a sociaţiei „ A s tra"-„Prima ex110„
ziţie etnografică românească î n

aer liber ( 1905)" (Mihai Sofronie),
ca şl unor note de călii torie în
legâtură cu muzeele etnografice
în aer liber din Austria ş i R epublica Federală a Germaniei (arh.
Paul Niedermaier).
Grupînd studii riguros întoc„
mite din punct de vedere ştîin
ţific,
im br ăţişind
domenii de
mare actualitate in cer cetarea
etnografică naţională şi interna„
ţională, noul volum este un deosebit de util in strument de lucru
la dispoziţia cercetătorilor, înscrHndu- se pe linia valorificării
cit m ai depline a culturii materiale şi spirituale a poporului
nostru.
ION

ŞERBAN

reftectr1 ş i în organiz area iute·
rioruluL
Deşi ace s te ţes ă turi erau in
general luc rate în toate gospod ă 
riile ţ ă răne ş ti din satele din zon ă ,
cîteva sate a ş ezate la poalele mun·
ţilor - Pietroasa , Brădet, Broaşte,
Budureasn,
Leleştl,
Tărcăiţa,
precum şi satele din jurul Vaşcău

lui - s-au specializat în confecţionarea acestor ţesături, care
e rau vî ndu te în mare parte la
t îrgurUe de ţară din vecinătate.
După o privire istorică asupra
vechimii ind u s'triei te xtile d.in
zonă, atestată arheologic şi documentar, sînt prezentate toate
fazele prelucrării cânepii şi lin.ii.
În ceea ce priveşte uneltele indu„
strici casnice, cercetările autoa·
reiau dus la identifica.r ea a numeroase sate specializate î n confec„
ţionarea anumitor categorii de
unelte. De a semenea, datorită
im port anţei pe care au avut-o
ţesăturile din lină pentru casă
şi port, s-au dezvoltat în zonă o
scrie de centre de dubit.
Tehnica ţesutului este prezenatît prin operaţiile premer·
gătoare ţesutului - ur zitul , învelitul sulului , năvăditul - cit şi prin
tehnicile de ţesut - ţesutul în
două iţe, năvăditul în trei şi
patru iţe - alesătura c u spetereaza, in degete, c u aţa, cu in-

tată

DE ETNOGRAFIE
ALE MUZEOGRAFILOR

PUBLICAŢII

ORĂDENI
Sub îngrijirea Muzeului şi a
Comitetului judeţ<an de c ultur ă
din Oradea au apărut de
curind lu crăr ile „ Ţesături populare româneşti din Bihor" de
Maria Bocşe şi ,,Portul popular
femeiesc din bazinul Crişului
repede" de Tereza Mozeş. Iniţi 
ativa luat ă de numeroase case
de creaţie şi muzee judeţene de
a publica rezultatele cercetărilor
de etnografie şi artă populară
privitoare la aria lor de activi„
tatc trebuie salutată c u cea ma1
marc satisfacţie . Prin aceste
contribuţii
sînt împlinite nu
numai necesităţile practice de
organizare şi îndrumare ale
muzeelor şi caselor de creaţie,
dar ele a u cea mai mare importanţă pentru lucrările mari etnografice de sinteză pe care le aştep
tăm în viitor.
Lucrarea Mariei Bocşe prezint ă
rezultatele
cercetă rilor
întreprinse de a utoare în partea s upe ...
rioară
a văii Crişului Negru,
zonă care corespunde geografic
cu depresiunea Beiuş-Vaşcău.
Bihorul este una din zonele
puternic creatoare în toate ge nurile de artă populară. În ceea ce
priveşte ţesăturile, zona se caracterizează prin dominarea
ţesă
turilor din pînză de cînepă, in
şi bumbac, în raport cu ţesăturile
din lină. Importan ţa ţesăturilor
din pîn ză, prin varietatea şi
valoarea lor ornamentală, se

şi artă

dreaua, cu drotul. Tehnicile de
ţesut
şi
de ornamentat sint
cercetate în l egătura lor cu diferitele categorii de ţesături la care
se aplică, cu ge nul de motive
decorative folo site, cu valoarea
lor artistică.
Ţesăturile
confecţionate
în
go s podărie slot clasificate după
funcţia lor, în patru categorii:
ţesături
de
uz
gospodăresc,
ţesături decorative pentru iote ...
ior, ţesături pentru port, ţes ă 
turi le gate de obiceiuri, tradiţii
şi cult.
Din prima categoric fac parte,
pe de o parte ţesăturile folosite în interiorul de lucru , pe de
alta, ţesăturile folo site pentru
satisfacerea anumitor ne cesi t ăţi
gospodăre ş ti, strecurâtori pentru
caş, şterg uri pentru învelit hrana,
precum şi ţesăturile de transport,
saci ş i straiţe de tot felul.
Ţesăturile
decorative pentru
interior constituie categoria cea
mai importantă din punct de
vedere artistic. În vechile locuinţe
cu o sing ur ă încăpere pentru
locuit, aceste ţesături erau puse
doar cu ocazia anumitor cveni ...
mente importante . La începutul
secolului XX, prin diferenţierea
unei odăi nelocuite, de paradă,
de camera de locuit, ţesăturile
sînt aşezate permanent î_n od.aic
formind ansambluri decorative
bine stru cturate. Dacă, morfo ...
logic, ţesăturile variază dup ă
funcţia
pe care o îndeplinesc
în cadrul interiorului , ceea ce
determină şi o anumită grupare a
cimpilor ornamentali, ele sînt
foarte unitare pl'În material ,
tehnică de ornamentare şi prin
sistemul de decorare. Ţesăt urile
tradiţionale erau decorate exclu-

siv prin ales, broderiile şi cu să
turile fiind mai noi în ornamentarea ţesăturilor.
A treia categorie de ţesături
este constituită di.o ţesăturile
folosite pentru îmbrăcăminte,
pe de o parte piese finite - zadia,
briul, şterga rul de cap şi cel
de mină, pe de alta, ţesături din
care se croiesc şi se co·nfccţio
nează
anumite piese de port.
Di_ferenţierea unor variate calitil ţi de pînză în funcţie de destinaţia ei, precum şi varietatea
genurilor de ţesături, folosite
pentru îmbrăcăminte indicl înaltul nivel al industriei casnice
textile din regiune .
Ţesăturile legate de obiceiuri,
tradiţii şi c ult sint reprezentate
prin ţesăturile folosite în bi se rică,
la împodobitul a ltar ului, icoanelor şi a stranelor, prin ţesăturile
folosite cu ocazia marilor tirguri
de primăvară-straiţe şi feleguţe,
acestea din urml fiind dAruitc
de fete viitorilor logodnici şi
feciorilor care pleacă la cAtănie,
precum şi de ţesăturile de nuntă,
botez şi moarte .
Într-un capitol special , autoarea se ocupă de ornamentica
ţesăturilor. Identlficînd motivul
cu denumirea locală după metoda
de cer cetare a lui N . Dun ăre,
autoarea clasifică motivele ornamentale în motive abstracte şi
concrete, acestea l a rîndul lor
fiind grupate în motive cosmice,
fitomorfe, zoomorfe, skeumorfe
şi
s imbolice. De şi clasificarea
motivelor după termenul local
folosit pentru denumirea lor
mai comportă unele discuţii ,
a utoarea are marele merit de a
fi identificat numeroa se motive
ornamentale şi denumiri interesante şi pitoreşd , care denot ă
că fenomenul este încă viu în
regiune.
Totuşi,
considerarea motive„
lor izolat, în afara structurilor
şi a sistemelor decorative , poate
avea unele neajunsuri. Motivele
decorative a u în genere o foarte
mare circulaţie. Ceea cc ne interesează,
pc Ungă repertoriul
ornamental este să stabilim de
asemenea
s tructurile
decorative care poart ă particularităţile
de stil s peci.fice zonei cercetate.
Procesul general al prefacerilor
economice şi sociale din ţara
noastră nu a rămas fără efect
asupra industriei textile şi a
ţesăturilor din Bihor. Dacă o
scrie de ţesături de interior şi de
port a u fost înlocuite c u materiale
industriale, au apă rut în schimb
ş i piese noi care valorifică creator elementele tradiţionale.
Intere s ul lucrării Mariei Bocşe
este sporit printr-o bogată ilustraţie şi un glosar de termeni locali.

Aşa dup ă

*

cum o arată şi titlul,
luc rarea Terezei Mozeş este
consacrată portului femeie sc din
bazinul Crişului Repede. În cursul
dezvoltării istorice a Ţilril Crişu-
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ritor s - a u diferenţ iat patru arii
principale de port: portul din
baz inul Cri şului Negru, portul
din bazinul Cri şului Alb, portul
de pe valea Barcl ului şi Crasnei
şi portul din bazinul Cri şului
Repede. Luc rarea de faţă este
prima prezentare din s eria celor
patru s tudii a s upra portului din
Ţara Crişurilor , care urmeazl
să fie publicate în cursul anului
viitor.
Portul femeie sc din bazinul
Gri ş ului Repede se încadrează în
tipologia generală a portului
bihorean. Transformarea mai
timpurie în această zonl a economiei naturale în economie de
schimb, datorită unor împrejură ri locale, şi decă derea industriei
casnice textile, au avut ca efect
pă trunderea unor materii fabricate în confecţionarea portului,
ceea ce a dus şi la alte transform ă ri în croi şi sisteme de ornamentare. În general, portul din
aceastl zonă s e caracterizează
printr-o anumit ă s obrietate cromatică , culorile dominante fiind
albul ş i negrul .
Prezentarea portului începe
cu un capitol consacrat tehnicilor
de cusut şi brodat, varietatea
acestora fiind într-o mare mă sur ă
unul din fac torii de atractivitate a
portului femeiesc. Autorul grupează
tehnicile de cusut în 5
grupe: 1. cu să turi simple; 2. broderie plină; 3 . c u să turi cu puncte
înnodate; 4. cu să turi cruceşti;
5. tăieturi şi împunsături. Pe
lingă modul de execuţie a cusă
turilor, autorul urm ă re ş te r ăs 
pîndirea şi corespondenţele fiecărei tehnici cu alte zone, funcţia
lor î n complexul broderiei re spective, piesele pe care s e aplic ă,
valoarea lor decorativ ă. O s erie
de desene ilu s trative foarte clare
dau o viziune concretă asupra
varietăţii

cusăturilor.

Cămaşa femeiasc ă , « spăcelul »
este piesa cea mai caracteristic ă
ci"! port. Pînă la sfîrşitul sec. XIX,
s-a pl..r~at cămaşa de tradiţie dacică, cu mînecile şi trupul cămăşii
încreţite în jurul gîtului. Pe la
începutul secolului XX, aceasta
a fost înlocuită cu o că maşă
dreaptă, destul de răs p îndită în
Transilvania de altfel, cu mînecile
prinse de trupul cămăşii la umăr.
Autoarea urmăreşte schimbările
intţrvenite în distribuţia cîmpilor ornamentali în funcţie de
schimbarea croiului, precum şi
evoluţia
broderiei. Cele
mai
vechi că m ăş i erau ornate prin
ales şi prin broderia « tră s ure
ş te », pe dos, într-o cromatic ă
sobră, după care a urmat brode„
ria în cruci, iar mai recent broderia albă.
Foarte largi şi lungi, poalele
sînt croite din latul pînzei, s pre
deosebire de cea mai mare parte
a ţă rii, unde s e croiesc din pînza
pusă de-a lungul. Prin aceasta
se diferenţiază o variantă nordvestică , acelaşi croi fiind întîlnit
şi în zona Barcă.ului, în Ţara
Oaşului şi în Codru. Poalele slot
în general obiectul unei atenţii
deosebite · a purtătoarelor , pe

lîng ă

banda de broderie de pe
poale folo sindu- s e o serie de a lte
elemente de împodobire - da n tel ă, colţişori, pliuri etc.
Zadia, ş orţul, este purtat ă
numai în faţ ă. Pîn ă la începutul
s ecolului , zadia din bazinul Crişulul Repede era de tipul zadiei
purtată în toată Ţa ra Crişulul
pînă la Arad şi în nord pîn ă în
Oa ş, fiind confecţionată din dou ă
foi de pin ză albă c u alesături ro şii
şi
albastre pe poa le. Aceast ă
zadie a fo st înlocuită ulterio r
cu un ş orţ confecţionat din diferite ţesături de fabrică, de culoare
neagr ă, de c orat ă cu o broderie
policrom ă, cu motive g eometrice
ş i vegetale.
Labreul, vestă de c roial ă si mpl ă
care urm ă reşte linia corpului,
este de a semenea confecţionat
dintr-o ţe să tur ă neagr ă de fabrică. El e s te in întregime acoperit
cu o broderie multicolor ă de
m ă ta se ,
fiind produ s ul unor
c u să torese specializate.
Îmbrăcămintea de iarn ă, cojocul ş i s umanul, reprezintă în
ansamblul portului din zonl o
c omponentă s pecifi că .
Sumanul
se încadrează prin croi şi <lecoraţie în s tilul s umanelor din Bihor.
Prin culoare ş i dimen siunile mai
mici , el aparţine unei zone nord ice a ţinutului Crişurilor, fiind
le gat de portul de pe valea Barcă ului . Pieptarul de blan ă purtat
de femei este de tipul pieptarului
deschi s în faţă. El este numit şi
cojoc huedinesc, prin broderia
lui întunecată în genul broderiei
pieptarelor din Huedin.
Piept ă n ă tura
şi ,
mai puţin ,
găteala capului apar diferenţiate
dup ă v îrsta şi s tarea civilă a
purtă toarelor . Autorul a s tabilit
trei momente semnificative în
schimbarea piept ănă turii fetelor.
Din copilărie pîn ă la m ări ti ş ,
neve s tele s e piapt ă n ă cu conci,
făc ut din cele dou ă cozi împletite,
folo sind
un
anumit
suport,
« haiteul » (agrafă din lemn).
Atlt fetele cit şi nevestele poart ă
bas male, legate de obicei la s pate.
O pie să de port s trăv eche cu
dublă utilitate - piesă
de port
şi pies ă de transport - este gluga.
De o form ă specială-a unei traiste
cu o clap ă mare m ă r ginită cu ciucuri - ea s e folo seşte pe timp de
ploaie, clapa fiind ridicată ş i
adusă
pe s te cap .
Încălţămintea tradiţional ă,

compusă

din opinci cu gurgui
pentru lucru şi din cizme pentru
zilele de sărbătoare, este tot m ai
mult înlocuită cu înc ă lţă mintea
de oraş .
Însoţită de numeroa s e desene
ş i fotografii ş i de un glosar de
termeni locali, lucrarea despre
portul femeiesc din bazinul Crişului Repede umple un gol în
cunoaşterea portului din vestul
Transilvaniei. Publicarea portului din celelalte
zone ale
Ţării Cri şurilor va duce la cunoaşterea diferenţiată a unuia din
cele mai interesante an sambluri
de port din Tran silva nia .
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FOLCLORULUI ROMÂNESC

(E. P. L., 1969)

străd uinţa permaa lui Adrian Fochi de a elabora,
singur sau în colabo rare, lu c r ăr i m onumentale de folclor ş i etnografic. După
apariţia • Mi o riţe i (ti pologic, circula ţi e, gen eză, texte ) • în
Editura
Academici R . P . R „ 1964, A. F ochi
publi că în anul 1968 bogata co l ecţ i e
d e folclor a lui Je an Urban J arnic ş i
Andrei Bâr seanu, • D oine ş i s tri gă
turi din Ardeal •, ediţie d efi niti v ă,
precum ş i primul volum al • Bibliografiei generale a etnografici ş i fo lclorului rom ânesc •.

E

re m a rca bilă

ne ntă

• Bibliografia ... , cuprinde în cele
peste şa pt e sute de pagini, m aterial
adunat d e colcc1ivclc d e b ibliografi din
Bu c u.r c ş ti ş i Cluj, în cadru.I muncii
d e cerceta re ş tiinţifică a lnstilutului de
etnografie şi folclor al Academici
R . S. R.
Intr-un succi nt d ar s intetic C uv im
înainte, Mihai P op s ublini ază caract erul utilitar al • Bibliografiei . . . • ca
„ instrument de lucru indispensabil cercetdrii ş tiinţifice • ş i pr ezintă istori cul
preocupărilor
din ţ ara n oas tră în
vederea e l a b o ră rii unei asemenea
luc r ări.

In prefaţa lui Adrian Fochi sint
precizate criteriile care stau la baza
Intocmirii Bibliografiei, precum ş i
trăsă turil e definitorii
ale aces teia:
• ea nu este wz simplu ş i ri'gid inventa r
d~ u·cluri, d defineşte un fenomen culwral, realicacea bibliograficd oglindind, în mod aproape fidel, realitatea
c ulturală a epocii şi demonstrind, prin
ceea ce s-a cules, s-a studiat şi s-a
v alorificat, parciciparea specificd a
etuografiei şi fo lclon·sticii noastre la
crea rea culturii moderne a poporului
nostru •
Lucrarea este r ezu.ltatul unei activităţi

intense, d es făş ura t A intr~ o
p e rioa dă d e peste zece ani si oglindeşte dezideratul bibliografil or de a
prezenta veridi c mi şca rea etn ografi că
ş i folcl or ică din R om ânia între anii
1800 - 1891. Dup ă cum ne m ă rturi
seş t e A. Fochi în prefa ţă, Bibliografia
cuprinde perioad a res p ec tiv ă, p entru
că la n oi, înainte de 1800 au a părut
doar • intîmpld cor şi fragmemar • materiale de etnografie ş i folclor (care se
vor publica într-o culege re d e documente), iar anul 1891 • repr ezi m ă o
rdspfntie în teorfo. şi practica etnografiei Ş'i f olclo risticii rom dneşti, in 1892
apdrl11d prima publicaţ ie de folclor,
revista • Şezdtoarea •.

Lista publi caţ iilo r periodice despuiate e o mărturie că au fost cerce„
tare aproape 1800 de ziare şi rcv iste

