ETNOGRAFIE, CONSERVARE,
REST A URARE.

ŢESĂTURI

MOLDOVENEŞTI- TRADIŢIE

ŞI

INOVAŢIE
EMILIA PAVEL

In prezentul articol, ne referim la ţesăturile tradiţionale şi actuale
de interior din Podişul Moldovei, zona Iaşi, zonă ce se evidenţiază prin
varietatea şi bogăţia creaţiilor artistice populare, între care ţesăturile
ocupă un loc prioritar.
Ţesăturile de interior din zona Iaşi, se impun printr-o mare diversitate de forme, prin discreţia ornamentelor ca şi a paletei cromati:ce.
Aceste creaţii s-.au dezvoltat determinate fiind de anumite condiţii
geograiice, economke, soicale şi istorice.
Ţesăturile ce împodobeau interiorul tradiţional lăicerele, scoarţele, mecaturile, "prostiri1le" de .pat şi de culme, şterga'l"ele, feţele de
mese, sînt dintre cele mai apreciate valori de patrimoniu cultural-naţional, existente în colecţiile Muzeului etnografic al Moldovei Iaşi.
Aceste documente de cultură materială şi spiritua-lă atestă existenţa,
unitatea şi continuitatea poporului nostru pe aceste meleaguri.
Jn această succintă prezentare nu vom face un istoric al ţesăturilor
populare din zona lru,;i. Amintim însă, că cele mai vechi ştiri despre
ţesăturile de lînă, denumite scoarţe, datează din secolul al XVI-lea,
anume din vremea lui Despot Vodă, 1561-1563. Iacob Sommer, profesor la şcoada latină din Cotnari, în elegi.hle sall.e scrise in limba latină,
ne dă informaţii : "Fetele cunoşteau arta ţesutului la covoa·re. Covoarele
erau deoorate cu diverse ornamementaţii. Erau ţesute cu struguri, spre
acele motirve ce indică abnndenţa şi pot d'a ochiului o impresie plăcută" 1•
In secolul al XVII-lea, al XVIII-lea şi al XIX-lea, ne vorbesc despre
scoarţe, unii călători străini. Află, astfel, din însemnările lor de călă
torie, că în Moldova existau ateliere de ţesut. "Era o adevărată faJbrică
în fiecare casă" 2.
In secolul al XVIII-lea, din iniţiativa domnitorilor, se înfiinţează
ateliere de ţesut, încurajind'u-se industria ţestului. La sfîrşitul secolului
1. Ştefan
lea 1561-1563,

Bîrsănescu,
Bucureşti,

Zori de cultură umanistă în Moldova, secolul al XVI1967, p. 207, urude se publică elegia VIII-a a lui Sommer
in text latin şi în traducere rorru1nească.
2. N. Iorga, Istoria românilor prin călători, voi. II, De la jumătatea veacului
al XVIII-lea şi pînă în 1891, Bucureşti, 1920, p. 6.
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al XVIII-lea, Grigore Ghica a înfiinţat o fabrică de postav lîngă Iaşi,
la Chipereşti 3.
Ştefan 0lteanu şi Constantin Şerban, în lucrările referitoare la evul
mediu, susţin că "Ţesăturile ţă·răneşti proveneau în mare parte şi din
atelierele meşteşugarilor specializaţi din sate"... La sate existau meşte
şugari care se ocupau în mod exclusiv cu pieptănatul lînei "pieptănarii"
sau cu tarsul ei "torcătorii" "·
Dan Bădărău şi Ioan Caproşu afirmă că "în epoca fanariotă meş
te.şugurile legate de ţesut şi de prelucrarea ţesăturilor erau numeroase
în oraşul Ia.şi" 5.
Călătorii străini din secolul al XIX-lea, au fost impresionaţi de
ţesăturile moldoveneşti existente în gospodăria ţărănească ... " Modestia
căsuţelor este înviorată de bel.şugul lucrurilor ţesute. Nu poţi călca un
astfel de prag, fără respect pentru ene'l'1gia unei femei ca aceasta, care
lucrează greu la cîmp, e mamă plină de îngrijire pentru copii ei, ţese
mai mult ea singură îmbrăcămintea a lor săi şi mai află vreme şi gust
şi pt·ntru ca să f,acă a înflori o asemenea indU-Strie aastică" 6 •
In foile de zestre din secolul al XIX-lea, se vorbeşte despre existenţa
scoarţelor in Moldova. Dintr-o fo1aie dotală din 1864 aflăm că se dădeau
scoarţe şi covoare de casă fetelor cînd se măritau 7.
Studiul ţesăturilor trad1ţionale include cunoa.şterea tehnicilor de
lucru .şi a meşteşugului. Simion Mehedinţi susţine : "Numai cînd urmă
rim uneal'ta în legătură cu toate împrejurările muncii, putem ghi:ci geneza şi semnificaţia ideiJor relat.iNe la tehniJOa, arta ,şi cugetarea unui popor, numai pe calea aceasta putem ajunge la dreapta lui caracterizare" 8.
Ţesăturile tradiţionale din Moldova extracarpatică, sau de podiş, în
care este inclus şi Iaşul, se detaşează ca realizare artistică şi chiar ca
număr de piese, comparativ cu regiunea montană. Din punct de vedere
morfologic, ornamentka ţesăturilor tradiţionale moldoveneşti excelează
printr-o variată şi bogată gamă de moHve geometriee şi negeometrice
(liber desenate) iar din punct de vedere semantic prin valoroase creaţii
astrale, fitomorfe, zoomorfe, antroporfe şi scheomorfe. Unitatea în varietate, alternanţa, ritmicitatea şi ·repetiţia, dezvoltate în cuprinsul compoziţiilor ornamentale, confirmă originalitatea stilului ţesăturilor moldoveneşti. Artista noastră populară, mesageră a gîndurilor şi idealurilor
colec':ivităţii, a celor ce sîntem de mii de ani aici în spaţiul Carpato-d'anubian-pontic a ştiut să îmbine culorile, să stilizeze motivele, să ne
redea în ornamente, în semne şi simboluri, idei şi mesaje ale unei gîn3. N. Jcrga, Istoria românilor prin călători, voi. III, 1928, p. 243.
·L Meşteşugurile în Ţara Românească şi Moldova în evul mediu, Ed. Acac:emiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 313 şi 335.
5. Iaşii vechilor zidiri, pînă la 1821. Partea a III-a, oraşul Iaşi în epoca fanario:a, Cap. I, Ed~tun "Junimea", Iaşi, 1974, p. 267.
tl. K.
19~~-.

Iorga, Istoria românilor prin

călători,

ed. a II-a, val. IV,

Bucureşti,

p. 153-134.

Arh~vele Statului Iaşi, Tribuna~ul civil de Iaşi. Secţia III-a, Foi dotale,
n: 15/1865.
8. D:scursul de recepţiune al Academiei Române, 1920, Caracterizarea unui
:'· ,r ;J- in muncă şi uneltele sale.

7.

DOS<l'"
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diri magice milenare. Pionierii teoriei simbolurilor, ca Ernest Cassirer,
afirmă că "Simbolul e totdeauna un mesager foarte ocupat, care aleargă
dus l'li intors, inltre om şi lumea lui, cu misiunea de a realiza concilierea ... " Acelaşi autor spune : "frumosul e esenţialmente şi necesarmente
simbol, din cauză că, e despicat lăuntric, din cauză că totdeauna şi pretutindeni e unul l'li in acelaşi timp dublu" 9.
Repartizarea ornamentelor, dinamica alternanţei dintre suprafe.ţele
deco11ate şi cele nedecorate, materialul al cărui efect asupra ansamblului este uneori decisiv, sint factorii definitorii din punct de vedere artistic şi estetic. Culoarea ca şi relaţiile pe care toate aceste elemente le
întreţin intre ele joacă un rol deosebit in studiul ţesăturilor populare.
"0 anumită sclipire a culorilor, o anumi,tă ritmare a formelor materiale,
o anumită armoni:zJare a acelor vibraţii ale aerului care sint sunetele.
capătă prin creaţia rtistkă, calitatea de semn, înzestrat cu vintutea de a
pune în efervescenţă emoţii şi idei pe calea impresionăTii a ceea ce
Marx denumea : "Simţuri umane subiective, ca urechea muzicală sau
ochiul, care percepe frumuseţea formei" 10.
Creaţia artistică populară s-a dezvoltat şi a evoluat pe lini,a tradiţiei. Fiecare generaţie de ţesătoare şi artişti populari anonimi, au adău
gat ceva nou la tradiţia moştenită, îmbogăţind-o şi dezvoltind-o. Inovaţia este permanentă în creaţia artistică populară. Fără ino!Vaţie n-ar·
exista tradiţie.
Valorificînd tradiţia, artistul popul'ar este reprezentaitul unei culturi pe care a moştenit-o şi pe care o transmite grupului infinitt al urm~ilor culturali. In opera de artă exprimă concepţiile şi gusturile comunităţii săt~ti din carre face parte, determină circulaţia intensă a acelor8l'li motive şi tipuri de motive din care monotonia decoretivă dispare.
"Există o tendinţă a meşterului popular de a nu reîncepe acelaşi model,
ci de a încerca unul nou" 11 • Motivele acestea străvechi s-au transmis
din cele mai îndepărtate timpuri, îmbogăţindu-şi conţinutul sau simplificîndu-1. Formele evoluate au căpătat : "înfăţişări cu caractere greu
descifrabile" 12 .
Tancred Bănăţeanu susţine, vorbind de ornamentică, "Ornamentica·
populară exprimă o mare bogăţie de sentimente şi un deosebit gust artistic al poporului român, decurgînd din însăşi legătura nemijlocită care·
există între artă şi viaţă" 13.
Cercetarea ţesăturilor, a culorilor, a motivelor ca şi aceea a forme-.
lor, deschide un orizont larg asupra procesului de evoluţie culturală, de
gîndire şi ex;primare plastică a meşterilor populari din trecut. "Portul
şi arta populară în general sint ca o carte, din care se pot afla datele
cele mai complexe despre viaţa unei comunităţi umane, cu condiţia ca
9. Apud: K. W. Gilbert, II. Kuhn, Istoria esteticii, Bucur~ti, 1972, p. 477.
10. Marcel Breazu, Realism şi modernitate în artă, Bucureşti, 1973, p. 10-11..
11. G. Oprescu, l/Art du paysan roumain, Bucureşti, 1937, p. 44.
12. I. D. Ştefănescu, Arta veche a Maramureşului, Bucureşti, 1968, p. 55.
bum), Bucureşti, 1963.
13. Tancred Bănăţea:nu şi Ma1:1cela Focş:o~, Ornamentul în arta populară, (al-.
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cel ce studiază sa mcerce sa-1 descifreze limbajul, să-1 decodeze în interesul generaţiilor viitoare" 1 '•.
Dintre cele mai valoroase ţesături de interior de lînă din zona Iaşi,
amintim lăicerele, scoarţele. macaturile, cuverturile în laţuri denumite
"şătrănici". Lăicerul este o ţesătură ele veche tradiţie, documentat în
secolul al XV-lea Li. Tehnica ele lucru este ţe-.;uwl cu suveica după care
se bate cu pieptenele de lemn sau fier. Ele au lăţimea de 70-80, 90 cm.
lăţime şi 3-4 m. lungime. Se tese:m în culori naturale în nunanţe de
gri, alb şi negru ; decorul în "vărgi" fiind cel obişnuit.
Vărgile late, denumite "scaune", "poduri" sau "praguri" alternează
pe ţesătură cu vărgi înguste denumite ,,vrîste" sau ,,gene". Decorul acesta
arhaic se repetă într-o succesiune ritmică pe toată suprafaţa (fig. 1).
In evoluţia decorului, pe varga lată apare un decor simplu denumit
"guşă", formată din 2-3 fire de lînă ele ·aceeaşi culoare ce se trece peste
cel mult 3-4 fire de urzeală. In evoluţia decorului, pe aceste ţesături
apar şi vrîstele, "suveicite", realizate din două cuiori de lînă, care se
bat succesiv. Vrîstele suveicite, guşa ca şi vrîstele ridicate cu speteaza
sînt cele mai simple motive pe aceste ţesături. :Mcn·cela Focşa, susţine
vorbind de OJ'n•amente pe scomţe : "Cu toate că învărgarea şi compunerea în rînduri sînt sisteme ornamentale universale fiind impuse de însăşi tehnica ţesutului, prin vechimea şi importanţa artistică pe care o
au la noi, mai ales în mediul rural, ele pot fi considerate ca reprezentînd
fondul autohton" l:i.
·Imbogă•ţirea paletei cromatice în dezvoltarea artei ţesăturilor din
această zonă este o importantă etapă. Pe lingă lîna naturală se folosesc
culori extrase din plante : cafeniu, gal·ben, albastru, verde, roşu. Cromatica lăiiCerelor moldoveneşti se poate compara cu nuanţele şi coloritu! frescelor monumentelor feudale din nordul Moldovei : aLbastrul de
Voroneţ, gal benul de Moldoviţa, verdele de Suceviţa, roşul ca:rmin de
Humor. Zugravii care pictau icoane pe l'emn în secolul al XVIII-lea şi
al XIX-'.lea, foloS€/au o paletă cromatică potolită, asemănătoare cromaticii
de pe lăicerele şi scoarţele moldorven~ti.
Urmărind evolutiv decorul pe lăicere, între grupurile de vrîste şi
scaune apar motive simple ridicate cu speteaza pe lîngă motivul guşă
sau vrîste suveidte. Alesătura ce imită o stilizare vegetală, sau alt decor geometric, este frecventă pe lăicere (Fig. 2). Motivele vegetale, pomul şi bradul sint cele mai obi.şnui:te. În unele compozi.ţii ornamnetale,
de un mare rafinament artistic, pomul .şi bradul se succed între grupurile
de vrîste. Bradul este folosit pînă astăzi de poporul nostru in d'iferite
ceremonii .şi obiceiuri legate de ciclul vieţii, naştere, nuntă, înmormîntare.
Romulus Vulcănescu în lucrarea sa Coloana Cerului a arătat că
"bradul este considerat de popoarele din sud-estul Europei ca arborele
vieţii..." iar la traci, bradul este prezent în toate manifestă-rile rituale şi
1

14. Georgeta Stoica, Arta pepulară mijloc de comu7l!icare, in Studii şi comude istorie şi etnografie, Goleşti-Arg~. 1978, p. 178.
15. Marcela Focşa, Scoarţe româneşti, Ed. "Meridiane", Boo~eşti, 1970, p. 259.
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ceremoniale, ce ţin de adorarea astrelor, de ciclul vieţii (naştere, nuntă
şi moarte) şi de ciclul calendaristic, zile de muncă şi zi:e de sărbători,
solstiţiale şi echinocţiale. De asemenea acelaşi autor susţine că la dacaromani a existat un cult al mărului. Autorul dă exemple concludente
în această privinţă din colindele culese de Sa!Jin V. Dră,e;ui ... "Din mijloc
de mese /Măru-i mărgăritu / Mîndru-i de înflorit 1 Flm·ile-s de-argint
/ Merele--s de aur" 1u.
Decorul pe lăiiCere evoluează înoî,t ornamentul ocupă întreaga suprafaţă a ţesătu.rii. Motivul şai1 pe lăice-re este denumit "în obloanec. "in
căr.ţi", "în pave" (fig. 12) iar del'orul în L·iunghi, "în cc:,tiţe" sau "în
posmagi". Motivul "şinătău", ,1 sirl~iu" ,l;-:ig-zag" (fig. Ll:), ne aminteşte de
motivul val de pe ceramica feudală.
Lă.kerul în romburi cunoscut şi sub denumirea de "naţional, ,,roate
pline şi jumătă.ţi de roată" sau 1 ,"inătău şi flori încheiate", de o mare varietate, este unul din cele mai cunoscute ornamente din zona cercetată
(fig. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14).
·Moti>vul "greble şi flori", "roata cea mare şi roata mică", "roata
mare şi jumătart:e de roată", ,,roata fărimată", "scăunele cu crenguţe",
"roata mare cu patru scărituri", "CQpaci şi cocoşi", "romburi şi colbeci",
"în trei stele", "in roate", "în creangă", "în brăduţ", "rotiţe cu scăricele",
"în cai", sînt variate ornamente găsite pe lăicerele din zona Iaşi 17 •
Rozeta .cu opt colţuri este denumită "stea naţională" in satul Plugari
Iruşi, în alte sate dln zonă "morişcă" şi "frunză de vie".
Motivele geometrice "rombul", "roata", "rozeta" cu opt colţuri denumită "stea", "luceafăr", "frunză de vie", floare de măr", "morişcă"
(fig. 10), sînt simboluri ce ne amintesc de cultul soarelui şi al altor astre.
Cultul soarelui este cunoscut de străbunii traci si daci cu circa 1000
de ani î.e.n., din epoca bronzului tH, ca şi pe cer~ioa daco-getică din
secolele V-IV i.e.n. 19.
Motivul "spic de griu" (fig. 3), "brazi şi furculiţe", "jumătate de
floare", în "trei suveici", de asemenea sînt spedfice zonei Iaşi. Pasărea
apare ca motiv decorativ pe lăicere.
Gh. Pavelescu în lucrarea sa : Pasărea suflet afkmă : "credinţa că
sufletul omului ia forma de pasăre in momentul cînd "sboară" Ia cer
sau în primele zile după moarte cînd colindă locurile umblate in viaţă",
e foarte frecventă în regiunea sud-estici\. a Ardealului şi se întîlneşte şi
la alte popoare 20.
Pomul este de obicei însoţit d~ păsări. În ornamentioa scoarţelor,
pomul este dispus pe orizontală sau verticală (fig. 15). Uneori un singur
pom ocupă intreaga suprafaţă, sau grupuri de pomişori se repetă pe su16. Bucureşti, 1972, p. 29, 47.
17. Bivolari-Iaşi.
18. V. Pirv.m, Dacia, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 53.
19 Ioan Horaţiu Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureş'ti, 1968, Editura "Meridiane", p. 2.
20. In Anuarul Arhivei de folclor, voi. IV, Bucureşti, 1942, p. 3.
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prafaţa scoarţei, după cum s-a consta•tat pe ·o scoarţă datată
Bosia-Iaşi (fig. 18), sau Mîndreşti-Botoşam (fig. 22).

1847, din

Reprezentarea motivului zoomorf "cerbul", "cocoşul", "hulubul",
"calul" (fig. 21), este de asemenea variată.
Pomul în vas, dispus pe verticală, cerbul pe orizontală formează
decorul unei scoarţe din Moşna-Iaşi. Cocoşul este motivul care se repetă
în rînduri pe suprafaţa scoarţei din Holboca-Iaşi 21 • Apare şi în grupe
ele cîte doi, avînd intercalată între ei stilizarea vegetală trandafir :n,
sau pomişor 23. Hulubii (fig. 16) şi copăceii 2\ constituie şi ei un important decor al scoarţelor moldoveneşti din zona Iaşi.
Lăicerele şi scoarţele moldoveneşti, de o mare frumuseţe, prezintă
o bogată gamă de motive (fig. 20). Coloritul vegetal al scoarţelor moldoveneşti atinge apogeul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Colori tul chimic la sfîrşitul secolului al
XIX-lea îmbogăţe.şte paleta cromatică. Ornamentele evoluind pe linia
tradiţiei, marchează o nouă etapă in dezvoltarea ţesăturilor moldoveneşti
din această zonă.
Macaturile ca şi lăicerele şi scoarţele se foloseau la împodobit interiorul tradiţional, pe pat, pe laiţe, sau în jurul pereţilor. Se ţeseau în
3-4-5 iţe. Ţesătura în 4 iţe cu vrîsie urzite şi ţesute în "cadrei", în
"obloane", în "pave" este cea mai obişnuită în zonă. Culorile naturale
din lînă albă, neagră şi sură sînt des întîlnite la aceste ţesături. Paleta
cromatică se îmbogăţeşte, odată cu folosirea culorilor chimice, roşu cu
negru, roşu cu verde sau roşu cu a1b. In unele sate macatul în 4 şi 5
iţe se numea pichlre (Scînteia-Iaşi). Macatul în 4 iţe "în ozoare", se ţesea
în "brăduţ" sau în "roate".
O tehnici. nouă, folosită la macaturile actuale este ţesătura în 4 iţe
şi 6 scri:peţi (fi.g. 23), cu motiv: "în ocoale", "în suveid", "în paianjen",
"floarea mărului" şi "suveicuţe". Macaturile în foiuri d'e asemenea sînt
creaţii noi în ZJonă. Materialul folosit la aceste cuverturi este lina şi bumbacul.
Macaturile în foiuri se ţes în 2 iţe, iar foiurile sînt ca număr în funcţie de motivul dorit a fi realizat pe ţesătură, un foi fiind de fapt un
punct. După decor, macaturile se ţes în 10, 14, 16, 21, 22, 36, pînă la
80-90 foi (fig. 24). La nevedit şi ţesut obligatoriu sînt două femei, una
la "rostit" şi alta la ridicat speteaza (fig. 26). La ţesut se bate lînă şi
bumbac. Cînd se dă bumbac, speteaza se cukă pe natră şi se rost~te
pe cele două iţe. La 5 metri de ţesătură, intră cam 12 kg lină şi 30 papiote aţă. Se ţese cam 1 m pe zi.
Cuvertura în laţuri, denumită şatran:::ă (fig. 25), în zona IID1i, este o
interesantă ţesătură actuală ca şi macaturile în foiuri. CuveTturile în
laţuri sau cîrcei se ţes în 4 iţe. Ca să iasă în evidenţă motivul, lîna pentru aceste cuverturi se toarce groasă sau se pun două fire alăturea. Cu21. Colecţia M.E.I., inv.
22. Colectia M.E.I.. inv.
23. Colecţia M.E.I., inv.
24. Colecţia M.E.I., inv.

nr.
nr.
nr.
nr.

7392,
6414,
6963,
6962,

Holbooa Iaşi.
Mosna Iasi.
Dancu-Holbcx:a
Dan.cu-Holboca
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lorile cele mai obi.'1nuite la aceste cuverturi sint : roşu viş1niu, cu galben.
albastru cu galben, verde cu galben, roşu cu alb, negru cu galben, negru cu roşu. Culoarea închisă predomină în realizarea florilor, a ornamentelor. Culoarea deschisă completează motivul, ocupînd o suprafaţă
mai mică. La ţesut, fiecare Laţ constituie un punct din ornament. Pentru
un punct se ridică laţul cu andreaua o singură dată, o "ridkătură", iar
al doilea fir de lînă de aceeaşi culoare se dă cu suveica ca să prindă laţul.
Laţurile sau CÎI'ceii se tmg cu andre.aua confecţionată din sîrmă de
telefon de 60 cm. lungime sau, în lipsă, se folosea andreaua nr. 3 de tricotat. Motivele cele mai dbişnuite pe ,aces.te cuverturi sint stilizările vegetale: "flori", "crengi", "stele" sau "romburi". Un alt tip de cuvertură
actuală, denumită ş.atrancă este ţesută în 4 iţe cu motive nevedite, cu
o singură faţă. Urzeala este de bumbac sau "din orice vrei s-o faci" şi
bătătura lînă colorată. Motivul pe această cuvertură se numeşte "altiţă
naţională".

Macatul în 2

iţe

cu motive geometrice, romburi

şi

zig-zag-uri "fu-

gărite" se ţese mult în zona Iaşi, fiind o ţesătură cu o singură faţă.
Ţesăturile tradiţionale din pînză d'in zona Iaşi, se remarcă printr-o
realizare artistică deosebită. Ştergarul (fig. 29 şi 30), sau prostirea de
pat, şi de culme (fig. 32), faţa de masă (fig. 31), perdelele, sînt piese de
interior care se ţeseau .din lînă ţigaie, păr sacîz (bumbac su:bţir.e), boran-

gic. Lina ţigaie s~a folosit mult în zona cercetată la aceste ţesături. Ornamentele pe ţesături se realizau din vrîste nevedite in 3-4-5 iţe sau
din motive ridicate cu speteaza. Ajurul în pînză şi cusăturile împodobeau ştergarele la capete. Culorile tradiţionale erau reduse. Alb pe alb,
iar la cusături roşu şi negru.
Ţesăturile actuale din zona Iaşi împodobesc chiar şi interioarele
modeme, în care mobila de oraş a înlocuit mobilierul arhaic tradiţional.
Creaţia actuală se dezvoltă pe linia tradiţiei. Femeile tinere şi vîrstnice nu renunţă la meşteşugul moştenit din moşi-strămoşi. Ele ţes cu
materiale noi frumoase cuverturi în ~,foiuri", macaturi în 4 iţe şi 6 seripeţi, şătrănci, ştergare, preşuri realizate din fibre sintetice. Covoarele
de lînă, uneori datorită coloritului strident şi ornamenticii care se indepărtează de tradiţie, prin motivele nc:turaliste şi aglomerare de ornamente, promovează ki,tsch-ul.
Creatia de masă dezvoltă o artă a ţesăturilor, bogată şi variată. În
fiecare s~t şi comună din zona Iaşi, există femei care ţes şi nevedesc.
Ştergarele ca şi macaturile sînt dintre cele mai solicitate creaţii actuale. Ele au importante funcţii de ceremonia!, fiind folosite la nunţi,
cumetrii şi înmormîntări.
În zona Iaşi exis,tă serioase preocupări pentru incuraJarea şi promova.rea creaţiilor actuale.
Agrocoop-ul (Asociaţia intercooperatistă a judeţului Iaşi) are unităţi
specializate, care execută frumoase ţesături actuale, şterg:are, macaturi,
preşuri din fibre sintetice. Cele mai importante unităţi sint în satele :
Bohotin, Brăeş.ti, Bekeşti, Coarnele Caprei, Dobrovăţ, Focuri, Grozeşti,
Gorban, Mogoşeşti-Iaşi, Moşna, Prisăcani, Răducăneni, Spineni, Sineşti.
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Cooperativa de artă populară şi artizanat "Mioriţa" din oraşul Iaşi
actuale autentice, după modelul tradiţional din Muzeul
Etnografic. Muzeul Etnografic al Moldovei, prin activită.ţile de îndrrunare
a creaţiei actuale, urmăreşte să facă cunoscut cooper.atorilor valorile de
artă create de satul traditional.
În cooperativa de a~·tă populară şi artizanat "Mioriţa" se execută
lucrări valoroase : şte~gare, covoare, la care colori.tul realizat din substanţe chimice imită perfec paleta cromatică tradiţională a oolor1trului
vegetal. Ornamentica ţesăturilor şi cusăturilor, mergînd pe linia tradiţiei
zonei, este prelucrată şi redată cu materiale noi, în creaţii noi, cu motive ca "pomul vieţii", "rozeta", "roate", "păsări" 25.
Unele dintre secţiile de producţie ale cooperativei se află în mediul
rural, la Oţeleni, Fărcăşani, Cristeşti, Brăeşti, Găneşti, Ruginoasa,
execută ţesături

Horleşti.

Cooperativ·a execută covoare şi pentru export, transmiţînd mesajul
3rtistic al poporului nostru în ţări ca : Anglia, Franţa, R.F.G., Olanda,
U.R.S.S. şi altele.
Pe linia valorificării tradiţiei în creaţiile actuale, o strînsă colaborare există între Muzeul etnografic al Moldovei şi Liceul Pedagogic "Vasile Lupu" din Iaşi.
Tapiseriile :w intitulate "Spicul", "Pe un picior de plai", "DL'l îndepărtate vremi", "T.randafir de la Moldova", "Pomul vieţii", "Din trecut
la prezent", "încercări", "Zorile" sau alte lucrări sînt valori de artă
autentică, în care motivele de pe lăicerele moldoveneşti din zona Iaşi,
existente în colecţiile Muzeului etnografic al Moldovei, sînt prelucrate
şi redate în creaţii noi, care
pot înfrumuseţa interioarele moderne
(fig. 27' 28).
Festivalul naţional "Cîntarea Romfmiei", festivalul muncii şi al
creaţiei, simibol al spirituaJi tă.ţii româneşti, prin amplele sale manifestări cultural-artistice, de scenă şi expoziţionale, contribuie la promovarea talentelor, a creatorilor populari care valorifică in creaţiile actuale
tradiţia milenară a poporului nostru.
Cu sprijinul nemijlocit al Muzeului etnografic al Mo~dovei şi al profesoarei Ga:briela Lazăr, laureută a Festivalului naţional "Cîntarea României" ediţi•a a III-a 1981, învăţătoarele de mîine sînt pregătite să devină
pasionate propagandiste ale tezaurului cultural naţional. (fig. 33).

TISSUS MOLDAVES- TRADITION ET INNOVATION
L'auteur de cet artide se rapporte aux tissus d'interieur de la Moldavie
ou du Plate~u Moldave, zone qui, ă son av.is, se delache comme
reali!>atlon artistique, grâc:e a la yariete des ornements, par comparaison a la zone
de montagne.
~.:xtra-carpathique

25. "Flacăra Iaşului" 17.IX.1979 şi .,Revista Muzeelor", 1980, nr. 2, p. 41-43.
26. Emilia Pavel, Gabriela Lazăr, O formă deosebită a relaţiei şcoală-muzeu,
in .,Revista muzeelor", 1979, nr. 5, p. 48-51.
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Sont mentionnes, dans l'artide, ten·ant rompte de leur grmde va:leur, les
tapis traditionnels moldaves, teints de couleurs vegetales et ornementes de moti,fs
geam triques, vegetaux et zoomorphes.
Les couvre-lits traditionnels, tissus a 4 et â 5 lices, tout comme les couvrclits ac:tuels, tissus â 4 lices et 6 ailerons, ou bien ceux qui sant tissus â 7, â 13,
<c\ 20·30 lke5 SOI!lt tous d'une rare beaute.
Les toi!.es traditionnelles, en laine fine, les servieUes, les nappes, les draps
ele toutes sortes, les ride3.UX completent l'inventake des tissus de cette zone. On
les t:ssai1 aussi en soie grege, en laine dure ou bicn en coton fin ou bien cn
coton.
Les creations actuelks se developent dans la ligne de la tradition. Dan<;
chaque vHlage du Plateau Moldave il y a des fenm1es qui savent ourdir et t:sser
â plusieurs lices.
L'1 Cooperative d'Art Popula!re et d'Artisanat "Mioritza", de Jassy, execute
cles tissus aciuels d'apres les modeles traditionnels qui ex:stent dans le Mus0e
Ethn:Jgraphiq:.Le de la Moldavie.
En vue de la mise en va!eur de la tradition dans les creations actuelles.
une collaboration etroite est etablic et entretenue entre la Musee Ethinograp!{iq :Je
de la Moldavie et le Lycee Pedagogique .,Vasile Lupu", la classf' rlu professeur
Gabriela Lnă·r, cl~:~.sse laureate au Ili-e Festival National "Hymne â la Rouman:e", edition 1981.
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Fig. 1 Lăicer de lînă vopsit vegetal în vrîste şi escaune". Vechimea
oeste 100 ani, 3,25 m/0,66 m. Mădîrjac-Iaşi, Colecţia M.E.I., inv. nr.
5170.

Fig. 2 Lăicer de lînă, în culori vegctale, cu vrîste şi :Uesături, motiv
"coada rîndun;idi" sau "brăduţ". Vec:hime pesLe 150 ani, 2,75 rn;0,90 m.
Deleni-Hîrlău. Colecţia M.E.I., inv. nr. 5267.

Fig. 3 Lăicer de !î.nă, în culori chimi-ce, cu vrîste şi motiv "spic de griu".
Vechimea 60 ani, 2,60 m;0,94 m, Hîrtoape-Ia~i. Colecţia M.E.I., inv. nr.
6343.
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Fi1r. 4 - Lăiccr cl2 lînă în culori vegetale, motiv "şinătău". Vechimea
120 anl, 2,50 mjl,04 m. Morenl-Prisecani, Iaşi. Colecţia M.E.I., inv. nr.
4384.

Fig. 5 Lăker de lînă în culori vegetale, cu motive "naţionale". Vechimea : 100 ani, 2,90 m/0,91 m. Mădirjac-Iaşi. Colecţia M.E.I., inv. nr. 5203.
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F:g. 6 Scoartă de lină în culori ch'mice cu motive ,.naţionale". Vechime,
90 ani, 3,5:3 m;l m. Rom[lneşti-I.aşi. Colecţia M.I::.I., in·v. nr. 7400.

Fig. 7 -Scoarţă ele lînă, in culori chim'cc. cu mot've ,.naţionale".
Ve._h:mea, 90 ani, 3,14 mj0,86 m. Popeşt>I2~i. Colecţi:l M. E. I., im·.
nr. 9712.

Fig. 8 Scoarţă de lînă, în c~t:ori chimi~c. cu motiv .. m'ez de nu"a",
denumit şi .. naţional". Vechime, 90 <:ni, 3.15 m/0.90 m. Pc:pesti-Ia<;i,
Colecţia M.I::.I.. inv. nr. 9716.

Fig. 9 Scoarţă do lînă, în <·~Ilot·i ~himice, cu moLvc .. natinn:1le". Vc•chimea. 90 de ·wi, :l,52 m, 1 m. Rcr-':tne~ti-Ia~i. Colectia M.E.I.. in. nl'. 4R54.
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F:g. 10 Scoarţă de lînă, în culiri vegetale şi chimi:ce. Vechime 100 de ani,
4,30 m/1 m. D:.~rleşti-Hîdău, laşi. Cotecţia M.E.I., in v. nr. 8024.

Fig. 11 Scoarţă de lînă ,în culo~i chimiL'e şi vegetalc, cu motiv "coada
rîndunicii" si vrîstc. Vechilillea, 80 an', 3,50 m/1 m. Opri~eni-laşi. Colecţia M.E.I., 'n\·. nr. 9588.

Fig. 12 Scoarţă de Hna, 1n culon ch:m:ce ~i vegetale. cu motiv în ,.dame",
in "căr(i"' b·;~l!). Chenarul din sUiz.:iri ve~eiale. Vechimea. 90 ani, :3.50
m,'l m. Mihiilăşen:-BotoŞ<~ni. Colecţia M.E.I., inv. nr. 6979.·
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Fig. 13 Scoarţă de lînă. în culori vegetale, cu m(Jti,ve "naţionale". Vechimea, 131 ani, :3 n>/1,05 m. Iaşi. Colecţia M.E.I., inv. nr, 6968.

Fig. U Scoarţă de lînă in culori chimice. cu motive "naţionale". denumite ,,custişat şi prescuret" (chenarul). Vechimea, 80 a.ni, 3,39 m/1,16 m.
Pepeşti-Iaşi. Colecţi 'l M.E.I., inv. nr. 9682.

Fig. 15

Păretar

de

lină

în culori ve.eeta!le. cu motive
rale". Zona Iaşi.
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"pom:~?ori" ~i

.,spi-

Fig. 16

Scoarţă

cei".

de

lînă

în culori vegetale, c u motive "hulubi şi
M.E.I., inv. n r. 6962.

copă 

D anc u-H olbo :: a -I aşi. _ Colecţia

Fig. 17 L ă ice r de lî nă în culori ch imi ce, cu motiJve "brazi şi furculiţe".
Hîrt oape - Iaş i. Cole c ţi a M.E.I., :.nv. nr. 6342.
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Fig. 18
motive

lînă în culori vegetale, cu
Bosi :1-.Jaşi. Colecţia M.E.I.,
oinv. nr. 3690.

Scoa rţă de
"pomi şori",
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.cig. 19 Sco a rţă d e 1 î nă în cu lxi \"<'getale, cu motiv "pomul vi e ţii cu
păsărel e ", ce are p e e l a nu l 1861;
4 m/ 1,20 m. Mîndr eş ti -D u t o ) a ni . Colecţia M.E.I., in v. nr. 4850,

Fig. 20 Scoarţă de lină. în culori chi:n:-ce, cu motive vegetalc, antropornorfe, zoomorfe, "Fete" cu pomi . .,cerbi", .,păsări", .,căţei". Vechimea
80 ani, 2,85 m/1 m. Zgura-Oitenet;;ti. Vaslui. Colecţia M.E.I., inY. nr. 6956.

Scoarţă de lînă, în culori chimice, cu motive zoomorfe,
ţîncu.şori" (căţei). Vechime, 90 ani, 3,15 m/1 m. Zgun-Olteneşti,
Colecţia M.E.I., inv. nr. 8044.

Fig. 21

Fig. c2

.':). oarţa

"cai şi
Vaslui.

de lină, în culori chimice şi vegetale, cu motiv .,trandafiri 'i . o,osei". Moşna-Ia~i. Colecţia M.E.l., inv. nr. 6414.
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Fig. 23 Macat din

lînă şi

iangăin".

zon,a

bumbac in 4
Iaşi. Coaecţi,a

iţe şi 6 s cripeţi, cu moUv "paM.E.I., inv. nr. 9721.

Fig. 24 Macat din lină şi bum'b'lc în 22 :foi.uri, cu motiv " steluţe"
"floa-re de măr". Zona Iaş i. Colecţia M.E.I., inv. nr. 6283.
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şi

Fig. 25

Şatran că ,

din

lînă şi
lecţia

bumbac în "cîrcei" (laţuri). Zona
M.E.I., inv. nr. 6402.

Fig. 26 NevediWl in foiuri.

Bivolari-Iaşi.
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1979.

Iaşi.

Co-

Fig. 27 Tapi:s·e rii, Liceul Pedagogic "V.
ll.981.

Lup u"-Iaşi,

Fig. 28 Tapiserii, Liceul Pedagogic "V. Lupu" Ia şi.
Motivele de pe l ăicere l e ş i sco1rţele din zona Iaşi prelucrate şi transpuse în creaţii n oi. 1981.
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Fig. 29

Ştergar

din

pînză

de bumbac cu mottve

Fig. 30 Ştergar din bumbac şi capetele din lînă ţigaie
cu vrîste de bumbac. Cusăturile - steluţe, X-uri, cruce
în p1trat, sînt executate cu arnici roşu şi negru. Se
'
coseau aşa fel, ca atunci cînd se îndoia ştcrgarul după
vergea, motivele să se vadă la ambcpe capete. Vechi:rnli!a, 80 ani; 2,50 m/0,70 m. Popeşti-Iaşi. Colecţia
M.E.I., in. nr. 4850.
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fete

şi brazi". Vechime 90 ani; 2 m/0,70 m. Moşna:Ia~i
1968. Colecţia M.E.I., inv. nr. 6419.

Fig. 31. -

Faţă

de

masă

F ig. 32. -

d in

lînă ţigaie

P rostiae de
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lînă ţigaie

Fig. 33. -

Etnogra<ful Emi1ia Pavel la cercetări etnografice in.
satul Bi,volari - Iaşi.
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