fond.
.
us ŞI e emente decorative
In fondul principal românesc s-a u mc
unui proces de modelare
prealabil,
in
r
supuse,
fost
au
imp umutate care
de către creatorul coelctiv, care poate fi gruparea etnică, etnia, sau po
porul nostru. Izvorul nesecat şi mereu innoitor al geniului nostru
popular, care a alimentat vasta creaţie ornamentală, cunoaşte in epoca
contemporană o valorificare intensă şi diversificată in rindul maselor
largi de la oraşe şi sate.
Permanenta aspimţie către frumos intilniti lo poporul român va
da posibilitatea găsirii unor căi noi şi mijloace potrivilte de valorificare
a patrimomulul cultural şi artistic ce-l constituie ornamentica tradi

.

1

1

ţională.

TRADITION ET LNOVAT !ON DANS L'ORNEM
ENTATION
TISSUS D'lNTERIOR DE LA ZONE
DE TROTUŞ

DES

Resume

Les reeherches electuees
.
dans
. des Vill�es depuis plusieures annees ont done
la J)OSSibilite d'ăccwnuier
che mate el documBntair
employees â l'ornemen.ta
n
e concernant les Ussus
uon e �.�.lntere
ur du longem
t paysan
e
Dans

O:

en

.
cet tude on analyse
les mutations qui
ont eu Iieu da:ns le domaine
de la crbtion artistlq
pulaire en rapport
avec les transformatlon sociales
et bnomique des
villa: :
la
L'etude du rapport
diai:CtlQue
zone.
entre
tradltian et l'lnovation dans la domaine
de l'ornementation
no
us don.ne la posslbilite de
sens.
la decodilication des muJ Liple
Uu Le .Phenomene
lradition-inovat
i
,
u d Interior, suivan
t
de
.
t la matier an� . a natyse chez toutes les categories
e
nuere employee, la
chromat.ique et la
�hnique de df.coration et
d'o�nemen
latton. On pa.rle de la techn.ique de tissec
aans son evolution
normale
u
et
aux conchea
de �u� � rf5'1COiltre aux bâche, aux tapis paySSI'Is (etroi �
que des cont
nattes, des tapls Aussi on presante la technl·
uros et broder
.
leo 'axtes
lsbques emp
ma.;. ns, des napes
toyees a l ornementation des essu ieset dea Cll'eillen.
'

lll

Jongs),
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c:rttertum hlslorique dans la clau
des Omtmento qlll
sont dlvlaa en trols &roupes : tradltlonnels, de tranolfl
i::: ": t
dlalill&lH! plualeun type ornementaux dans
cette classillcalion . �...
On
•melrique, doue-v�getal, zoomorflque et combin�.
metriqana
D ce grou� d'o�ma:us cootemporalna on distingue les c:ompost .
.
ou, a rote du stiyle geometrique apparait aussi le styJe naturali te' , �.m�•te
a Ia
maniere du dessein ltbre.
Dans le nouvelle criaUon � rencontre plus d'el�ments d'inOuence
urbaine
et industrielle qul se rapporte a la m.auere premier
e' a la cbromati
que et au��:
nouveax procede techni.ques.
On empk>ye le

·

1

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

1

J'�\= ���

LeGENDE

ocK��;�CU�.e

DES FlGURES

nelle et bllche .moclneud" (des bergers montagnard) de

,
Tapis
Com6neşti
u - a
5 Tapis paysan de Aslu et conche de mur de Dumbrava-Gura VIii.
6 Essui-mains de Palanca et Brustur08Sil.
7 Essui-mains de Palanca et tapis paysan de Caşin.
8 Câramique dace i ncise et peinte de RAcălău et homme ci cheval.
9 Nattes avec de& sa plns eL des voleu de la microzone Caşln.
10 Nattes de Brusturoasa el Gura Văii.
I l Essul-mains de Brusturoasa el Palanca.
12 Nattes de coin et natte "des volets"" de microzone Caşin.
PL. 13 Tapis paysan et conche de mur, de Oituz. Girbovana. et Brusturnasa.
PL. 14 Essu i-malns de Giugheş-Palanea el DArmAneşli,
PL. 15 Tapis de Coml!.neşli, conche de mur de Blidari-Căiuli.
PL. 16 Essui-mains a decor geometrique vegetal de Do!teana el Caşin.
PL. 17 Tapis paysan de la vaJlee de TazJiiu el essuie-main de Caşin.
PL. 18 Essuie-mairu; de Ia commune de Ştefan cel Mare et de Caşln.
.
PL. 19 Tapis avec des poissons affrontes de Brusturoasa et Comăneştl.
Palanca.
e"
de
PL. 20 Orelllers de Ghimeş el drap de !it de .culm
Dumbrava-Gurt V�•·cA
PL. 21 Essuie-malns de Popeni-CAiuli et-Comăneşta
8
el Va ea
PL. 22 Tapis avec des etoiles de Podei
PL. 23 Tapis de Ciugheş et LAloaia-Com�neşta.
sa.
Brustw-oa
PL. 24 Tapis avec des coq de A.găş el de
PL. 25 Tapis avec des chevaux et essuie-main avec chevai et homme ă, chC'Vlll
C::e la commune Ştean cel Mare.
PL. 28 Dot dans la chambre propre el la tisscuse Dalcanu Gh. Elisabeta de Hin

2 Tapis paysan et conche de mur, colores vegetal de Buciumi eL Catin.
3 Ornements deployes de t:eramique de cuouteni des dislricts BacAu et Neamt.
paysan de
et ess ie m in de DărmAneşti.

4

•

găneşti-Brusturoasa.
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OORJN.EZ. lCHlM

Pl. 1

�ut •1

'-11

lllocAneasc

a dl:t G/hlmhttp://cmiabc.ro
http://www.cimec.ro
eş şi OJ tuz
BacAu
-

VATIE LA TESATURILE DlN ZONA TROTUŞ
'l'RADlŢlE ŞI INO
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f)()RIN EL !CH
152

Pl. 3 Omamente d
eofiturate de

pe eeram1c1 eucu
tenianll. din Jud.

Bacău.
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Pl. 4 LAlcer din eom

din

oru·mAn..tl

-
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BDC�U.

Pl.

s

� din

A.lu fl
Mretar din
Du111brava

-

Baelu.
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E A
TRADITIE ŞI INOVATI L TESATURILE DIN ZONA
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Pl. 7

Şterar

din Pallma. tl

lAI-

din ea,ln

-

Bacau.
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a c.,.._ ,
-meA d<lclcA lnclzaiA fi pictatA. CAlAre! dac de la RAdiAu

-
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Dadu.

DORl NEL !CHIM
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ŞI INOVATIE LA TESATURILE DIN ZONA
TRADITIE

---

PJ..

TROTUŞ

1 Quta Viil
Bt'U5turO- '
10 Scoane din

-

B&clu.
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1!11

DOJUNEL

Pl. 11 Şler
care din

!CHIM

Brusturaaaa ti Palanca - BacAu.
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•'tUR.l
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tNOVATit LA
. . -..
tJ:\ADl'fiE ŞI
-- -

ZONA

TBO'l'U6
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Pl. U Llleer tl plretar din Oltuz, Qtrbov-

u.
- aaci.
tl Camenc:a-Brusturoasa
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TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE LA TESATURILE
DIN ZONA TRO
TUŞ
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Pl. \S 01\>-e

din
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BaciU·

Pl. 11 Şlc'lare

tal din
lc-vege
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1
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Pl. l7

lbvţ& ele pe Valea TazJ.lUl
ul '' fWiar din

Oafln-BaeiU·
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C.:şin-Bacău,
n cel Mare şi
Pl. 18 Ştersare din com. ştefa
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PJ. It Cot<
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011 Jlet
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a
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. ....
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-
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camera
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de
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