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Valoarea creaţiilor artistice privitoare la portul popular 
şi ţesături este foarte remarcabilă. Eri prezintă aspecte nu
meroase şi variate. 

Costumul popular şi ţesătu~·ile ciobăneşti sînt sinte:,o:c~ ale 
măiestr'ici şi gustului creator. Meşterii, prin îndemînarea lor, 
au desăvîr,r;;it croiala, orni'lmcnta~ia şi apl'ca;;-ea cromJ.ticii 
intr-L) perfectă îmbinare arti stidi. 

Ai.ci, la poalele Parîngului, s-au stabilit, cum se ştie, tă

rani oieri veniţi din motive diferite ; economice, sociale din 
Mărqi.nimc:a Sibiului. Unuurcn!i au adus un port sobru. Ca-
racteristica lui o constituie armonia dintre culorile a'b şi. 
negru, cc.re-i di1 o anumitii elegan1,ă şi au păstrat sist~mul 

de ornamentare a locuinţei cît şi tc~sălurile de interior cu o 
omamentaţie şi o cromatidi diferită de cele ale localnicilor. 

Intre arta populară, cu o t;-adiţie puternică, s-au infi:Lr: ~ 
elementele noi. Deşi ţt1ranii oieri nu s-aa ames'.ecat cu p::lpu
latia localnică mult timp, motivelf' o~namenta 1 e, armoniilr.~ 
cromatice sau p'.esele textile au pătruns şi în tr.:iditia locală. 

Un fapt d2mn de reţinut este că zona nov~iceană nu ne 
oferă o bogată gamă cromafică în port, culorile prec!o!ni-
nante sînt alb şi negru. Dozarea echilibratii a acestor două 

culori, atît în portul femeiesc cit şi în cel bărbătesc, o~eril 
ansamblului de port un farmec şi o sobrietate deosebită. 

Elementele decorative de p2 iie sînt dispuse vertical por
nind de la guler şi ajungînd la ioduri. Ele sînt alcătuite din 
„ciocănele" de forma unor benzi negre, care reprezinUi o 
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dezvoltare a vechilor 11 dulur1i". Pc marginile „ciocănelelor" 
sint cusute „penele" - alcătuite din motive, reprezentînd 
frunza şi floricele stilizate. Ornamentaţia mînecii apare în 
acest mod fa.arte bogată şi de un caracter aparte. Pe piept 
sint cusute trei pînă la cinci rînduri de „ciocănele" mărgini
te de pene, frunze şi flor.icele, care coboară dinspre guler 
spre talie. Fodorii de la mîneci sînt mărginiţi de dantelă 
neagră. Ornamentaţia de la „beată", guler, este realizată în
tr-un punct extrem de fin şi, care, necesită sil fie scos în 
evidenţă. Motivele ornamentale - penele sînt lucrate „cru
ceşte". Poalele erau formate din două foi una în faţă şi alta 
în spate, iar lateral cite 2-3 clini, pentru a fi mai strînse 
în talie şi mai largi pe poale. Poalele mai recente sînt croite 
din 4-5 foi cu un tiv lat pe margine şi brodate cu 2-3 rîn
duri de şebace. Astăzi poale.le au început să fie brodate la 
maşină şi plisate foarte mărunt. Şoarţele negre erau ţesute 
în patru iţe. ln ultimii ani se poartă şa.arte din postav ne
gru, ornamentate cu motive geometrice dispuse pe două re
gistre orizontal lucrate cu lînă fină, fir galben şi mătase nea
gră. Şoarţele, pe margini, au dantelă neagră şi rozete, iar 
şorţul din faţă, în partea de jos, are ciucuri din mătase nea
gră. 

Pieptarul lucrat din piele albă de miel, este ornamentat 
cu broderii fine foarte migăloase, cu arnici negru, roşu cafe-
niu, verde, galben, fir auriu, cu motive florale şi geometrice. 
Coloritul lui este sobru, negru predominînd. Cojocul ;muie-
resc este un cojoc mai lung care acoperă taLia şi are mîneci. 
Motivele sînt asemănătoare celor de pe pieptare. 

Portul ungurenesc bărbătesc s-a infiltrat şi în portul tra
diţional. Dispoziţia ornamentului este unitară. Motivele flo
rale, rar geometrice, sînt repartizate în jurul gîtului la gura 
cămăşii, împrejurul clinilor şi la marginea mîneailor. Moti-
vele se execută „cruceşte" cu arnici negru. Piesele compo
nente ale cămăşii se încheie cu cheiţă. 

O altă piesă a costumului bărbătesc o constituie cioarecii 
lucraţi din dimie albă. Cioarecii de sărbătoare sînt confecţi
onaţi din dimie din lînă ţigaie, iar pentru zile de lucru din 
dii;nie din lină ţurcană. 

Părţile componente sînt încheiate printr-o cusătură spe
cifică executată cu lînă fină albă răsucită în două. 
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Vara se poarti:i ismene lucrate din pînză albă. 

Pieptarul înfundat este ornamentat în jurul gîtului pe 

margini cu motive florale, foarte migăloase C1l arnici ne
gru, roşu, cafeniu, etc. In ornamentul buzunarelor se intro
duce numele proprietarului şi anuJ cînd este confecţionat. 

Bărbaţii mai poartă şi biţuşca ornamentală. 

Coloritul cămăşii femeieşti şi bărbăteşti şi a pieptare
lor este de o sobrietate rafinată, motivele cusute cu negru 
se detaşează pe fondul alb. 



Costumul tradiţional a înglobat costumul ungurene·sc 
care er.a mai puţin răspîndit, deoi tradiţia nu este ceva sta
tic ci ea se schimbă, se îmbogăţeşte permanent. Ceea ce 
este astăzi nou, mîine poate deveni tradiţional. 

Ţesutul pieselor decorative de interior, prin calitatea şi 
materialul din care se făceau, prin rolul funcţional arl lor şi 
datorită tendinţei de îmbogăţire a ornamentului, au dus la 
cunoaşterea diferitelor tehndd : 

- tehnica cea mai simplă o constituie ţesutul in două 
iţe, Cel mai simplu mod de decorare în această tehnică este 
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în „vergi" de diferite culori pe ştergare, fete de masă, să

cătee. 

Tehnici mad complicate se folosesc la ţesutul ţolurilor, 

straielor, macaturilor, realizîndu-se prin nevedit, ornamenta
te în carouri şi romburi în 3-4 iţe. In ultimul timp s-a tre
cut la nevedituJ în 10-12-30 iţe. Motivele ornamentale re
zultate sînt de obiced geometrice. 

In ţesutul pieselor necesare pentru ornamentarea interi
orului, p:mtru a obţine un efect decorativ deosebit se re
curge la o tehnică mai complicată „alesătura". 

Ţesăturii~ ciobăneşt idupă scopul căruia îi sînt afectate 
sînt de 4 feluri : 

tcsă tu ri de uz gospodăresc ; 

tcsături <lPcorative pentru interior ; 

te'>n tll!"i pentru confecţionarea îmbrăcămintei ; 

tesJtu:-i leqate de obiceiuri-tradiţii. 

\ Iai pu tin insc:o.na te din punct de vedere artistic. dar a
vînd un rol utililcir bine determinat, ţesăturile de uz gos
p:JrlărPsc din cînepii, lină sau bumbac se ţes într-o tehnică 
simp!i\ 2-4 He> mai rar prin „nevedit". 

Ţe~;i\t~•rile cr:1re inviorau interiorul de lucru al gospodă
rii [ ,\r,·1 ~(";li Pnrn : to lui din lînă alb, cu vergi sau pătrate 
n~gn-' oştcmul pe pat, căpătîile ornamentate cu vergi, faţa 

de n<•~·J tesuUi 5i ornamentată cu vergi colorate transver
salr~. 

Pentru depo:'.itarea şi transportul cerealelor se ţeseau 

suci şi fiecare femeie avea însemnele proprii pentru recu
noaştere la moară. În bucătăria ţărănească se folosesc pen
tru strc·cural caşul şi transportul lui în piaţă săculete mici 
tesulP. O dltil piesă întrebuinţată o constituie săcăteul sau 
traista din lină tesutil în două - patru iţe. Frecvent se în
tîlne~;c şi disagii. Traista a ,cărei frumusele este reald.z·ată 
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prin vărguţe, iar printre văryuţe rînduri de motive geome
trice dispuse cu gust artistic, este o piesă foarte des întîl
nită. 

Prin sobrietatea ornamentelor, cît şi prin echiUbrul cu
lorilor, traista se armonizează în tonul costumului. Fiecare 
pînză de uz gospodăresc a dat posibilitatea de manifestare 
a fanteziei creatoare în procesul de dezvoltare a laturii ar
tistice. 

Ornamentarea ţesăturilor decorative pentru interior for
ma şi ornamentica lor sînt determinate de ro-Iul pe care-l 
joacă fiecare piesă în interior.. Sistemul tradiţional de orga
nizare al interiorului cuprinde „masa de perete" - o foaie 
îngustă de 50-70 cm. şi lungă de 2 m din bumbac, orna
mentată cu ven:gi, iar printre vergi cu motive geometrice 
dominate de negru. Masa de perete apare de obicei pe unul 

Ştergarele prinse în fluturi pe pereţi, faţa de masă, şi 

din pereţi sau doi pereţi. 

uneori perdelele completează decoraţia interiorului. Pe pat 
se aştern pături de lină şi căpătîi. Ţolurile şi straiele erau 
nelipsite din nici un interior 

Dacă masa de perete a dispărut, ea a fost înlocuită cu 
scoarţa în roate, aleasă cu firul înainte, policromă, covorul 
lucrat din lînă naturală albă, neagră şi brună, în motive ge
ometrice de dimensiuni mari. Scoarţele din această zonă au 
aspect deosebit faţă de cele tradiţionale. 

ln ultimuJ timp se lucrează macaturile nevedite şi ma
caturile cu cuiul, ornamentate cu motive geometrice. In 
interiorul ţărănesc apar macaturile de acelaşi tip lucrate 
cu cuiul, pe pat şi pe perete, ornamentate cu motive geo
metrice în interior, iar chenarul, cu motive florale. Toate 
ţesăturile întîlnite în inter1ii0rul novăcean constituie ansam-

bluri decorative bogate, bine închegate, formînd o unitate o
rnogenă, prin material, tehnică de lucru, motive decorative 
şi cromatică 
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Ţesăturile decorative pentru interior sint realizate în 
război, iar ulterior au apărut ţesăturile de decor. Cusătu

rile apărute recent, faţa de masă, mileuriJe, sint cusute pe 
etamină, matador, ornamentate cu motive geometrke. Ca
racteristica cusăturilor o constituie aqnonia din.tre ~uloarea 
materialului pe care se lucrează şi culoarea arniciului (me
lană) negru şi roşu. 

Ţesăturile ciobăneşti reflectă simţul. artiistic. Transfor
mările economico-sociale se reflectă şi în arta ţesutuluil 

VechUe ţesături sînt substituite tot mai m:µlt de piese noi 
care deşi valorifică creator omamenticsi tr9di.Uo:u.~l~. a.d·UC 
şi elemente noi. 

Trebuie ur_mărită creaţia artistică î,u. spiritţil a.v.~e:ntici

tăţii ei, deci în spiritul trCKLitiei populare C\l ij.pev~r~i v~o

roase . 
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