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Cuvânt înainte
Situat în sudul Munteniei, județul Teleorman rămâne încă o zonă etnografică mai
puțin cunoscută. Elementele identitare ale obiectelor pe care țăranul le folosea în viața de
zi cu zi, în diferite contexte – cotidiene sau ritualice – provoacă și astăzi discuții privind
apartenența lor. Străbătut de numeroase drumuri comerciale ce legau Orientul de Occident,
Teleormanului i s-a oferit mediul proprice de dezvoltare și de a stabili tendințele în ceea
ce privește materialele pentru confecții, moda, obiectele de uz gospodăresc, de decor etc.
Astfel, pe raza județului, dar și în proximitate, apar diferite piese balcanice, adoptate în
primă faza de casele boierești și apoi de țăranii moșneni. Căile numeroase de acces către
regiunile învecinate – Argeș, Romanați, Vlașca – dar și către vecinii bulgari, amprentează
într-un mod unic portul și obiceiurile locuitorilor.
Lucrarea de față își propune să prezinte publicului și specialiștilor din muzee cele
mai reprezentative piese ale Colecției de etnografie a Muzeului Județean Teleorman: piese
de port popular, textile de interior, obiecte din metal, lemn, ceramică. Cercetarea de teren
dar și a colecției de etnografie ne-a adus informații despre preocupările locuitorilor de
pe meleagurile teleormănene, despre meșteșuguri populare transformate în artă populară,
transmise din generație în generație, informații care ne ajută să dăm contur zonei etnografice
Teleorman și să dezvoltăm identitatea culturală atât de necesară în contextul actual al
globalizării.
În cercetarea colecției de port popular am urmărit cunoașterea îndeaproape a
pieselor din patrimoniu, prin analiza materialelor și tehnicilor folosite, a modului în care
sunt croite și asamblate aceste piese, pentru a realiza descrierea lor cât mai fidelă, pentru
a stabili vechimea lor, apartenența teritorială și semnificația acestora din punct de vedere
social, economic și ceremonial. De aceea, lucrarea noastră a fost concepută și ca un
instrument de lucru, ca un compendiu pentru tinerii specialiști din domeniul etnografiei și
artei populare românești cât și pentru publicul larg pasionat de portul popular în actuala
mișcare de revitalizare a iei românești.
În cele nouă capitole se prezintă aspecte semnificative legate de obiectele de uz
gospodăresc și de portul popular. Spațiul cel mai mare s-a acordat pieselor vestimentare,
pentru că jumătate din numărul pieselor etnografice este deținut de acestea. Au fost
fotografiate contextual, atât piese ce reprezintă portul popular teleormănean, cât și piese ce
ilustrează portul din zonele învecinate, cum sunt Vlașca și Romanațiul.
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Au fost lucrate și capitole distincte pentru piesele ce ilustrează meșteșugurile
țărănești care s-au practicat în această zonă, astăzi pe cale de dispariție: meșteșugul torsului
și al țesutului, meșteșugul prelucrării metalelor, cu precădere al aramei în obiecte de uz
gospodăresc, meșteșugul prelucrării lemnului, ceramica populară.
Fiecare dintre aceste capitole sunt însoțite de fișe de catalog. În realizarea lor, s-a
avut în vedere denumirea locală (mai ales pentru piesele de port), numărul de inventar,
vechimea, locul de proveniență, materialele și tehnica de realizare, forma obiectului și
ornamentica.
Chipul țăranului teleormănean este brăzdat ca și țarina pe care calcă de adânci
suferințe: războaie, secete, răscoale. În comuniune cu comunitățiile etnice care s-au stabilit
la nord de Dunăre și păstrând strânse legături cu vecinii, țăranii au reușit să mențină o notă
distinctă în ceea ce privește portul zonei lor. Elementele identitare sunt ușor de remarcat
după un studiu amănunțit. Avem speranța că acest catalog va umple golurile existente, va
aduce într-un nou stadiu cercetarea zonei etnografice Teleorman și va reuși să creeze o
imagine cât mai clară a locuitorilor de pe aceste meleaguri greu încercate de numeroasele
evenimente istorice.

				

Camelia-Luminița Gheorghe, Muzeul Județean Teleorman
Alexandra Negrilă, Etnotique
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Argument
În condiţiile societăţii contemporane, tot mai preocupată de însuşirea informaţiei
prin intermediul tehnologiei audio-vizuale și on-line, întâlnirea publicului cu exponatul
autentic – arheologic, etnografic sau de artă – creează reacţii foarte diverse. În funcţie
de sensibilitatea vizitatorului, de nivelul său cultural, de acuitatea percepţiei vizuale,
mai mult sau mai puţin familiarizată cu receptarea mesajelor specifice patrimoniului
cultural, oamenii privesc exponatul, fie ca pe o simplă prezenţă fizică, materială, care nu-i
stimuleză curiozitatea, fie, dimpotrivă, acesta îl incită la dialog, trezindu-i dorinţa de a
dobândi informații suplimentare despre statutul şi valoarea sa.
Întreţinută prin canalele media, această nouă realitate socio-umană reprezintă o
importantă provocare pentru specialiştii din muzee. Relaţia public-patrimoniu începe să fie
înţeleasă şi la noi, din perspectiva redefinirii conceptuale a acestor doi termeni, în concordanţă
cu spectaculoasele transformări de mentalitate apărute în conştiinţa contemporanilor în
ultimele trei decenii. Din acest punct de vedere, astăzi prezentarea patrimoniului tezaurizat
în muzee nu mai reprezintă doar o problemă de selecţie şi organizare tematică a unui grup
de obiecte frumoase sau cât mai arhaice, ci impune reintegrarea respectivului patrimoniu
în contextul tipului de cultură și civilizatie care l-a generat. Doar astfel publicul va recepta,
concomitent, frumusețea și măiestria formei propuse, cât și complexitatea spirituală
a creatorului său. Printr-o muncă de cercetare interdisciplinară, muzeografii caută noi
mijloace de promovare a patrimoniului cultural, apelând atât la expoziții tematice, pliante,
cataloage, comunicări și conferințe, cât și la beneficiile tipăriturilor pe suport digital
– CD-uri, DVD-uri, site-uri, pagini web.
Catalogul științific al colecției de etnografie din cadrul Muzeului Județean
Teleorman se înscrie în demersul specialiștilor contemporani, oferind publicului șansa
unică de a pătrunde în lumea tainică a patrimoniului, în locul sacru în care se tezaurizează
zestrea înaintașilor. Autoarele catalogului, muzeografa Camelia Luminița Gheorghe și
managerul proiectului Etnotique – Alexandra Negrilă în calitate de cercetător pentru acest
catalog, și-au propus să deschidă poarta cunoașterii costumului popular, a textilelor de
interior și a inventarului domestic și ocupațional care s-a folosit în gospodăriile tradiționale
din cele trei subzone ale județului: Teleorman, Vlașca, Romanați: vase din metal, ceramică
și lemn.
Descoperirea patrimoniului etnografic reunit în acest catalog se dorește a fi un
reper pentru cititori. Pentru facilitarea receptării mesajului plurisemantic al patrimoniului
etnografic autoarele fac trimiteri spre contextele ceremoniale de afirmare a diverselor
categorii de piese – cămăși, ștergare, ulcioare, vase din aramă – precizând valoarea
simbolică a unor piese sau a motivelor decorative.
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Printr-o analiză minuțioasă și competentă a fiecărui gen de creație existent în cele trei
subzone ale județului – costum femeiesc și bărbătesc, textile destinate amenajării locuinței,
vase din metal, ceramică și lemn – catalogul pune în valoare principiul fundamental al creației
tradiționale: unitatea în diversitate.
Tipologiile prezentate din perspectivă morfologică și semantică la cămăși, catrințe,
zăvelci, șorțuri, cojoace, pieptare, ipingele, acoperitori de cap, scoarțe, ștergare, căpătâie etc.
ilustrează convingător evoluția fiecărei categorii de piese și dinamica relației dintre tradiție
și inovație care a funcționat de-a lungul timpului în toate subzonele etnografice ale județului.
Martor elocvent al creativității şi măiestriei miilor de femei de la sate, care au şlefuit generaţie
după generație portul popular, fotografiile incluse în catalog pledează pentru originalitatea și
specificitatea costumului teleormănean.
Reunirea pieselor componente ale costumului femeiesc și bărbătesc în ansambluri
vestimentare, armonizate stilistic și ca perioadă istorică, evidențiază subtilele diferențe
decorative apărute de la o epocă la alta, ca urmare a dorinței femeilor de a-și personaliza ținuta
de sărbătoare și ceremonial. Prin calitatea materialelor – pânza de in, bumbac și borangic,
firul metalic, arniciul, mătasea de vierme (borangic vopsit), paietele aurite și mărgelele,
precum și prin rafinamentul broderiilor pe fire numărate, lucrate într-o mare diversitate de
puncte, fiecare femeie a ținut să-și evidențieze priceperea, fantezia, gustul artistic și, implicit,
statutul social-economic. Este cunoscut cazul cămașilor de mireasă cu mânecile din borangic
care, de la altiță în jos, elimină râurile tipice cămășilor femeiești, pentru a etala prețiozitatea
și transparența pânzei de borangic.
În ceea ce privește categoriile de motive ornamentale folosite pe fiecare piesă de
costum, ștergar, scoarță sau așternuturi trebuie menționat faptul că, dincolo de valoarea
estetică a decorului care înobilează respectivele piese, la baza opțiunilor pentru folosirea
neîntreruptă a unor motive se află străvechile credinţe ale gândirii magico-religioase
referitoare la valoarea protectoare şi propiţiatoare a motivelor simbolice.
Exprimate prin rigoarea formelor geometrice – linie, cerc, romb, pătrat, spirală,
rozetele, coarnele berbecului, dinţii de lup, valul, stelele, crucea creştină etc.– nu sunt doar
simple semne plastice. În credinţa ţăranilor ele au menirea de a proteja purtătorul, asigurându-i
integritate fizică şi mentală, prosperitate și fecunditate în gospodărie. Fiecare dintre aceste
motive vorbeșc despre soare şi stele, despre pământ şi apă, despre etapele existenţei umane şi
despre universul spiritual al unui popor aflat într-un permanent dialog cu mediul înconjurător
şi divinitate.
Din simbolistica ornamenticii pieselor etnografice aflăm informații despre ocupaţiile
locuitorilor, despre păsări şi animale, despre flori şi plante, despre hora strămoșescă, despre
opţiunile şi credinţele fiecărei generaţii.
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Compoziţiile şi motivele decorative folosite la împodobirea pieselor de port, a textilelor
de interior, a vaselor de aramă, a lăzilor de zeste și a ulcioarelor de nuntă devin adevărați
mesageri identitari ai cosmogoniei şi mitologiei româneşti. Ordonate în structuri formale şi
coduri plastice de mare originalitate aceste cunoştinţe şi credinţe, transmise din generaţie
în generaţie, au conferit patrimoniului etnografic teleormănean, un imens prestigiu social
şi o incontestabilă valoare identitar-culturală.
Creația țărănească din fiecare subzonă a județului (Teleorman, Vlașca și Romanați)
s-a afirmat prin categorii de piese cu o puternică amprentă locală, contribuind semnificativ
la dezvoltarea patrimoniului etnografic românesc. Excepţionala varietate a soluţiilor
plastico-decorative, rafinatele armonii cromatice şi originalitatea interpretării diverselor
categorii de motive au generat o expresie estetică inconfundabilă pentru fiecare tip de
piesă.
Astăzi ne bucurăm că asemenea comori de patrimoniu şi-au găsit locul într-un
valoros catalog dedicat Colectiei de etnografie a Muzeului Județean Teleorman, oferind
oamenilor posibilitatea de a-și cunoaște valorile autentice din zonele natale.
De asemenea, sperăm ca acest catalog să devină un ghid util și persoanelor
interesate de costumul tradițional, care astăzi, reunite în diverse forme de asociere fizică
– stupuri, șezători – sau on-line, încearcă să redeștepte interesul contemporanilor pentru
veșmântul cu valoare identitar-culturală, confecționând cămașa românească ca emblemă a
apartenenței la o anumită comunitate umană.
Dr. Doina Ișfănoni
cercetător etnolog, istoric şi teoretician de artă
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Portul popular teleormănean
Colecţia de etnografie a Muzeului Judeţean Teleorman cuprinde
în prezent un număr de 1581 de piese care acoperă principalele ramuri ale
creației populare tradiționale: piese de port, textile de interior, mobilier
ţărănesc, piese de ceramică, ustensile pentru industria casnică textilă, obiecte
de cult și unelte agricole. Dintre acestea, ponderea cea mai mare revine
portului popular: 726 piese.
Prima piesă a Colecției de etnografie, inventariată cu nr. 1 în
decembrie 1962, la 10 ani de la înființarea muzeului, este o valoroasă cămașă
femeiască care provine dintr-o donație, dar nu se cunosc exact nici donatorul
și nici localitatea de origine. În Registrul de inventar general al muzeului
se află următoarea notă: ,,lucrată pe pânză în război, 1830-50, pe mâneci
lucrată la fir”. Treptat, Colecția de etnografie s-a dezvoltat prin noi achiziții:
în anul 1978 s-au identificat pe teren și s-au achiziţionat un număr de 37 de
obiecte de port. În anii următori, 1979, 1981, 1982, s-au făcut mai multe
campanii de cercetare și achiziții, în special din comunele Dracea și Crângu,
achiziționându-se un număr important de piese de port şi textile de interior.
Acestea reflectă specificul costumului și al țesăturilor din zona etnografică
Teleorman, alături de alte două zone etnografice pe care parțial le cuprinde,
Vlaşca şi Romanaţi.
În vederea dezvoltării patrimoniului etnografic al Muzeului Județean
Teleorman, muzeografii etnografi au efectuat mai multe documentări
bibliografice privind particularitățile costumului popular teleormănean și au
făcut cercetări sistematice pe teren, în mai multe localităţi din județ. Dintre
aceste campanii menționăm:
- pentru zona etnografică Teleorman s-au studiat localităţile Crângu, Dracea,
Salcia, Traian, Seaca, Năvodari, Lisa, Piatra, Ţigăneşti, Izvoarele, Frumoasa,
Plosca, Peretu, Stejaru, şi Drăcşani;
- pentru zona etnografică Vlaşca: Drăgăneşti-Vlaşca, Bujoreni, Prunaru,
Siliştea şi Cosmeşti;
- pentru zona etnografică Romanaţi: Islaz, Moldoveni, Crângeni.
După o lungă perioadă în care nu s-au mai făcut achiziţii, mai ales din
motive financiare, în toamna anului 1995 s-a reluat procesul de îmbogăţire a
patrimoniului etnografic printr-o campanie realizată cu sprijinul cercetătorilor
Daniela Ligor și Theodor Pleșa de la Muzeul Naţional al Satului ,,Dimitrie
Gusti” din Bucureşti. S-au achiziţionat piese de port, textile de interior, vase

Femeie și fetiță la fântână
(arhiva B.J.T.A.N.)

Vârstnic cu nădragi
(arhiva M.J.T.)
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Tabloul votiv al bisericii din
satul Calomfirești,
com. Poroschia, jud. Teleorman
(arhiva M.J.T.)

din aramă pentru uz gospodăresc, obiecte din lemn folosite în industria casnică
textilă şi mobilier ţărănesc, din localităţile: Furculeşti, Fântânele, Suhaia,
Izvoarele, Ţigăneşti, Alexandria, Cernetu, Mârzăneşti, Beiu, Ştorobăneasa,
Băduleasa, Ciolăneşti, Mavrodin, Plosca,
Smârdioasa, Spătărei, localități cuprinse în
zona etnografică Teleorman. În anii următori –
1997, 1999, 2000 – s-au efectuat alte campanii
de achiziții, dar nu de amploarea celei din
anul 1995. Totodată, patrimoniul etnografic al
muzeului a fost îmbogățit şi prin importante
donaţii din domeniul portului popular,
ceramicii, obiectelor de cult.
În etapa actuală ne propunem
continuarea activităților de îmbogăţire a
patrimoniului cu piese etnografice care încă se
mai află prin gospodăriile din Teleorman.
Portul popular, ca expresie a vieţii
materiale şi spirituale, este unul din elementele
de identitate al locuitorilor de pe aceste meleaguri, un perimetru geografic
caracterizat de o mare efervescenţă etnoculturală, întreţinută, poate, şi datorită
amplasării multora dintre satele lui în apropierea celebrelor drumuri ,,al oii”,
„al sării”, „al untului”, drumuri care, timp de câteva secole, au legat Europa
centrală şi vestică, prin Transilvania, de Orient1.
Portul popular teleormănean prezintă trăsături comune cu cel întâlnit
în întreaga Câmpie Română, dar, în același timp, are și o serie de elemente
specifice și originale prin care devine o variantă a acestuia. Despre costumul
popular teleormănean ne-au rămas, din trecut, însemnări succinte. Cele mai
multe dintre ele se referă la industria casnică din această zonă și mai puțin la
costumul propriu-zis2. Valoroase documente pentru studiul costumului sunt
și picturile murale ale ctitorilor din bisericile Olteniei și Munteniei, unde
numeroși bărbați și femei apar îmbrăcați cu haine similare celor purtate în sate
(de exemplu, tabloul votiv din biserica satului Calomfirești, jud. Teleorman,
a cărui reproducere se află în Expoziția permanentă de etnografie a M.J.T.).

1

Doina Dascălu Ișfănoni, Ținuta scenică a interpretului de muzică popular, Ed. Olimp,
București, 1999, p.9.
2
Maria Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, Zona etnografică Teleorman, Ed. Sport-Turism, București,
1985, p.112.
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Însemnări asupra portului popular teleormănean se găsesc, de exemplu,
în două lucrări vechi: Monografia orașului Turnu Măgurele3 și Monografia
social-economică a județului Teleorman4.
În lucrarea Monografia orașului Turnu Măgurele, autorii au folosit
cuvinte frumoase și în același timp, ne transmit informații prețioase despre
costumul popular teleormănean: „Deși trăiesc în oraș de mai multe decenii
totuși țăranii și-au păstrat și purtat portul moștenit din bătrâni. Simți o
adevărată mulțumire sufletească, când Dumineca și în zilele de sărbătoare
vezi la horele din fața cârciumelor, pe maidanul bâlciului sau la „Groapa
trenului” cete mândre de flăcăi și fete în portul național săltând vesele la
sunetele unei dible și ronțăitul unei cobze. Cu cămașa albă și frumos cusută
cu arnici în culori, lungă până aproape la glezne, cu pantalonii de pânză, cu
betele împodobite cu fluturi și ciucuri mari încinse peste mijloc, cu pălărie sau
căciulă, cu mintean sau cojoc, cu gheată sau cu cizmă, după vreme, flăcăul
turnean nu se deosibește prin nimic de voinicul de la munte. […] Fetele poartă
cămașa cusută cu flori, fote lungi și bine strânse în jurul mijlocului cu bete și
salbă de galbeni după gradul de avere al părinților”.
Portul popular teleormănean a atins o mare înflorire în
sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea, când formele cunoscute astăzi erau deja
cristalizate ca urmare a unui lung proces de dezvoltare5. Analiza pieselor
componente ale portului relevă existența unui complex unitar, cu aspecte
specifice determinate de modul de viață al locuitorilor, de ocupația lor de
bază, agricultura, de condițiile geografice, sociale și
istorice. Intensele schimburi comerciale care au avut
loc în zonă au presupus și existența unor schimburi
culturale.
Mocanii, muntenii din Argeș, Vâlcea sau
Dâmbovița au adus în zonă piese de port, elemente
decorative și tehnici care au influențat într-o oarecare
măsură portul local. Vestitele târguri de peste Olt erau
frecventate și de populația din Muntenia. Cu această
ocazie femeile puteau vedea costume și puteau
prelua, fie piese de port, fie doar motive ornamentale
sau tehnici de lucru.
3

Anton Constantinescu, Ioan St. Scondăcescu, Ștefan Marinescu, Monografia orașului
Turnu Măgurele, Tipografia „Cooperativa”, 1911, p.57.
4 Christache C. Milian, Monografia social-economică a județului Teleorman, Camera de
Comerț și Industrie, Turnu Măgurele, p.33.
5 Georgeta Stoica, Maria Văgâi, Arta populară din Câmpia Munteniei, Casa creaţiei populare
a judeţului Ilfov,1969, p.54.

Plugar din Teleorman
(arhiva B.J.T.A.N.)

Femei cu cobilițe
(arhiva M.J.T.)

CATALOGUL SELECTIV AL COLECŢIEI DE ETNOGRAFIE

19

Vârstnică cu boscea și bariș
(arhiva M.J.T.)

Asupra portului popular din sudul zonei s-a exercitat și influența
balcano-orientală, determinată de existența raialelor turcești pe linia Dunării6.
Din punct de vedere tipologic, costumul popular femeiesc ce s-a purtat
în judeţul Teleorman prezintă următoarele variante determinate de specificul
zonelor aparținătoare:
- costumul cu catrinţe perechi, numite boscele sau zăvelci, specific
zonei etnografice Teleorman (p.33, 77, 79, 83).
- costumul cu catrinţă (boscea, zăvelcă) în faţă şi peşteman în spate
specific zonei etnografice Vlaşca (p.41, 45).
- costumul cu catrinţă (pestelcă) în faţă şi vâlnic în spate, caracteristic
zonei etnografice Romanaţi și zonei de interferență Teleorman-Romanați,
purtat în anotimpul rece (p.54, 119, 122).
- costumul cu catrinţă în spate şi şorţ încreţit în faţă, întâlnit în tot
judeţul (p.99, 103, 106).
- costumul cu fustă încreţită şi şorţ în faţă, de tip mai nou, întâlnit de
asemenea în tot judeţul (p.95).
- costumul cu rochie tip sarafan, adoptat de la minoritatea bulgară,
cunoscut de localnice sub denumirea de ,,fustă cu ciupag’’ (p.129).
Majoritatea pieselor de port sunt confecţionate în cadrul gospodăriei
ţărăneşti, de către mâinile harnice ale femeilor, cărora, pe lângă grija
gospodăriei şi a creşterii copiilor, le revenea sarcina de a confecţiona, în cea
mai mare parte, îmbrăcămintea pentru întreaga familie. Există şi o categorie
de obiecte care au fost lucrate de meşteri specializaţi, cum ar fi cojoacele,
hainele cu găitane, zăbunele, scurteicile, pantofii, ghetele, podoabele.

Depănatul sculurilor și pregătirea țevilor
(Georgeta Stoica, Maria Vagăi, Arta populară din Câmpia
Munteniei, Casa Creației Populare a județului Ilfov,
1969, p.34)
6 Maria Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.122.
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Costumul femeiesc
Pieptănătura şi găteală capului constituie elemente importante ale
costumului şi reprezintă, ca în toate părţile ţării, un indiciu clar, legat de
starea socială şi de vârstă7.
În mod obişnuit fetele poartă capul descoperit, cu părul împletit
într-una sau două codiţe formate fiecare din câte trei şuviţe lăsate liber pe
spate8. În zilele de sărbătoare poartă flori naturale, panglici colorate, pieptene
de os şi agrafe. Schimbarea stării civile a fetelor era marcată de schimbarea
pieptănăturii, moment numit „învelitul capului”. După această ceremonie
femeia nu apărea niciodată în societate cu capul descoperit, iar cozile libere
de pe spate deveneau berci. Pieptănăturile, acoperitorile de cap pentru femei
şi tehnica aşezării lor au fost foarte variate în judeţul nostru. Se cunoaşte
pieptănătura cu „coarne” ca fiind de tradiţie foarte veche, regăsită pe tot
teritoriul României, cât și pieptănătura „cu coşniţă”, deasupra căreia se purta
chemeleţul.
Chemelețul cunoscut și sub denumirea de mecheleț, este un cerc de
lemn îmbrăcat în catifea sau pânză peste care se punea ciumberul și ștergarul.
În unele localități, chemelețul era înlocuit cu fesul de catifea roșie. La femeile
cu un statut social bun, peste chemeleț și fes, se coseau zloți, icușari sau firfirici.
Ca podoabe, femeile au purtat salba de mahmudele, colierul de
mărgean (coral), fruntare și cercei care erau un indiciu asupra stării materiale
a purtătoarei. Pe lângă aceste podoabe, femeile, dar și bărbații purtau diferite
obiecte din alamă și argint, precum brățări și inele.
În portul de lucru s-a folosit ciumberul numit şi nansuc, testimel,
basma, bariş sau tulpan, de culoare albă, verde sau neagră, de formă
triunghiulară, legat în diferite moduri: înnodat sub barbă, petrecut pe sub barbă
cu colţurile ridicate în sus şi înnodat în creştetul capului sau legat la spate cu
capetele înfăşurate în jurul cocului. Peste ciumber, la sărbători femeile îşi
puneau marama sau ştergarul de cap, o piesă de formă dreptunghiulară cu
o lungime între 2,50-3,50 m, ţesută în două iţe din borangic sau borangic cu
bumbac.
Ea prezintă alesături cu bumbac alb sau policrom sau fir metalic
introdus în băteală. Motivele ornamentale ale acoperitorilor de cap sunt
geometrice, florale stilizate, avimorfe sau au doar vergi dispuse în benzi
orizontale sau verticale.
7 Ibidem, p.56.
8 Ibidem, p.63.

Femeie gătită cu maramă și
dârdâieci

Femeie gătită cu bariș/ciumber
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Femeie gătită cu mecheleț și
ciumber

Femeie gătită cu maramă
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Uneori ornamentul este plasat în registre orizontale la capetele
maramei, alteori el apare sub forma unor mici bucheţele pe toată suprafaţa
piesei. Femeile își fixau marama cu ace cu gămălie (spelci), dârdâieci (flori
artificiale) sau mixandre în funcție de modul de legare. Ștergarul (marama)
se poate așeza în mai multe moduri: capătul drept scurt și stângul lung, cu
capătul drept dat pe spate, cu capătul lung înfășurat pe cap, lăsând un colț pe
umăr, capătul drept înfășurat pe gât, liberă pe spate, cu colț pe frunte etc.
Muzeul Județean Teleorman deţine o importantă colecţie de marame
(240 piese), din care unele au fost clasate în categoria juridică „tezaur”.
Piesa de bază a costumului femeiesc este cămaşa. În ansamblul
portului popular românesc cămașa constituie piesa cea mai expusă privirilor,
fiind o reflectare expresivă a creativității femeilor și a măiestriei lor artistice.
Mâinile harnice ale femeilor și fetelor au confecționat aceste piese, unele
dintre ele adevărate exemple de excelență, transmițând din generaţie în
generaţie, secretul tehnicilor de lucru și taina motivelor decorative. Cămășile
din colecția de port popular a muzeului numără 108 piese. Ele pot fi încadrate
tipologic astfel:
- ia sau cămașa încrețită la gât, tipul carpatic;
- cămașa „zoroclie” sau bătrânească, dreaptă;
- cămașa cu platcă.
Cămășile femeiești sunt confecționate din pânză de bumbac țesută
în două ițe, cu și fără chenare (dungi late prezente în țesătură executate cu
bumbac mai gros sau cu borangic). La cămășile mai vechi, de muncă, se
folosea pânza de in și cânepă, mai ales pentru poale. Decorul se cosea cu
arnici și mătase. Cămășile de Teleorman au croieli ample, cu mâneci largi ce
pornesc de la gât, cu pieptul bogat, cu poalele lungi și largi.
Cămașa încrețită la gât păstrează în croi și în compoziția decorului
elemente de veche tradiție: croiul este de tip carpatic, cu toate bucățile de
pânză încrețite în jurul gâtului și fixate sub o bentiță/guler sau pe un șnur
cu o mică deschizătură la gât. Este compusă din mai multe foi de pânză, iar
de-a lungul cusăturii de îmbinare a foilor de pânză din care era confecționată,
sunt realizate mici elemente decorative, numite „ciocănele” așa încât
cusătura dobândește calități artistice. Cămașa femeiască teleormăneană este
lungă, iar croiul este de-a întregul, adică foile de pânză ce alcătuiesc fața și
spatele au lungimea totală a cămășii. Mâneca putea fi largă, terminată cu volan
sau era strânsă pe bentiţă. Decorul mânecilor este cel mai important element
de raportare stilistică. Cele trei registre ornamentale care-l compun – altiţa,
încreţul şi râurile au motive ce sunt înscrise în compartimente monocrome sau
policrome, cu compoziţie geometrică sau florală.
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Decorul este realizat prin broderie cu arnici, mătase, lânică, paiete
metalice, tel şi fir metalic. Ornamentarea cămăşilor este creaţia populară în
care cusătura a atins o excepţională frumuseţe şi perfecţiune tehnică. Aceste
ornamente au rolul unor accente puse în locurile cele mai potrivite pentru
a scoate în relief tocmai liniile principale ale costumului tradițional. Astfel,
compoziţia decorului constă din motive geometrice la cămășile mai vechi,
geometrismul fiind o caracteristică a artei decorative româneşti. S-au folosit
regulile repetiţiei, alternanţei şi simetriei. Cel mai frecvent motiv este cel
al „S”-ului („zăluţa”) motiv străvechi, ce poate fi considerat şi ca fragment
de val; pentru a ieşi în evidenţă motivul este brodat cu fir metalic în punctul
numit „lănţişor”.
Altiţa de pe mâneca cămășilor conţine şi motivul pătratului brodat cu
arnici; în general pe altiță sunt reunite trei sau chiar patru registre compuse
din casete cu pătrate în centrul cărora se află „S”-ul (p.33, 41). Încreţul este
totdeauna realizat din mătase cu motivul „coarnele berbecului” sau „dinţi de
fierăstrău”, motiv întâlnit şi în decorul maramelor, al cojoacelor şi a altor
obiecte de artă populară românească. Toate aceste motive pot fi considerate
variante plastice ale motivului „rombul solar”. Ca o marcă identitară a
cămășilor din zona Teleorman, la multe piese de sec. XIX apare încrețul de
culoare neagră.
Râurile de pe mânecă sunt brodate cu unul din motivele altiţei. La
cămăşile mai vechi cum este cea cu nr. 1 din colecţie, râurile de pe mânecă
lipsesc, dar sunt prezente pe piept. Specifice zonei sunt cămășile ale căror
râuri traversează altița până aproape de guler (p.37, 63) . Mâneca se termină
uneori cu „volane cu brăţară”. Maniera de finisare a mânecilor are și valoare
artistică. De regulă se făceau „bagatele”/,,bagadele’’, dantelă croşetată în care
se introduceau din loc în loc mărgele. În zona etnografică Teleorman mâneca
este uneori încreţită pe o bentiţă pe care se cos motive geometrice mărunte,
,,crucea în X” fiind cel mai frecvent motiv. La cele mai multe cămăși din
colecția noastră, în decorul altițelor se găsesc motive ca: ,,zăluța”, ,,coarnele
berbecului”, ,,steaua”, ,,cruciulița”, ,,frunza bradului”, ,,bradul”, ,,brăduțul”,
,,garofița”, ,,frunza simplă”, ,,vița-de-vie”, ,,floarea cu vrej”, ,,bobocul de
floare”.
Poalele cămășilor teleormănene sunt adesea brodate cu unul din
motivele altiței sau râurilor. Unul dintre motivele excepționale, prezent pe
cămășile de la începutul sec. al XX-lea, este ,,hora”. De jur împrejurul poalelor
sunt redate mici siluete feminine, de 1,5 cm înălțime, identice, ținându-se de
mână, cu mâinile în jos, simbolizând o horă femeiască.

Ie teleormăneană de tip
carpatic

Motivul ,,zăluța” în altiță
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,,Bentiță”

Prestelcă cu motivul ,,hora”

Cercetătorii Elena Secoșan și Paul Petrescu arată în lucrarea Portul
popular de sărbătoare din România9 că semnele solare sunt prezente în toată
țara pe piese de port femeiesc și bărbătesc, dar imaginea stilizată a omului
apare numai în sudul țării, în Oltenia și Muntenia și numai pe piese aparținând
costumului femeiesc. Dintre acestea numai două categorii de piese au astfel
de decorațiuni: poale de cămăși și catrințe (boscele și șorțuri). Motivul horei
apare și în nordul țării, în Maramureș și în Moldova de sud-est, dar exclusiv
pe scoarțe și textile de interior (ștergare și culmi).
Din punct de vedere decorativ, cămășile femeiești din județul
Teleorman pot fi considerate ca unele dintre cele mai izbutite creații ale
genului10. Din punct de vedere tehnic, ornamentarea cămășilor teleormănene
era realizată prin cusătura cu acul „la un fir” sau „la mai multe fire”, în puncte
numite „în muscă”, „în tighel”, „în şabac” sau „lănţişor”. Pentru a sublinia
decorul s-au folosit paiete (fluturi) aurii sau argintii și mărgele multicolore.
Cromatica vechilor cămăși cu altiță se bazează pe folosirea culorilor
vieux-rose, albastru, olive, maro, alb, gălbui și uneori negru. La cămășile
de dată oarecum recentă se întâlnesc în cromatica ornamentală galbenul,
portocaliul „bătând în roșu”, roșul, verdele, albastrul, albastrul-închis, negrul.
O cămașă de dată mai recentă este cămașa cu altiță peste piept,
cunoscută și sub denumire de cămașă cu croașnă. Are decorul dispus sub
forma unui semicerc ce cuprinde umerii și piepții, cu motive florale sau
geometrice.
Cămașa „zoroclie” (bătrânească) a fost mai frecventă în a doua
jumătate a sec. al XX-lea. Aceasta este tipul de cămașă dreaptă, croită dintr-o
lungime de pânză fără cusătură pe umeri, cu clini introduși pe părțile laterale
spre a-i da mai multă lărgime. Mâneca este prinsă din umăr. Gura cămășii are
un decolteu pătrat. Decorul este dispus la gura cămășii, de o parte și de alta
a deschizăturii, la nivelul umărului, la marginea mânecilor
și pe poale.
Tehnica realizării cusăturilor este, de obicei, cu
punctul „în muscă”. Compoziția decorului constă în motive
fitomorfe: ,,boboci”, ,,frunze”, ,,vița-de-vie”. În cromatică
predomină roșul, cafeniul, verdele, galbenul, albastrul
(p.83, 101).
Cămașa cu platcă are croiul diferit de al cămășilor
încrețite și drepte. Fața și spatele sunt croite fiecare din două
foi de pânză, una la mijloc ce are cusută câte o jumătate
9

Paul Petrescu, Elena Secoșan, Portul popular de sărbătoare din România, Ed. Meridiane,
București, 1984.
10
Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.67.
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de foaie în părți. Mâneca este croită dintr-o lățime de pânză și este cusută
direct de umăr având o mică „subsuoară” sau „pavă” dedesubt. Gura cămășii
este tăiată pătrat, iar sub decolteu se adaugă o mică platcă care are lățimea
foii din mijloc a pieptului. Pe umeri sunt formate cerculețe prinse până la
nivelul decolteului. Poalele, cusute de partea de sus, sunt croite din patru
lățimi de pânză. Decorul este dispus pe platcă, de jur împrejurul decolteului și
pe umeri, la mică distanță de cusătură. Compoziția decorului este geometrică
sau fitomorfă. Culorile preferate sunt albastru, roșu, verde, galben, negru, la
care se adaugă paiete și mărgele pentru a sublinia decorul.
Ce-a de-a doua piesă definitorie pentru costumul femeiesc, alături
de cămaşă, o reprezintă catrinţa. În Teleorman aceste piese de costum
îmbracă trupul de la brâu în jos, purtându-se pereche peste poalele cămășii.
Impresionează marea lor varietate decorativă şi execuţia artistică remarcabilă.
Ele poartă diferite denumiri: boscea, zăvelcă sau prestelcă. Catrințele sunt
confecţionate din lână şi bumbac, fiind țesute în două ițe, cu urzeală ascunsă.
Decorul este de cele mai multe ori dispus pe întreaga suprafață în benzi
orizontale, diferențiate ca lățime și tip de alesătură iar la poale registrele sunt
mai late formând „pragul catrinței”. Motivele decorative sunt geometrice,
florale stilizate, zoomorfe şi antropomorfe. Cromatica dominantă este
roşu, negru, albastru, grena închis spre maron, pentru fond, iar decorul este
întotdeauna policrom.
Peștemanul este o piesă de port femeiesc specifică costumului de
Vlașca care se purta la spate, în asociere cu o boscea/catrință în față. Este
confecționat din lână și bumbac, țesut în două ițe, având la marginea de jos
un chenar colorat în roșu cu dungi înguste negre și galbene. Este croit din
două foi de țesătură îmbinate pe verticală, plisate foarte mărunt. Pe laturile
neplisate, într-un registru vertical, sunt prezente alesături cu lână policromă
și bumbac (p.41, 45).
Vâlnicul, purtat în zona etnografică Romanați și la interferența
zonelor Teleorman-Romanați în anotimpul rece, este o fotă încrețită din două
foi, ce se purta în spate, asociat în față cu o zăvelcă. Este confecționat din
lână, cu urzeala din bumbac, țesut în două ițe, cu alesături dispuse în registre
verticale, cu motive ornamentale geometrice (,,coarnele berbecului”, ,,dinți
de fierăstrău”, ,,linii”, ,,triunghiuri”). Fondul vâlnicului este roșu, iar decorul
policrom (p.51, 54, 119, 122). Aceste piese sunt susţinute în jurul taliei cu
bete sau brâu.
Șorțul încrețit este o piesă de port femeiesc care a înlocuit la un
moment dat bosceaua sau zăvelca din față. Este confecționat din materiale
țesute în gospodărie în tehnica simplă a țesutului – „pânzește” (în două
ițe) sau din materiale industriale cum ar fi satenul negru, stamba etc.

Cămașă zoroclie

Boscea
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Port de sărbătoare cu boscele

Bete din lână

28

Este croit din două foi îmbinate pe verticală. Fondul pieselor este monocrom,
roșu sau negru sau are mici vergi verticale în țesătură, galbene ori albastre.
Decorul este dispus la poale și este simplu, realizat în benzi orizontale
înguste sau prezintă un prag/registru cu alesături cu speteaza, din lânică sau
mătase policromă11 (p.103, 106, 127).
Fusta face parte din categoria pieselor care îmbracă trupul femeii
de la talie în jos și ne arată marea varietate a acestor piese ce s-au purtat
în Teleorman. Fusta a fost confecționată din arnici sau bumbac ori lână,
fiind țesută în două sau în patru ițe, uneori fiind confecționată și din stofă
procurată din comerț. Era de culoare albastră, neagră sau maro și avea la
poale aplicată o bandă de catifea (p.95). În satele din sudul județului, cu
precădere în cele locuite de minoritatea bulgară, a fost adoptată de către
țărănci rochia tip sarafan, cunoscută sub termenul de fustă cu ciupag și
purtată în anotimpul rece cu șorț.
Betele și brâiele sunt cingători care s-au purtat răsucite de mai multe
ori în jurul taliei servind la fixarea catrințelor. Ele sunt țesute în război în
două sau patru ițe, din bumbac și lână, având decor geometric reprezentat
din dungi înguste. La capete, unele dintre bete se termină cu franjuri din
urzeală. Dimensiunea betelor teleormănene este de 2,5-3 m lungime și
3 cm lățime. Cromatica lor este vie: roșu, galben, verde, albastru. Betele
se înfășoară în jurul taliei de mai multe ori și se fixeazăt prin introducerea
unui capăt dedesubt, lăsând liberă partea cu franjuri. La vechile costume de
Vlașca betele se prindeau cu paftale de argint12.
Brâiele se purtau peste cămașă, îndoite în două, iar pe deasupra se
puneau betele. Brâiele sunt de cele mai multe ori de culoare roșie.
La început, încălțămintea femeilor teleormănene se compunea din
opinci și ciorapi de lână sau de bumbac frumos ornamentați, urmând ca în
zonă să apară papucii, ghetele sau pantofii de piele lucrați în ateliere.
Dintre hainele groase purtate de femei în anotimpul rece, pe
deasupra costumului popular, menționăm: ilicul, flanela, zăbunul, pieptarul,
cojocul, giubeaua și scurteica.
De regulă, aceste piese erau confecționate de meșteri specializați
în cadrul unor ateliere meșteșugărești. Sunt piese comune, atât pentru
costumul popular femeiesc cât și pentru cel bărbătesc, ca de altfel și brâiele
și betele.

11

Rodica Popa, Catalogul colecției de port a Muzeului Județean Teleorman, Oficiul pentru
Patrimoniul Cultural Național, județul Teleorman, Alexandria, 1979 (mss.), p.13.
12
Georgeta Stoica, Podoabe populare românești, Ed. Meridiane, București, 1976, p.32.
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Ilicul este o piesă care se confecționa fie în gospodărie, fie de către un
meșter specializat, din țesătură de casă sau stofă din comerț. În unele localități
apare mânecarul, un zăbun mai scurt, fără mâneci, având forma ilicului sau a
unei veste (p.132).
Flanela este o piesă confecționată din fire de lână împletite cu andrele;
se lucra de către femei în casă. În Teleorman, fetele și femeile se întreceau
în lucrul cu andrelele și făceau schimb de modele. Uneori, spatele și piepții
acestor piese erau confecționate din stofă.
Zăbunul a fost o haină purtată atât de femei cât și de bărbați.
Se confecționa din materiale de proveniență industrială, era căptușit și tras
la mașină cu tighel (matlasat) pe întreaga suprafață, formând un decor în
romburi sau pătrate. Pe margini erau prinse găitane colorate13 (p.123).
Giubeaua, numită în comuna Crângeni clâjnic și în comuna Islaz
casac, este o haină lungă, evazată, fără mâneci. Este confecționată din dimie
albă și prezintă decor plasat la nivelul taliei, în partea din spate a piesei,
subliniind în acest fel zveltețea siluetei feminine. Decorul este realizat din
găitane colorate: negru, bleumarin, galben și roșu (p.117). Este o piesă
specifică costumului de Romanați, adoptată de femeile din zona Teleorman
și Vlașca.
Scurteica, deși mult mai nouă, a fost, la un moment dat, cea mai
răspândită piesă de îmbrăcăminte feminină pentru anotimpul rece în toată
Câmpia Munteniei14. Este o haină evazată, confecționată din materiale
industriale – stofă tip cangăr, postav, catifea sau pluș, căptușită cu blană de
miel în interior, cu blană de vulpe la guler (p.115). Culorile folosite pentru
scurteici variau în funcție de vârsta femeii: roșu, violet, vișiniu pentru tinere,
maro, albastru, negru pentru cele în vârstă15.
Pieptarele și cojoacele sunt piese care se îmbrăcau altădată în
anotimpul rece deasupra costumului popular. Sunt confecționate din blană de
oaie cu bordură din blăniță neagră de miel și au un ornament bogat, realizat
din broderii cu lână și tasmanale aplicate. Considerate piese de mare valoare
care se purtau mai ales în zilele de sărbătoare, cojoacele sunt menționate în
foile de zestre din sec. al XIX-lea și al XX-lea.

13

Rodica Popa, op.cit., p.15.
14
Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.82.
15
Rodica Popa, op.cit., p.15.

Giubea/casac/clâjnic

Zăbun
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Cojoc de Plosca

În zona Teleormanului mai este cunoscut cojocul de Piatra sau
cojocul încrețit, după numele localității unde s-a confecționat odată acesta.
(p.211). Este lucrat din piele de oaie, are numeroși clini trapezoidali care
pornesc din talie, ceea ce-i dă lărgimea caracteristică, iar mâneca este prinsă
din umăr. Decorul este realizat cu lână policromă și din fâșii înguste de piele, într-o compoziție ornamentală florală stilizată, corespunzător concepției
estetice a locuitorilor din Câmpia Munteniei.
Un alt tip de cojoc purtat în zona Teleorman a fost cojocul de
Vădastra, specific zonei Romanați și distribuit în județul Teleorman prin
intermediul târgurilor.
Ultimul tip de cojoc din zonă a fost cel de Plosca, purtat atât de bărbați
cât și de femei.
În zilele de sărbătoare, oricare ansamblu vestimentar femeiesc se
putea asocia cu podoabe. Alături de tulpane și marame, flori și panglici, bete și
paftale s-au purtat o serie de podoabe confecționate din bani de aur sau argint:
cercei de icușari, salbă de băncuțe pe frunte, salbă de mahmudele la gât, inele
și brățări de argint, alamă sau mărgele, ace de prins ștergarul (spelci), precum
și colierul de mărgean (coral).

Spelci
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Costumul bărbătesc
Comparativ cu costumul femeiesc, portul bărbătesc din județul
Teleorman prezintă mai multe similitudini cu cel din restul Câmpiei
Munteniei, păstrând totuși unele trăsături caracteristice. În funcție de
anotimp, piesele componente ale costumului bărbătesc erau: pălăria de paie
sau fetru, cămașa, izmenele, brâul, betele sau cureaua, la care se adăugau în
anotimpul rece: căciula, pantalonii din dimie sau poturi, zăbunul, minteanul
(numit zeghe în comuna Dracea), giubeaua, ipingeaua, imurlucul, pieptarul și
cojocul. Se încălțau cu ciorapi de bumbac sau lână, obiele cu opinci, cu ghete
sau bocanci.
Până la jumătatea secolului trecut, majoritatea acestor piese erau
confecționate în cadrul gospodăriei țărănești, ca și piesele de port femeiesc. În
grija femeilor era realizarea cămășilor, a izmenelor și a ciorapilor. Munca lor
migăloasă cerea efort și timp, începând cu operațiile de prelucrare a fibrelor,
continuând cu țesutul, albitul pânzei, cusutul și brodatul. Transmiterea din
generație în generație a acestor îndeletniciri casnice a contribuit la păstrarea
și perpetuarea valorilor artistice, atât în domeniul țesăturilor de interior cât și
al portului popular.
Alte piese de port bărbătesc precum cojoacele, pieptarele, hainele cu
găitane, zăbunele și încălțămintea se lucrau de către meșterii specializați și
aveau un aspect mai fastuos, fiind folosite cu precădere ca haine de sărbătoare.
Ele erau confecționate la cerere, după gustul și nevoile țărănimii, ceea ce a
avut ca rezultat integrarea lor perfectă în cadrul costumului popular zonal.
Costumul bărbătesc este mai sobru față de cel purtat de femei și a
cunoscut două tipuri bine definite, care s-au purtat vreme îndelungată, ambele
reprezentate în colecția muzeului:
- costumul cu cămașă dreaptă și clini ascuțiți în părți, izmene și brâu
(p.145, 147, 155);
- costumul cu cămașă zoroclie, poturi din stofă colorată și brâu.
La ambele tipuri de costum s-au purtat pălării din paie sau fetru.
Cele din paie s-au purtat în sudul județului Teleorman, în timpul verii și erau
confecționate în gospodărie. Pălăriile din fetru se cumpărau de la oraș, iar
culoarea preferată era neagră, mai apoi maro sau gri și se purtau primăvara și
toamna. Căciulile făcute din blană de miel, albă sau neagră, erau fie înalte și
țuguiate cu vârful îndesat egal, fie erau mai scunde și rotunde. Căciula înaltă
cu moț este tipul cel mai vechi purtat în zonă.

Port bărbătesc cu pălărie de
paie

Costum cu cămașă zoroclie
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Broderie cu șabac

Motiv vegetal cusut
,,în cruci”/,,muște”
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Materialul din care se confecționau cămășile era pânza de in, cânepă
și, mai ales, bumbac, ,,cu și fără chenare” (dungi late în țesătură executate cu
bumbac mai gros sau cu borangic), țesută în două ițe.
Cămașa dreaptă cu clini ascuțiți se încadrează în tipul cămășii
bătrânești și are stanul croit dintr-o foaie, la care se adaugă clini laterali. Ea
se purta peste pantaloni și era lungă până la glezne. Este tipul cel mai vechi
și în același timp caracteristic pentru zona etnografică Teleorman. Mânecile
sunt drepte, prinse din umăr și numai spre sfârșitul sec. al XIX-lea se adaugă
manșetele. Mânecile sunt făcute dintr-o lățime de pânză și sunt cusute de
„trupul” cămășii cu un mic pătrățel sub braț, numit, ca și la ia femeiască,
„subsuoară” sau „pavă”. Gura cămășii este tăiată rotund pe lângă gât și are o
mică bentiță dreaptă de jur-împrejur. Foile de pânză care alcătuiesc cămașa
sunt unite cu cheiță din ață albă sau colorată executată cu croșeta. Cu timpul,
la acest tip de cămașă s-a adăugat platca, la partea superioară, care la rândul ei
are și ea decor. Gulerul cămășii are o înălțime de cca 2 cm, iar la un moment
dat s-a transformat în guler răsfrânt. Acest tip de cămașă poartă numele de
cămașă zoroclie și reprezintă o nouă etapă în evoluția cămășii, purtânduse până în al patrulea sfert al sec. al XX-lea. Este mai scurtă decât cămașa
bătrânească și se purta cu pantalonii numiți poturi sau nădragi.
Un alt tip de cămașă bătrânească este cămeșoiul, o cămașă care are
gulerul răsfrânt, mâneci largi și decorul, în general, de tip floral stilizat dispus
pe guler, piept, de o aparte și de alta a deschizăturii cămășii, la umeri, manșete
și poale; acest tip de cămașă se dădea de obicei ca dar la nuntă (p.159, 165).
În privința decorului, la cămășile mai vechi, acesta se reduce la cheițele ce
unesc foile de pânză ce compun cămașa; alte piese prezintă broderie sau
șabac.
La cămașa cu platcă decorul se adaugă și pe aceasta. La cămășile mai
noi decorul este realizat din cusături policrome (roșu, albastru, verde, mov,
maro), cu punctul numit ,,în cruci” sau ,,muște”. Decorul este compus din
motive geometrice sau florale. Pentru completarea lui, cea mai mare parte a
cămășilor bărbătești sunt finisate pe poale, la marginea mânecilor, uneori și
la gura cămășii, cu ,,bagadele”, colțișori lucrați din ață albă cu croșeta. Alte
cămăși au „mufturi”, niște colțișori mai mici, lucrați tot cu croșeta. Uneori, în
acești colțișori se prindeau și mărgele colorate (p.146, 187).
Pantalonul de vară, numit și izmană, se asocia cu cămașa în portul
de vară. Era confecționat din aceeași pânză de casă ca și cămașa. Croiul era
simplu: două lungimi de pânză pentru fiecare picior prinse la mijloc cu un
pătrat care-i dădea lărgime. În talie se strângeau cu un brăcinar.

MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN

Ornamentul și cromatica izmenelor erau similare celor de pe cămașa cu
care se asociau, fiind dispus pe marginile de jos ale acestora.
În anotimpurile reci s-au purtat, începând cu sec. al XIX-lea, pantalonii de
culoare neagră, bleumarin, maro sau cenușie, având o croială amplă ce amintește
de șalvarii turcești. Cămașa se purta în pantaloni. Astfel de piese vestimentare
sunt cunoscute sub diferite denumiri: nădragi, poturi, dimii și s-au purtat pe tot
cuprinsul Câmpiei Române.
Nădragii sunt confecționați în casă, din patru coți de dimie împărțită
astfel: 1,50 coți pentru fiecare picior și 1 cot pentru pătratul care se cosea la
mijloc, numit „tur”. La partea de sus stofa se îndoia formând „brăcinarul” prin
care se introducea un șiret mai gros. Fața și spatele erau identice, fără șliț în față.
Croiul strâns pe picior demonstrează influența costumelor de surugii. Decorul
acestor pantaloni se făcea cu găitane sau bucăți se stofă colorată (p.183, 188).
La acest tip de costum s-au purtat ciorapii lungi din lână sau bumbac trași pe
deasupra pantalonilor, peste care bărbații se încălțau cu opinci.
Poturii sunt un tip de pantaloni confecționați dintr-o stofă mai fină, care
respectă croiul nădragilor, dar întreaga lărgime a pantalonului se strânge la spate
în pliseuri mărunte. Ca decor, poturii au găitane și bucăți de catifea în jurul
buzunarelor și de-a lungul piciorului.
Atât la costumul de vară cât și la cel de iarnă, bărbații se încingeau peste
talie cu brâu, bete sau chimir. Brâiele erau țesături de lungime variabilă „două,
trei cuprinsuri” și lățime de 0,40 m, confecționate în casă, din lână, cânepă cu
lână sau bumbac cu lână. Băteala, de regulă, este de lână. Țesătura este fie în
două sau patru ițe, fie în „ochiuri”. Aceste piese pot fi simple, de culoare roșie,
albă, verde sau cu vărgi și alesături, într-o mare varietate de modele și compoziții
ornamentale, susținute de o cromatică vie în care predomină roșul și negrul. În
zilele de sărbătoare, peste brâu flăcăii purtau bete, cingători foarte lungi (între 2
și 5 m) și înguste (între 0,15 și 0,30 m) care se înfășurau de mai multe ori peste
brâu.
Betele sunt confecționate din lână, lână cu bumbac sau bumbac cu arnici,
fiind țesute în două ițe. Motivele decorative sunt lineare, dispuse pe întreaga
suprafață sau ocupă doar capetele, într-o cromatică vie și bine organizată: roșu,
verde, albastru, alb.
Chimirele erau curele late de piele cu aplicații de „irhă” sau mărgele.
Odată cu introducerea pantalonilor de culoare închisă, mai întâi în cadrul
portului de sărbătoare, apoi al celui de lucru, încep să se poarte și alte haine,
confecționate din același material, cum ar fi: minteanul, zăbunul, ipingeaua și
imurlucul. Costumul cu poturi se completa cu un mintean din același material.

Port de vară cu izmene

Nădragi cu găitane
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Port cu mintean

Port cu ipingea
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Minteanul este o haină scurtă, evazată și cu mâneci lungi, decorată
cu o împletitură fină de găitan negru, dispus pe guler, în jurul buzunarelor și
pe marginea mânecilor, până la cot. Decorul minteanului se asociază cu cel
al pantalonului, fiind foarte încărcat. Prin bogăția decorului se aseamănă cu
costumele surugiilor din sec. al XIX-lea.
O altă haină pentru iarnă este zăbunul, haină purtată atât de bărbați
cât și de femei. Este o piesă confecționată din materiale industriale, căptușită
și ,,trasă cu tighel” (matlasată) pe întreaga suprafață, formând un decor în
romburi sau pătrate. Pe margini și în dreptul buzunarelor are decor cu găitan
negru (p.191).
Pe timp ploios sau răcoros, bărbații mai îmbrăcau ipingeaua sau
imurlucul, două piese asemănătoare, dar diferite prin croi și decor.
Ipingeaua este o haină lungă din dimie colorată (negru, negru-roșcat,
bleumarin, cenușiu) având croiul evazat, guler înalt și glugă fixă, despicată
la spate unde prezintă și o mică gaică, ca la uniformele militare. Decorul se
compune din găitane multicolore și aplicații de stofă policromă.
Imurlucul este tot o haină lungă, din dimie colorată, însă este croită din
trei foi de țesătură așezate pe orizontală. Prezintă un guler mare, cu nasturi,
care la nevoie se poate încheia sub formă de glugă și are decorul mai redus
sau poate fi chiar și fără decor (p.190).
O piesă de veche tradiție, confecționată din blană de miel, cu broderii
din lână policromă, este cojocul. Cel fără mâneci se numește pieptar și era
purtat atât de către femei cât și de către bărbați. Bărbații purtau pieptare
înfundate ce se încheiau pe umăr și la subraț, în timp ce femeile purtau
pieptare despicate în față.
Pieptarele înfundate cu cosoaie au la gât și la poale o bordură din
blană de miel și au aproape toată suprafața acoperită cu ornamente în spirală,
numite cosoaie (p.205). Modelele sunt realizate din fâșii de piele subțire,
împletită, de culoare verde, numite „irhă” precum și din lânică. Pieptarele care
se realizau în comuna Plosca de către meșterii cojocari, numite pieptare de
Plosca, erau renumite prin măiestria broderiei pe piele, realizată de cojocarii
de altădată.
Tot din categoria cojoacelor mai face parte și cojocul încărcat, de fapt
un cojoc cu mâneci, scurt, mărginit de jur împrejur cu blăniță neagră și brodat
cu lână policromă cu motive florale stilizate.
Încălțămintea purtată de bărbați se compunea din ciorapi de lână sau
obiele, opinci, ghete și cizme. Din anotimpul cald și până la căderea brumei,
locuitorii din sudul României mergeau desculți chiar și în zilele de sărbătoare.
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Catrințele
Catrinţa a fost cunoscută în zona Teleormanului sub numele de
zăvelcă sau boscea şi îmbrăca trupul femeii de la brâu în jos, fiind purtată
pereche, peste cămașa cu poale și susținută în talie cu ajutorul betelor. Sunt
obiecte de port de formă dreptunghiulară, alcătuite din una sau două foi
de țesătură, cusute pe verticală sau pe orizontală, legate în talie cu șnururi
împletite din lână. Catrințele teleormănene conferă costumului popular
femeiesc un caracter sculptural datorită liniilor croielii, care pun în evidență
liniile corpului feminin. Sunt piese de o mare varietate ornamentală şi
cromatică, realizate în stil dunărean16, stil care a creat mai multe tipuri de
costum: costumul cu două boscele, costumul cu boscea în spate şi şorţ în faţă,
costumul cu fotă încutată în spate şi zăvelcă în faţă. Aceste piese intrau atât în
alcătuirea costumului femeiesc de sărbătoare cât şi în al celui de muncă.
Zăvelca (zuvelca) se purta mai ales în zilele de lucru şi de către bătrâne
în timp ce bosceaua era o piesă de sărbătoare. Zăvelca şi bosceaua sunt două
piese bine conturate din punct de vedere morfologic şi ornamental17. Astfel,
zăvelca este compusă din două foi ţesute în patru iţe sau în două iţe, late de
circa 0,20 m și cusute pe verticală, cu decor foarte discret redus la simple linii
şi puncte dispuse vertical pe suprafaţa ţesăturii18 sau cu decor dispus orizontal
sub forma unui prag mic.
Bosceaua este alcătuită dintr-o singură foaie, cu lăţime de circa
0,45 m şi lungimea de 0,85 m, cu decorul format din vergi multicolore
intercalate de două sau trei rânduri de ,,alesăturică pe trup”, iar la poale un
grup compact de motive decorative formează pragul, compus din flori, păsări
sau figuri omeneşti19.
În Colecţia de etnografie a Muzeului Județean Teleorman există
câteva piese care prezintă particularitatea că sunt alcătuite din două foi de
ţesătură cusute cu acul pe orizontală; local ele poartă denumirea de pestelcă
sau presteleancă şi provin din zona de influenţă a Romanaţiului, din comunele
Liţa şi Islaz. Ele prezintă decorul dispus pe verticală şi au prag îngust la poale
realizat din mărgele și paiete.

16

Elena Secoşan, Paul Petrescu, op.cit., p.60.
Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.69.
18
Ibidem.
19
Ibidem.

Boscea

Pestelcă

17
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Zăvelcă

Țesătură în ,,tehnica Karamani”

Materialul folosit la confecţionarea boscelelor era lâna toarsă subţire,
uneori în combinaţie cu lânica. Urzeala era întotdeauna din bumbac mai
gros20. Unele piese prezintă pe margini dantelă industrială, pânză de bumbac
sau catifea de culoare neagră, iar altele au marginile festonate (,,bătute”) de
jur împrejur cu lână în nuanţa culorii de fond sau a decorului, uneori formând
franjuri.
Firul metalic este un element de decor deosebit la boscelele din zonă.
Acest material accentuează decorul şi alternanţa lui, iar la unele piese se
introduce pentru a separa alesăturile şi pentru a le oferi un cadru somptuos.
Paietele şi mărgelele decorează o mare parte din boscelele teleormănene; cu
paiete erau ornamentate boscelele pentru femeile tinere (p.222, nr. inv. 13314,
p.223, nr. inv. 16627), iar cu mărgele boscelele pentru bătrâne (p.226, nr. inv.
18134, p.229, nr. inv. 24254).
În privinţa tehnicii de lucru, boscelele sunt ţesute în războiul orizontal
în două iţe, în tehnica ,,scos”, în spată mai rară (o casă goală, alta cu fir în
spată). Spre deosebire de boscele, zuvelcile sunt ţesute ,,pânzeşte”21 şi sunt
alcătuite din două foi de ţesătură, de aceea fiind mai late.
Toate catrinţele de Teleorman prezintă câmpuri ornamentale mai mari
sau mai mici, realizate în tehnica alesului în spetează. Întreaga compoziţie era
numită prag. Tehnicile în care se alegeau motivele ornamentale erau deosebit
de variate: ,,în spetează”, ,,cu acul”, ,,Karamani”.
,,Tehnica Karamani” este foarte bogată în posibilităţi artistice.
Ornamentica se caracterizează în ceea ce priveşte compoziţia şi plasarea în
ansamblul costumului prin dispoziţia ei foarte măsurată, subliniind echilibrul
valorilor decorative. La zăvelci ornamentica constă în mici registre dispuse
pe întreaga suprafaţă care se repetă şi un prag cu motive florale stilizate.
Cromatica zăvelcilor ne indică vârsta celei ce o purta, astfel zăvelcile cu
trupul negru, vineţiu sau albastru erau purtate de vârstnice iar cele cu trupul
roşu de către tinere. 		
Decorul este realizat în culori vii ce dau nota specifică acestor piese de
port: verde, alb, bleu, albastru, portocaliu, galben, violet, ciclamen (culoare
care a intrat relativ recent în decorul ţesăturilor, fie că sunt piese de port, fie
că sunt ţesături de interior).
La boscele ornamentica este mult mai variată ca şi compoziţie,
amplasamentul fiind acelaşi ca la zăvelci, pe întreaga suprafaţă a piesei şi la
poale sub forma unui prag mai îngust sau mai lat.

20
21
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Ibidem.
Maria Cioară-Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.132.
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La piesele mai vechi şi mai ales bătrâneşti, decorul constă doar întrun prag îngust de motive geometrice, care cu timpul evoluează, în sensul
că devine din ce în ce mai lat şi întreaga suprafaţă a piesei este decorată
cu alte registre înguste. Dintre motivele geometrice cel mai des întâlnite se
pot enumera: ,,rombul”, ,,S-ul”, ,,zig-zagul”, ,,triunghiul”, ,,crucea în X” și
,,steaua”. Geometrismul e numai litera artei decorative populare românești,
numai gramatica acestui limbaj22. Geometrizarea este o caracteristică a
artei decorative populare româneşti, elementele simple geometrice fiind
combinate cu un amalgam de puteri inedite. Procedeul de geometrizare a
lumii înconjurătoare contribuie la exprimarea ordonată a vieții ajungând la o
spiritualizare a formei23.
Rombul este deseori reprezentat şi simboliza puterea naturii şi totodată
era favorabil tehnicii ţesutului. În simbolistica solară rombul ia deseori locul
cercului24.
Linia în zig-zag, întâlnită în arta tuturor popoarelor şi care reprezenta
fulgerul, este des întâlnită pe boscelele din zona noastră. De la aceasta a
derivat curba ondulatorie, motivul ,,drum întors”, (p.230, nr. inv. 21830).

Boscea cu prag

Motivul ,,S-ului” este unul de legătură sau independent, poate fi
considerat şi ca un fragment de val. Uneori ajunge la motivul ,,coarnele
berbecului” sau ,,dinţi de ferăstrău”, întâlnit şi la decorul cămăşilor femeieşti
(la altiţă) sau la decorul maramelor, al cojoacelor şi al altor obiecte de artă
populară românească (p.224, nr. inv. 16690, p.229, nr. inv. 21746).
Ornamentul floral pare a fi unul de tip mai nou, însă este în alternanţă
cu geometricul cu care se întrepătrunde. ,,Pomul vieţii”, face parte din grupul
de motive al copacului aureolat de legende şi simboluri în gândirea populară.
El trăieşte ca orice fiinţă şi e posesorul unor spirite bune sau al unor forţe
malefice. Simbol al rodniciei sau adăpost al diavolului, pomul ia diverse
înfăţişări în ritualul obiceiurilor ţărăneşti şi în reprezentările artistice de pe
obiectele de lemn, ceramică sau textile25. O reminiscenţă a simbolicului pom
al vieţii este motivul „ghiveciul cu floare”, prezent în ornamentica mai multor
piese. Grădina, nu cea luxuriantă, ca o reprezentare a raiului, ci una obişnuită,
se întâlneşte pe decorul boscelelor teleormănene, ca de fapt pe întreaga
ţesătură românească, iar la boscele se limitează la reprezentarea unei flori, a
unei frunze sau a unei ramuri.
22

Ion Frunzetti, ,,Motive originar-naturaliste în geometrismul artei decorative populare
românești”, în Revista Fundațiilor, nr. 8, 1943, p.360.
23
Ana Bârcă, ,,Repertoriul ornamental și valoarea artistică a maramei de Muscel”, în Studii
și cercetări, Muzeul Satului,1971, p.199.
24
Ibidem, p.201.
25
Ibidem.

Boscea cu motive florale
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Boscea cu fond de culoare
neagră

Boscea de tip nou pentru
portul cu sorț încrețit
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,,Trandafirul” este unul dintre motivele florale cele mai întâlnite
(p.226, nr. inv. 18134) urmat de motivul ,,bobocului” (p.226, nr. inv. 18144)
şi ,,garoafei” (p.227, nr. inv. 18140). ,,Frunza de viţă” sau ,,laleaua” sunt
motive ornamentale practicate şi pe alesăturile de pe marame sau în decoraţia
altor obiecte de artă populară românească sau în sculptura şi pictura religioasă. Motivele avimorfe şi antropomorfe reprezintă imagini simbolice şi sunt
în întrepătrundere cu cele florale şi cu cele geometrice în cadrul aceluiaşi
registru de decor. Se întâlnesc: cucul, pasărea, inima și hora.
Către începutul sec. al XX-lea s-au purtat și boscele de catifea neagră cu decor floral de lânică colorată, brodat la mașină; această categorie de
boscele nu are nicio calitate artistică și reprezintă o influență orășenească
neasimilată de costumul popular al zonei26.
Trupul boscelei este vinețiu la piesele mai vechi, apoi negru sau
albastru, iar marginile sunt „bătute” (festonate) cu acul folosindu-se lână roșie sau albastră. Tinerele purtau boscele al căror fond era „nărâmzat”27 (roșu)
în timp ce decorul era realizat din bumbac alb și lână policromă: vișinie,
albastră, portocalie, galbenă, oliv sau negră. Șnururile cu care se legau în talie
aceste piese erau împletite din bumbac alb cu lână de culoare neagră, roșie,
galbenă, verde sau mov.
Cercetătoarea Elena Secoșan, o foarte bună cunoscătoare a
costumului popular românesc, consideră gama cromatică de roșu potolit, cu
albastru de smalț și verde măsliniu ca fiind caracteristica ce leagă bosceaua
teleormăneană de cultura spațiului dunărean28. Culorile pe care le vedem în
decorul acestor piese erau obţinute pe cale naturală din sucurile conţinute de
frunzele, florile, fructele, tulpinile sau rădăcinile unor plante, care prin metode simple se fixează pe fibrele textile.
Vopsitul vegetal s-a practicat cu precădere în satele românești în
sec. al XVIII-lea, al XIX-lea și la începutul sec. al XX-lea, după care s-a
folosit mai mult vopsirea cu ajutorul coloranților chimici, deși stabilitatea
culorilor, finețea și puritatea coloranților naturali erau superioare. Calitatea
culorilor obținute prin vopsitul vegetal depindea de o serie de factori:
momentul recoltării plantei, partea de plantă folosită și modul de extracție,
modul de pregătire a colorantului și a materialului și altele29. Spre exemplu,
negrul se obținea din scoarța arinului, galbenul se obținea din frunze de dud
în amestec cu frunze de zarzăr, iar din fierberea rădăcinilor uscate ale plantei
numită iarbă mare se obținea un albastru foarte rezistent.
26

Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op. cit., p.71.
Ibidem, p.69.
28
Elena Secoșan, Paul Petrescu, op. cit., p.60.
29
Georgeta Stoica, Elena Postolache (coordonatori), De la fibră la covor, Ed. Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 1998, p.69.
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Maramele
Marama sau ştergarul de cap din borangic era principala piesă
de completare a costumului femeiesc de sărbătoare în zona etnografică
Teleorman. Ea se purta numai la sărbători, peste tulpanul alb cu colţişori ce
avea rolul de a acoperi părul femeii căsătorite. Muzeul Județean Teleorman
deține în Colecţia etnografică un număr important de marame (240 piese),
dobândite în urma unor campanii de achiziții precum și în urma a numeroase
donații. Este un obiect de port foarte bine reprezentat în zonă, a cărei
confecționare necesita multă migală și atenție, deoarece prelucrarea firului de
borangic era foarte dificilă.
În mentalitatea colectivităţii rurale găteala capului constituia o
puternică însuşire ce indica apartenenţa la o anumită comunitate, fiind totodată
un semn distinctiv al unor importante ocazii, un atribut ce desemna vârsta,
starea civilă, socială şi materială a posesoarei30. Astfel, fiecărei categorii de
vârstă şi fiecărei etape de evoluţie a portului popular, le sunt proprii variante
specifice în ceea ce priveşte pieptănătura şi acoperământul capului, un rol
important în conturarea lor avându-l şi normele îndătinate de tradiţie31.
Fetițele și fetele din Teleorman purtau capul descoperit în zilele
de sărbătoare, cu părul pieptănat în cozi, lăsate liber pe spate sau aduse în
creștetul capului cu „dârdâieci” – flori artificiale lucrate din pânză – care
se prindeau în păr. Ieșirea la horă marca integrarea într-o altă categorie de
vârstă și alt statut, acela de fată32. La adolescență fetele purtau pieptănătura
obișnuită la care se adăugau accesorii cu rol estetic: flori naturale (mixandre),
piepteni de os și aluminiu, agrafe colorate, dar și unele podoabe scumpe, cum
ar fi banii de aur sau argint, ceea ce indica și starea socială a purtătoarei.
Învelitul capului, „legatul” sau „îmbroboditul miresei” era făcut în
momentul căsătoriei de către naşă, care schimba şi pieptănătura tinerei pentru
a marca intrarea acesteia „în rândul femeilor”. A doua zi după nuntă, nașa
pieptăna mireasa, moment important care în trecut era tratat cu solemnitatea
unui rit de trecere33. Din acel moment pieptănătura nu se va schimba, rămânând
în general aceeași până la moarte, iar femeia nu apărea niciodată în societate
cu capul descoperit.

30
31
32
33

Maria-Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.125.
Ibidem.
Ibidem, p.126.
Elena Secoşan, Paul Petrescu, op.cit., p.39.

Găteala capului cu două cozi
legate cu panglică

Găteala capului cu cozile aduse
îm creștet
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Pieptănăturile cele mai răspândite în Teleorman au fost cele cu berci –
părul se împletea în două cozi, legate la jumătate cu ațe lungi, numite vârfori,
din care se făcea un coc lunguieț deasupra cefei, cu coc realizat dintr-o coadă
împletită sau nu, răsucit și prins cu crăcani (agrafe mari) cu două cozi aduse
în cunună pe cap şi cu coarne34. Peste aceste pieptănături femeile au purtat
întotdeauna un suport în formă de semilună numit conci sau chemeleț, ce
a cunoscut diferite denumiri locale cum ar fi chemeleață, fes, mercheleață,
confecționat din pânză, cu rolul de a da o anumită formă gătelii capului35. De
acest chemeleț (de pânza lui) se coseau orți (părăluțe de argint). De asemenea
femeile bogate purtau pe frunte fruntar cu mahmudele sau icușari din aur,
format dintr-o panglică neagră pe care se coseau monedele36. Deasupra se lega
tulpanul sau ciumberul alb, ornamentat cu bagadele sau mărgele policrome și
ștergarul fixat cu spilci/spelci (ace cu gămălie colorată).
Pieptănătura cu coarne, de tradiție foarte veche, purtată la începutul
sec. XX doar de femeile în vârstă, constă din niște proeminențe laterale,
realizate din cozi răsucite deasupra urechilor, prinse cu ace37. Deasupra se
Pieptănătura cu berci

purta cimberul, fără chemeleț și ștergarul. Se pare că această pieptănătură a
fost răspândită și în Transilvania și Moldova. Pieptănătura femeilor în vârstă a
fost identică cu cea a nevestelor și s-a caracterizat printr-o mai mare sobrietate,
lipsind acele elemente de cochetărie specifice tinerelor38. Și astăzi femeile în
vârstă din satele nostre poartă părul lung, pieptănat cu berci sau cu coc strâns
în ceafă, acoperit cu ciumber de culoare neagră sau cu batic cumpărat din
comerț, niciodată nu poartă capul descoperit.
Acoperirea capului la femei are și o evidentă funcție socială, căreia în
timp i s-a adăugat și o importantă funcție estetică. Învelitul diferă (în acelaşi
timp) și după anotimp, vârstă și ocazie, fiind diferită ținuta bătrânelor față
de cea a nevestelor sau modul decent de învelire a capului la biserică, față
de ținuta pentru horă sau pentru alte petreceri. Pieptănătura și acoperământul
capului, cu rolul de „semn” care transmite un mesaj, pot fi constatate pe întreg
teritoriul românesc39.
Marama era realizată în cadrul gospodăriei, la războiul de țesut, de
către femei care dobândiseră acest meșteșug de mare virtuozitate tehnică, ce a
atins uneori cele mai înalte trepte ale creației artistice.

34

Maria-Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.126, 127.
Georgeta Stoica, Maria Văgîi, op.cit., p.64.
36
Elena Secoșan, Paul Petrescu, op.cit., p.25.
37
Maria-Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.127.
38
Ibidem.
39
Elena Secoșan, Paul Petrescu, op.cit., p.39, 40.
35

Găteala capului cu maramă
prinsă cu dârdâieci
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În Teleorman, ștergarul de cap era piesa care se dădea în dar la
nuntă, ginerelui, socrilor mari, nașilor și cumnaților, în timp ce se juca hora
,,Nuneasca”40.
Maramele aflate în colecția muzeului datează de la sfârşitul
sec. al XIX-lea şi până la jumătatea sec. XX și sunt piese țesute în două
ițe din borangic sau din borangic cu bumbac, de culoare albă sau gălbuie
(culoarea naturală a borangicului). Au lungimi cuprinse între 2,50-3,50 m și
lățimi de aproximativ 0,80 m, dimensiuni caracteristice maramei din această
zonă. Unele dintre ele, la capete, se termină cu ciucuri. Din punct de vedere
al decorului, maramele sunt ornate cu motive alese cu bumbac alb, dispuse în
mai multe registre la ambele capete, capătul ales având dimensiunea de până
la 0,75 m. Cele mai vechi piese au decorul compus din vărgi (vrâste) realizate
din urzeală cu fire mai groase de bumbac alb sau borangic și vărgi realizate din
bătaie, într-o succesiune ritmică, dispuse la capete sau pe întreaga suprafață.
Diferențierea dungilor se face și prin culoare, albastră sau neagră (p.241,
nr. inv. 13297). La cele mai multe marame se întâlnesc dungi de-a lungul
maramei, fie numai la margine, fie pe toată lățimea piesei. Astfel de marame
decorate cu vărgi egale de la un capăt la celălalt erau purtate de femeile
vârstnice și erau cunoscute sub numele de „ștergare cu panglici”41 (p.241,
nr. inv. 18120). Uneori, între vărgi, era lucrat un fel de ajur ce purta numele
de „undrele” (p.245, nr. inv. 18277). Sunt și ștergare mai vechi cu alesături la
capete, cu motive geometrice sau fitomorfe, realizate cu speteaza din mătase
sau ață albă de bobină42 (p.242, nr. inv. 18085, p.243, nr inv.18087).
Motivele decorative geometrice întâlnite pe alesături sunt: motivul
„S”-ului, motiv foarte vechi, întâlnit atât pe cămașile, cât și pe boscelele
de Teleorman, ,,linia oblică” și ,,linia ondulată”, ,,crucea în X”, ,,steaua”,
,,rombul”, ele nefiind motive abstracte, ci o generalizare sau o stilizare a
elementului real (p.243, nr. inv. 18118, p.246, nr. inv. 18119).
Geometrizarea este o caracteristică a artei populare românești,
tehnica de lucru în cazul maramelor cerând ea însăși o tratare geometrică43.
Muzeul Județean Teleorman deține câteva marame decorate pe toată suprafața
cu motivul rombului, motiv favorabil tehnicii țesutului și care simboliza
puterea naturii, pentru că în simbolistica solară rombul lua deseori locul
cercului44.

,,Ghiveciul cu floare”

40

Maria-Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.50.
Ibidem, p.129.
42
Ibidem.
43
Ana Bârcă, art. cit., p.204.
44
Ibidem.
41

Maramă țesută ,,în fagure”
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Găteala capului cu maramă
lăsată cu colț

Cele mai noi piese sunt maramele cu alesături sau cu intercalări de
găurele („viermuşori”), decorul având forma unor buchete sau a unor motive
geometrice presărate pe toată suprafaţa piesei45. Uneori, pentru a spori
strălucirea decorului, se introduceau în ţesătură fire metalice. Ca motive alese
se întâlnesc motive vegetale stilizate, cum ar fi ,,vița de vie”, ,,ghiveciul cu
floare”, ,,pomul vieții” (p.252, nr. inv. 23075), ,,laleaua”, ,,trandafirul” (p.252,
nr. inv. 23068). Motivele ,,vița de vie” și ,,laleaua” sunt întâlnite și pe decorul
boscelelor, dar și pe cea a cămășilor femeiești și bărbătești din zonă. ,,Pomul
vieții” face parte din grupul de motive al copacului, simbol al rodniciei în
gândirea populară. ,,Ghiveciul cu floare” apare ca o reprezentare a grădinii
raiului. ,,Trandafirul”, des întâlnit, devine prin uzanță o reprezentare pur
formală. De asemenea, unele marame prezintă la capătul ales o îmbinare a
floralului cu geometricul, mintea și sufletul creatoarei punându-și amprenta46.
Deși aceste femei nu erau știutoare de carte, ele au creat aceste modele artistice
în care tradiția și „moda” ocupă un rol important. Ștergarele de cap au ajuns
în Teleorman la o valoare artistică remarcabilă prin motivele ornamentale,
prin tehnicile folosite în compunerea câmpurilor decorative și prin nuanțele
utilizate47.
Întregul aspect al gătelii capului depinde de modul în care se leagă
ştergarul (marama). Ştergarul este aşezat cu grijă şi fixat cu ace cu gămălie
colorată (spelci) sau dârdâieci ca să păstreze forma dorită. Acesta se potriveşte
cu capătul drept mai scurt şi cu cel stâng mai lung, apoi se fixează pe frunte
cu ace în aşa fel încât să rămână libere salba de bani din aur sau mărgelele
tulpanului. După aceea, capătul scurt al ştergarului se petrece pe sub barbă,
unde rămâne fixat, iar celălat se înfăşoară de două ori peste cap şi este lăsat să
cadă liber în faţă48. Uneori capătul scurt al ştergarului nu se fixează sub barbă,
ci este lăsat liber în jos, până la marginea superioară a boscelei din faţă, iar
capătul lung, după ce s-a înfăşurat în jurul capului, se îndoaie pe creştetul
capului, ajungând cu o margine pe umăr, formând un ansamblu cu aspect
deosebit49. În unele zone, un colț al marameri este lăsat pe frunte.
Găteala capului cu tulpan şi ştergar dă costumului femeiesc
teleormănean cu boscele perechi o eleganţă deosebită, femeile având aspectul
unor domnițe sau jupâniţe, aşa cum sunt zugrăvite în tablourile votive din
bisericile noastre medievale50.
45

Maria-Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.129.
Ana Bârcă, art.cit., p.204.
47
Maria-Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.128.
48
Ibidem, p.129.
49
Georgeta Stoica, Maria Văgîi, op.cit., p.65.
50
Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în Țările Române, sec. XIV-XVII, Bucureşti,
1970, p.170-172.
46

Găteala capului cu tulpan
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Textilele de interior
O parte importantă a Colecției de etnografie o reprezintă textilele de
interior formată din țesături din lână (velințe, scoarțe, căpătâie) și țesături din
bumbac și borangic (ștergare, așternuturi, meseale). Dintre toate categoriile
de obiecte care constituie interiorul locuinței țărănești, textilele îndeplinesc
rolul decorativ cel mai important și dau în același timp o caracteristică
specifică locuinței țărănești românești. Indiferent de materialul din care sunt
confecționate, lână, bumbac, cânepă, in sau borangic, prin modul în care se
așază pe mobile, pe perete, pe culme, la grindă, prin compoziția ornamentală
și prin cromatică, țesăturile definesc stilul decorativ al interiorului dintr-o
anumită zonă51. Nu se poate preciza cât de vechi este acest obicei de a
împodobi interiorul casei cu țesături, deoarece acestea sunt confecționate din
materiale perisabile.
Păstrarea și folosirea unor categorii de țesături numai în zilele de
sărbătoare sau cu prilejul ceremoniilor a permis transmiterea unor piese
vechi, din sec. al XVIII-lea52. Textilele de interior împodobeau interiorul
locuinței țărănești, având în același timp o dublă funcție: practică și decorativornamentală. Ele definesc o anumită concepție stilistică, caracteristică stilului
decorativ al interiorului locuinței țărănești din acest areal. În alte zone ale țării,
mobilierul bogat decorat conferă alături de piesele textile atribute estetice
locuinței tradiționale, însă în Teleorman mobilierul sobru constituie doar un
fundal pe care se etalează petele de culoare ale țesăturilor53.
De aceea locuința se caracterizează printr-o mare sobrietate, ceea
ce de fapt exprimă o anumită filozofie, concepție, despre viață, potrivit
căreia pământul este bogăția cea mai de preț. Puținele elemente decorative
de pe mobilier, nuanțele potolite ale țesăturilor de interior, lipsa ceramicii
cu caracter decorativ-ornamental imprimă locuinței tradiționale simplitate,
amintind de vechile civilizații54.
Aceste piese au fost rodul muncii migăloase a femeilor, care pe lângă
grija gospodăriei, a creșterii copiilor, a lucrului câmpului și grădinii, au țesut
la războiul de țesut tot felul de țesături necesare în gospodărie, precum și
pânza folosită la confecționarea veșmintelor țărănești.

51

Georgeta Stoica, „Organizarea interiorului locuinţei ţărăneşti româneşti”, în Studii şi
Cercetări, Muzeul Satului, 1971, p.98.
52
Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.33.
53
Ibidem, p.112.
54
Ibidem, p.114.

Foaie de așternut

Ștergar/prosop
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Foaie de velință

Meșteșugul torsului și al țesutului, dobândit printr-o îndelungată
tradiție, a cunoscut în zona noastră o perioadă de înflorire la sfârșitul
sec. al XIX-lea. La Expoziția Universală de la Paris din 1889, Teleormanul
se afirma prin numărul, varietatea și calitatea produselor expuse, prezentând:
velințe, pânză, ștergare, fețe de masă, basmale, peșchire, carpete de lână,
stofe de lână, țesături variate din borangic, căpătâie, brâie, cămăși de
borangic, zuvelci etc55.
Țesăturile din lână se expun în casa țărănească teleormăneană pe
perete, deasupra patului, ca mijloc de împodobire a locuinței, conferindu-i
astfel o atmosferă primitoare, veselă și plăcută. Un alt motiv pentru care
textilele de lână se pun pe perete în dreptul patului este și acela al menținerii
căldurii în interior, în timpul iernilor foarte reci care erau înainte vreme pe
meleagurile noastre. De-a lungul patului se puneau căpătâie din lână frumos
ornamentate. Celelalte țesături din lână sunt grupate la capul patului, fiind
adunate diferite scoarțe, așternuturi și perne. La capătul patului, pe lada
de zestre se așezau teancuri de cergi, velințe, scoarțe, așternuturi, perne
și căpătâie. Aranjarea așternuturilor la capătul patului chiar și în casele
boierești a fost remarcată și de către Del Chiaro în călătoriile sale făcute în
Principatele Române: „Patul nu se desface decât noaptea, așa încât saltelele
umplute cu bumbac și plapumele sunt strânse înfoiat și îndoite la capete,
formând o masă pătrată și înaltă, acoperită cu un cearșaf alb și subțire, cu
flori de mătase și terminată apoi cu perne din aceeași pânză”56.
Odaia în care se expunea cea mai mare parte a pieselor textile cu
valoare decorativă a fost „odaia curată”, de aceea această încăpere are
atribute artistice, după cum ne arată cercetătorii Maria Cioară Bâtcă și
Vlad Bâtcă în lucrarea Zona etnografică Teleorman: „Această odaie era
inițial neîncălzită. Primatul funcției estetice duce la amplasarea patului de
preferință de-a lungul peretelui lateral, exterior, pentru a fi bine privit din
ușă, ca element de maximă importanță decorativă”57.
Mai important decât aceste lucruri sunt însă, tehnica de lucru,
compozițiile ornamentale, cromatica rafinată obținută cu ajutorul vopselelor
vegetale, precum și gama bogată și variată a categoriilor de țesături58.
Textilele din lână ale zonei sunt ţesute în războiul orizontal, pe spete
cu lățimea obișnuită de 0,80 m. De aceea acestea sunt compuse din două
foi de țesătură cusute pe mijloc, în cusătură simplă sau cu „cheiță” din lână.
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Maria Cioară-Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.69.
Anton-Maria Del Chiaro Fiorentino, Revoluţiile Valahiei (după textul reeditat de
N. Iorga, în româneşte de S. Cris-Cristian, cu o introducere de N. Iorga), Ed. Viaţa
Românească, Iași, 1929, p.6.
57
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Tehnica de țesut a textilelor din lână prezente în Colecția de etnografie a
muzeului este cea în două și în patru ițe, iar alesăturile sunt realizate în
tehnica „peste fire”, „Karamani cu tăieturi” și „Karamani cu găurele” – cu
fire întrerupte în dreptul motivelor ornamentale la schimbarea culorilor,
asemănătoare cu unele țesături copte, ceea ce constituie un indiciu prețios
cu privire la vechimea tehnicii59. Pentru ca țesătura să fie finisată și în același
timp să nu se destrame foile de țesătură, la capete se înnodau firele de urzeală
două câte două sau se cosea tiv simplu, cu acul.
Cea mai simplă ţesătură a fost cerga, confecţionată din cânepă de
calitate inferioară, ţesută în patru iţe şi formată din două sau trei foi, lungi de
5-5,50 m. În zestrea fiecărei fete trebuia să intre în mod obligatoriu o cergă
(folosită pentru a fi pusă pe fundul căruței, depășind laturile acesteia ca să
ajungă să acopere și încărcătura de cereale, ferind-o în același timp de ploaie
sau vânt) şi două-trei aşternuturi, numite și pături. Aşternuturile, confecţionate
din lână, sunt țesături groase și sunt compuse din două foi cusute pe mijloc.
Ele erau folosite pentru învelit sau acopereau paturile din locuinţa ţărănească
în zilele de sărbătoare. Acestea sunt țesute în patru ițe din lână dărăcită și
toarsă mai răsucit pentru urzeală și mai puțin răsucit pentru băteală. Uneori
urzeala acestui tip de țesături era din cânepă sau bumbac60. Decorul acestora
se compunea dintr-o alternanţă de vărgi multicolore mai late sau mai înguste
sau de lăţimi egale (p.284, nr. inv. 18920). Cu timpul, aceste vărgi simple
au fost înlocuite cu registre de alesături, în alternanță cu dungile. Cromatica
acestor piese este compusă din nuanțe de bleumarin cu roz sau vișiniu, roșu
cu negru, verde sau galben.
Superioară aşternutului a fost considerată velinţa (numită şi scoarţă),
deoarece se ţesea „lână în lână” sau lână cu urzeală din bumbac, în două ițe
cu alesături în „tehnica Karamani”. Velințele se puneau și ele pe pat. Velința
teleormăneană este alcătuită tot din două foi încheiate pe mijloc cu lățimea de
0,80 m, iar lungimea este de cca 3,30 m. Ele sunt decorate cu vărgi intercalate
cu alesături cu motivele numite „degete” (p.283, nr. inv. 21762), „zăluța”,
„în roate” – romburi concentrice dințate pe margine (p.279, nr. inv. 18091),
„pristolnicul” (p.283, nr.inv. 18896). În colecția de țesături de interior sunt
prezente și velințe cu decor floral stilizat, amplasat în interiorul unul chenar
dințat (p.282, nr. inv. 18911).
Velințele care conțin în decorul lor registre de alesături se numeau
velințe alese sau scoarțe și se foloseau tot ca așternut de pat, păstrându-se în
zile obișnuite pe ladă, lângă celelalte țesături; pentru că era mai scumpă și se
59
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Georgeta Stoica, Maria Văgîi, op. cit., p.34.
Maria Cioară-Bâtcă, Vlad Bâtcă, op. cit., p.112.
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Foaie de așternut

Macat

realiza mai greu, în zestre intra o singură scoarță sau velință aleasă.
Cu timpul, acest gen de țesătură s-a așezat pe perete deasupra patului, în
„odaia curată”, datorită calităților artistice.
Cromatica velințelor este vie, în nuanțe de roșu, albastru, portocaliu,
maron, alb, verde închis, verde deschis, mov, galben, ciclamen, culori
introduse în cromatica țesăturilor, ca urmare a folosirii coloranților chimici
pentru vopsirea firelor de lână: „Introducerea culorilor de anilină cu ajutorul
cărora se obțin culori primare, mai crude, a produs o schimbare în cromatica
țesăturilor după Primul Război Mondial, a contribuit la schimbarea concepției
estetice din acest punct de vedere” 61.
La unele dintre velințele aflate în colecție întâlnim și cromatica
pastelată, obținută din folosirea culorilor vegetale (p.282, nr. inv. 21829)
Chiar dacă modul de împodobire a velințelor teleormănene este simplu,
imaginația creatoare a femeilor neștiutoare de carte care au lucrat aceste
țesături a dat naștere la o serie de variante, unele dintre ele având o compoziție
decorativă, de mare rafinament.
Ţesăturile din lână au fost considerate piese de valoare atât în casa
boierească cât și în casa țărănească, trecute cu grijă în foile de zestre ale
vremii şi moştenite din generaţie în generaţie în cadrul aceloraşi familii62.
Macatele sunt țesături mai noi, ușoare, confecționate din fire de
bumbac și lână, la care foile de țesătură sunt unite printr-o dantelă croșetată.
Pentru a crește valoarea decorativă a acestor țesături, pe una dintre laturile
lungi se adaugă, după tivire, dantelă de o lățime
considerabilă, realizată cu iglița. Motivele decorative
ale macatelor sunt realizate cu ajutorul năvădelii sau
cu vergeaua. Culorile folosite erau două, una de fond și
alta folosită la realizarea motivelor decorative (p.276,
nr. inv. 24276, p.277, nr. inv. 23111, p.278, nr. inv.
28011).
Căpătâiele sunt țesături din lână care, de cele
mai multe ori, au dosul din bumbac și cânepă. Sunt
de o mare expresivitate decorativă, fiind ornamentate
cu vărgi și carouri – rezultate din încrucișarea firelor
de urzeală și băteală63. Cromatica lor este vie, astfel
că pe un fond roșu, albastru, verde sau galben se află
dungi, vărgi sau alesături dispuse la capete sau pe toată
suprafața (p.292, nr. inv. 18012, 18189).
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Acestea se puneau pe patul de pământ sau din scânduri, de-a lungul
patului sau pe ladă și erau umplute cu paie. Odată cu introducerea
patului cu tăblii în casa țărănească, căpătâiele au fost înlocuite de
alte categorii de perne, mici, pătrate, ale căror fețe de pernă sunt
confecționate din bumbac țesut în două ițe.
Ștergarele sunt țesături de interior care împodobeau pereții
caselor, numite și șervete sau prosoape, atunci când sunt confecționate
din bumbac, dar și cârpe, atunci când sunt realizate din borangic.
Ele pot fi învărgate și decorate la capete cu alesături geometrice
și fitomorfe, alese cu speteaza64. Deși bumbacul s-a introdus în
țara noastră abia în sec. al XVIII-lea, acesta s-a împământenit
atât de bine încât majoritatea țesăturilor cu caracter decorativ din
interiorul locuinței țărănești sunt confecționate din acest material65. Arniciul
colorat, folosit la ornamentarea acestor piese, a fost introdus prin intermediul
negustorilor cu un secol înaintea bumbacului. Borangicul a apărut în urma
creșterii viermilor de mătase în zona noastră, în ultimul deceniu al sec. al
XIX-lea, după cum arată Pantele Georgescu în Dicționarul geografic,
statistic, economic și istoric al județului Teleorman: „În 1892 s-au crescut
viermi de mătase în 76 de comune [...]. Produsul gîndacilor de mătase n-a dat
loc vreunui comerț însemnat ci borangicul a servit mai mult la îmbrăcămintea
și podoaba femeilor. Rar femeile vînd gogoșile pe piețe la Turnu Măgurele,
Alexandria, Roșiori”66.
Acest material s-a folosit în combinație cu bumbacul pentru realizarea
țesăturilor de interior și, mai rar, au fost confecționate țesături numai din
borangic pentru uzul interior. În acest caz, unele țesături din borangic au fost
trecute în foile de zestre din sec. al XVIII-lea. Doar ștergarele de nuntă erau
confecționate pe scară largă din borangic.
Ștergarele care erau țesute pentru decorarea casei erau așezate în
interiorul locuinței teleormănene la icoană și în dreptul patului, fiind agățate
de un cui, iar capetele cădeau liber în jos, având o lungime de 1,50-2 m.
Cu timpul, în casa cu tindă și într-una sau două încăperi, ștergarele acopereau
pereții de jur împrejur și erau așezate drepte, sau legate cu un fir de arnici sau
înnodate, așezate cu colțurile puțin lăsate în jos.
În casa țărănească din zonă s-au folosit și ștergare de uz gospodăresc,
care sunt mult mai simplu ornamentate și sunt confecționate din cânepă și
bumbac. Lungimea lor este de maxim 1,20-1,50 m, iar decorul era compus
dintr-un grup de dungi orizontale la cele două capete, fiind țesute în două ițe.

Meseală

Față de pernă
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Ștergar de nuntă

Ștergar

Ștergarele de nuntă au fost cele mai împodobite dintre ștergare și erau
confecționate din materiale fine. Mireasa trebuia să pregătească pentru nuntă
peste o sută de ștergare pe care le dăruia tuturor nuntașilor. 		
Treptat, obiceiul s-a restrâns, în sensul că mireasa dăruiește ștergare
numai rudelor apropiate, nașilor și cumnaților 67. Tot în cadrul ceremonialului
de nuntă, soacra mare avea un ștergar lung de peste 3 m, foarte împodobit, cu
care lega mirii și-i trăgea împreună în casă.
S-au folosit ștergare și în cadrul ceremonialului de înmormântare,
confecționate din bumbac, cu lungimea de maxim 1 m, decorate cu dungi în
culori sobre, denumite „pomnete”.
Ștergarele s-au folosit și în obiceiurile legate de naștere și botez sau în
legătură cu construirea casei, când se făcea ridicarea bradului cu ștergar după
montarea căpriorilor68 – obicei prezent și astăzi.
Decorul acestor piese este geometric la cele mai vechi și vegetal la cele
ce provin din sec. XX. Decorul geometric constă în grupări de dungi înguste
sau mai late, colorate diferit, la cele două capete ale ștergarului (p.266, nr.
inv. 16616, p.267, nr. inv. 18246). Uneori, între aceste dungi, sunt intercalate
registre de alesături sau de șabac. Decorul vegetal constă în general din motive
florale stilizate (p.269, nr. inv. 18054), ,,trandafirul cu frunză” (p.266, nr. inv.
18071) sau ,,frunza de viță-de-vie cu struguri” (p.270, nr. inv. 18056).
Colecția de textile de interior a Muzeului Județean Teleorman este
completată de cearșafuri sau așternuturi de bumbac, chiar și de borangic, care
se așază pe pat, sub velință, lăsând să se vadă alesăturile și dantela. Sunt textile
realizate în două ițe cu decor în dungi, carouri sau alesături, confecționate
din două sau trei foi de țesătură, unite printr-o cheiță din dantelă executată
cu iglița. Laturile lungi prezintă un registru de alesături cu motive florale,
precum și o dantelă lată (p.290, nr. inv. 18859).
Fețele de pernă din bumbac sunt țesături de mici dimensiuni, care
îmbrăcau pernele mici, pătrate. Cele mai vechi au decorul compus dintr-un
chenar, în interiorul căruia se află un motiv central reprezentat de o glastră
cu flori sau de o pasăre. Sunt piese țesute în două ițe, cu decorul realizat în
tehnica țesutului peste fire sau brodate cu punctul „muscă mică” cu arnici
roșu, albastru sau negru: „[...] Dacă există în unele case și câte 3-4 perne, sînt
numai pentru ornamentul patului. Ele sînt cusute cu arnici roșu cu diferite de
desene, mai ales cai și iscălituri de nume și sînt umplute tot cu paie, atît de
îndesat, că nu te poți odihni pe ele [...]”69.
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Meseala este acea țesătură care acoperă toate țesăturile de pe lada de
zestre și este confecționată din bumbac și borangic, fiind țesută în două ițe.
Este confecționată din două foi de țesătură unite printr-o dantelă executată
cu iglița. Decorul este întins pe toată suprafața, fiind realizat din registre de
motive geometrice care alternează cu cele cu motive florale.

Meseală
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Obiectele din lemn
În cadrul gospodăriei țărănești teleormănene,
țăranul își confecționa din lemn cea mai mare parte
a obiectelor de uz gospodăresc. Deoarece materia
primă era dată de bogăția pădurilor ce existau
altădată în această zonă, au apărut cu timpul și în
domeniul prelucrării lemnului câțiva meșteșugari:
dulgheri, constructori de case, de acareturi, de
instalații tehnice – fiind cei mai numeroși în zonă,
urmați apoi de tâmplari, dogari, rudari, ciurari, rotari,
constructori de căruțe și chiar meșteri specializați în
confecționarea instrumentelor muzicale. Rudarii au fost și sunt încă locuitori
rromi ai ținuturilor noastre, stabiliți în localitățile Zimnicea și Smârdioasa,
care tot mai practică acest meșteșug și își desfac produsele la bâlciurile anuale
sau la piețele din județ.

Casă din com. Putineiu
jud. Teleorman (arhiva M.J.T.)

Meșteșugul dulgheritului s-a dezvoltat vertiginos odată cu ridicarea
orașului Alexandria în anul 1834 și cu înființarea orașului Turnu Măgurele
în anul 1836. În anul 1891, în Turnu Măgurele se aflau 37 dulgheri și 22
tâmplari70, iar statistica breslelor din 1935 indică existența unui număr de
72 tâmplari la Alexandria, alături de 18 ateliere de tâmplărie, 20 de dogărie
și 10 de rotărie71, cifre ce redau răspândirea acestui meșteșug la sfârșitul
sec. al XIX-lea și spre jumătatea sec. XX.
În jurul anului 1900, tâmplarii satelor teleormănene lucrau o parte
dintre elementele constructive ale locuinței (uși, ferestre, dușumele, tavane
din scânduri, corlata vetrei) și piese de mobilier: paturi din ,,blăni” fixate pe
țăruși, paturi cu „tăblii”, mese joase, rotunde, scăunele rudărești, mese-dulap,
lăzi de țoale cu „chichiță” (o despărțitură anume făcută pentru păstrarea
lucrurilor de preț), cufere, polițe, cuiere, lavițe, leagăne, dulapuri, hambare72.
După Primul Război Mondial a apărut moda de a închide prispele
caselor cu „trăpuzane” din lemn și de a decora stâlpii, ancadramentele
ferestrelor și ușilor, paziile și consolele, ceea ce a oferit un câmp larg de
manifestare meșterilor țărani73.
70
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Mașină de egrenat bumbac

Suveică

Dogarii și rudarii au lucrat o gamă largă de vase, prezente și în colecția de
obiecte etnografice din lemn: linul pentru călcat strugurii, butoaie și butoiașe
pentru țuică și vin, putineiul cu o mânușă în care se bătea untul, dubla pentru
cereale, cofa, donița, putinica, bota în care se ducea apa la câmp, căpisterea
pentru frământat pâinea, jugul pentru boi, piua cu pilug, găvanul, pisălogul,
ploști pentru apă, vin sau țuică.
O altă gamă de produse din lemn o constituie uneltele legate de
meșteșugul casnic al prelucrării fibrelor, pornind de la fus și terminând cu
războiul de țesut: mașina de tors, mașina de egrenat bumbacul, furcile de
tors, sucala cu vârtelnița, suveicile. Prezența acestor obiecte în gospodăriile
noastre ilustrează existența meșteșugului torsului și al țesutului, practicat de
către femei. Nu exista gospodărie țărănească fără a avea un război de țesut,
după cum fetele nu se puteau mărita până nu dobândeau aceste meșteșuguri.
Uneltele pentru industria casnică textilă care compun Colecția etnografică
de obiecte din lemn sunt: furci de tors, rășchitoare, dărace, sucale, vârtelnițe,
suveici, scripeți, mașini de egrenat bumbac, alegătoare și războaie de țesut.
Furcile de tors se foloseau la torsul firului de bumbac sau de lână.
Principala caracteristică a acestor piese este funcționalitatea, așa încât ele
nu prezintă elemente importante de decor (prezintă uneori doar niște linii
concentrice).
Rășchitorul era folosit pentru a face sculurile de lână sau pentru ața de
sac de pește ori prostovol și nu are decor.
Dăracele se foloseau pentru a alege diferite calități ale fibrelor textile
și a uniformiza straturile de fibre, care prin suprapunere vor forma caierul74.
Dăracul prezentat în catalog are decor geometric pe partea superioară
reprezentat de motivele „rozeta” și „bradul”.
Sucalele sunt unelte din lemn cu ajutorul cărora se deapănă pe țevi
firul de lână sau bumbac, folosite apoi în suveică, pentru a fi introduse în
războiul de țesut; nici ele nu au decor. Sunt de două tipuri: acționate cu mâna
și acționate cu un mâner. Vârtelnițele se foloseau pentru depănatul sculurilor
și sunt de asemenea piese simple, fără decor.
Mașina de egrenat bumbac are rolul de a separa bumbacul de semințe,
este de asemenea o piesă funcțională, fără decor.
Războiul de țesut este unul mic, orizontal, cu două ițe, la care ponojiile
(pedalele de jos) prezintă decor geometric. Sunt prezentate în catalog și piese
singulare componente ale războiului de țesut: suveici, scripeți.
În general, aceste piese sunt lucrate din lemn de salcie sau plop, ce se
găseau din abundență în pădurile Teleormanului.
74
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Obiectele de uz gospodăresc din Colecția de etnografie a muzeului
sunt reprezentate de: butoiașe de diferite dimensiuni, boate pentru apă, dublă,
hambar, piuă cu pilug, samar, putinei, storcător pentru struguri, linguri de
lemn, cârpătoare, pristolnice. Aceste piese sunt lucrate de meșterii dulgheri,
tâmplari sau rudari, din lemn de fag, dud sau salcie. În general nu au decor.
Doar hambarul, o piesă cu capac plat, confecționat din mai multe scânduri,
are decor pe capac și pe partea din față sub forma unor linii intersectate. Dacă
acesta este o piesă elaborată, piua cu pilug este o piesă foarte simplă lucrată
probabil în gospodărie, dintr-o bucată de lemn masiv, scobită înăuntru.
Pristornicele, obiecte folosite la ștampilarea pâinilor rituale, au
formă de troiță și sunt decorate prin crestare și traforare. Sunt piese ce se
cumpărau de la târg și erau prezente în fiecare gospodărie. Lingurile de lemn,
de dimensiuni mai mari sau mai mici, sunt lucrate de rudari și prezintă mici
decoruri sub forma unor crestături.
Tâmplarii teleormăneni executau altădată și numeroase piese de
mobilier, piese care se aflau în orice gospodărie țărănească: măsuța joasă
cu scăunele, lada de zestre, dulapul pentru vase, policioara. Prin modul de
așezare a acestora în cadrul interiorului țărănesc se urmărea armonizarea
nevoilor practice cu satisfacerea gustului pentru frumos.
Mesele rotunde, joase, nu se disting prin decor, ci prin formă, prin
echilibrul proporțiilor și silueta picioarelor. Ele îndeplinesc o funcție strict
utilitară și de aceea locul pe care îl ocupă depinde de cerințele de moment ale
gospodăriei, fie în tindă lângă vatră, fie în camera de locuit
în timpul prânzului etc75.
Scăunelele sunt din categoria celor cu trei picioare
fixate direct în șezut; a fost tipul de scaune cel mai răspândit
în trecut la noi, însă se folosesc și astăzi în gospodăria
țărănească.
Lăzile de zestre constituiau un element important al
mobilierului țărănesc. În sec. al XIX-lea aproape în fiecare
casă țărănească, într-o singură încăpere, erau înșirate mai
multe astfel de piese, deoarece fiecare generație adăuga încă o ladă de zestre.
Muzeul deține mai multe lăzi de zestre, dintre care una de mari dimensiuni;
sunt lăzi pictate care au la origine „lada de Brașov”, care prin difuzarea ei în
Țările Române a dat naștere la o producție locală76.

75
76

Pristolnic

Ladă de zestre

Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.24.
Roswith Capesius, Mobilierul țărănesc românesc, Ed. Dacia, Cluj, 1974, p.79, 95.
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Icoană

Aceste lăzi au o construcție solidă, scândurile sunt legate în „coadă de
rândunică” și au decorul pictat. Au aplicații metalice la încuietoare și mânere.
Dulapul pentru vase este o piesă simplă, lucrată în lemn de fag, prin
tăiere și îmbinare, fără decor.
Policioara este una dintre cele mai vechi piese de mobilier din locuința
țărănească și unul dintre puținele elemente preluate din bordei și strămutate în
locuința construită la suprafața solului. Funcția ei, inițial utilitară, a devenit
cu timpul utilitar-decorativă, folosind ca suport pentru străchini, icoane,
ștergare, mănunchiuri și coroane de busuioc77.
Fiind o zonă străbătută de numeroase căi de comunicație, aici s-a
dezvoltat, din cele mai vechi timpuri, meșteșugul rotăritului. Carele ferecate
de Teleorman, trase de mai multe perechi de boi, transportau cereale și alte
mărfuri la schelele de pe Dunăre sau la târgurile din zonă, impresionând prin
dimensiunile și soliditatea lor78. Un astfel de car – o piesă solidă – lucrat din
lemn și îmbrăcat în fier, a fost achiziționat la muzeu în anul 1998.
Obiectele din lemn aflate în Colecția etnografică sunt confecționate
din cele mai variate esențe: brad, paltin, frasin, tei, fag, salcie, stejar, plop și
dud și cuprind o vastă gamă de piese, cu forme, mărimi și capacități diferite.
Meșteșugarii satelor teleormănene își desfăceau marfa la târgurile din cele
patru localități urbane ale județului – Roșiorii de Vede, Zimnicea, Alexandria
și Turnu Măgurele, precum și în cele opt târguri existente la mijlocul sec.
al XIX-lea: Piatra, Salcia, Beuca, Balaci, Miroși, Plosca, Smârdioasa și
Țigănești79.
Cu timpul, acest meșteșug a suferit un declin, pe de o parte pentru că
elementele constructive ale casei țărănești au fost înlocuite cu alte materiale
de construcție, iar pe de altă parte mobilierul tradițional a fost înlocuit de cel
orășenesc. Obiectele de uz gospodăresc care se aflau altădată într-o gospodărie
țărănească au lăsat treptat locul celor cumpărate din comerț.

Botă pentru apă
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Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.26.
Maria Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op. cit., p.66.
79
Ibidem, p.68.
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Ceramica
Colecția de etnografie a Muzeului Județean Teleorman cuprinde și o
serie de vase ceramice de diferite dimensiuni, de la ,,mărunțișuri” (ceșcuțe
și cănițe) căni de apă și de lapte, oale de un litru, oale cu toartă, farfurii,
străchini, ulcioare de apă și ulcioare de nuntă, până la vase de capacitate,
numite borcane. Fiecare gospodărie țărănească teleormăneană deținea un
bogat inventar de vase din lut. Acestea se aflau în trecut și printre darurile
obișnuite la nunți, dar și la pomenile pentru morți. Erau foarte importante
la sărbătoarea Rusaliilor (Moșii de Vară), atunci când se împărțeau căni de
pământ cu cireșe și poame, ulcioare pentru apă sau străchini.
Olăria a avut în trecut un loc de cinste, fiind folosită atât la masa
bogatului, cât și la masa săracului și a domnit singură fără rivalele ei de astăzi,
porțelanul și fierul smălțuit80.

Vas de provizii

Multitudinea formelor și eleganța lor, motivele și compozițiile
ornamentale, cromatica armonioasă indică vechimea și continuitatea
meșteșugului modelării vaselor de lut pe teritoriul țării noastre, preocuparea
pentru frumos a poporului nostru81.
Vasele de lut capătă valoare artistică în primul rând datorită formelor
elegante și mai puțin prin decor. Aceste forme s-au moștenit din generație în
generație de olari și sunt comune unor epoci sau popoare, așa încât „se pot
constitui în dovezi esențiale în determinarea originii diverselor olării sau în
datarea lor”82.
Ornamentația vaselor este caracterizată de o stilizare foarte accentuată,
cu motive dispuse în compoziții circulare. Destinația vaselor impune o
anumită dispoziție ornamentală – străchinile au decorul pe partea interioară
în timp ce vasele de capacitate mare sunt împodobite totdeauna la exterior
în jurul gâtului sau al gurii83. Borcanele de 4-8-10 litri frumos proporționate,
ușor amforoidale, erau folosite pentru păstrarea uleiului, a unturii, pentru
murături sau pentru păstrarea gazului.

Strachină

80

Valer Butură, Studii de artă populară, Ed. Minerva, București, 1972, p.XVII.
Georgeta Stoica, art. cit., p.102.
82
Barbu Slătineanu, Ceramica românească, Ed. Fundației pentru Literatură și Artă,
București, 1938, p.7.
83
Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.102.
81
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Oală de lapte

Oalele cu gura largă, puțin răsfrântă și o toartă se foloseau pentru
prepararea mâncării și erau foarte puțin ornamentate.
Lăptăriile, adică vasele pentru lapte, sunt cele cu fundul mic, pereții
rotunjiți, gura larg deschisă și două toarte. Odinioară, la începutul celor
patru mari posturi din an, vasele se spărgeau pentru a nu fi pusă din greșeală
mâncarea de post în ele, fiind înlocuite cu unele noi.
Deși ceramica este un domeniu foarte important și foarte des întâlnit
al creației populare românești, în zona județului nostru au existat puține
ateliere de olărie. Statisticile din epoca regulamentară menționează existența
unui atelier de olărie la Mavrodin84. Spre sfârșitul secolului trecut, olăritul
mai era semnalat la Măgura, sat de graniță între Teleorman și Vlașca, dar lipsa
materiei prime de bună calitate și concurența puternicelor centre de ceramică
din zonele vecine, duc la stingerea acestui meșteșug85. Teleormănenii își
procurau vasele de pământ de la târgurile anuale ce se țineau la Mavrodin,
Smârdioasa, Alexandria, Roșiorii de Vede, Zimnicea și Piatra.
Transformările ce au avut în interiorul locuinței țărănești, dispariția
vetrei și folosirea unor instalații moderne pentru prepararea alimentelor, au
scos din uzul gospodăresc vasele de lut86. Astăzi, ele se folosesc mai mult în
scop decorativ decât gospodăresc.
Un loc aparte în colecția muzeului îl ocupă un ulcior de nuntă, care are
inscripționat anul producerii lui, 1907 (p.352, 353), provenit din satul Poiana
(fost Flămânda), com. Ciuperceni, jud. Teleorman. Ulcioarele de nuntă sunt de
fapt obiecte de cult ce se comandau de către mire sau se împrumutau de către
acesta. Sunt obiecte importante de recuzită în spectacolul nunții tradiționale,
devenind un simbol al nunții, în toate zonele țării. Astfel, ulciorul era prezent
la pețirea fetei, când viitorul mire își trimitea pețitorii la părinții ei cu un
ulcior plin cu vin sau rachiu, iar dacă aceștia acceptau să bea din ulcior era
semn că acceptau cererea în căsătorie. În cazul în care după ce beau din ulcior
îl umpleau la loc cu cantitatea de vin sau rachiu consumată și îl puneau în
dinaintea pețitorilor, acesta însemna un refuz la cererea în căsătorie87.

Vas cu toartă
84

Ștefan Olteanu, Constantin Șerban, Meșteșugurile din Țara Românească și Moldova în
evul mediu, Ed. Academiei R.S.R. București, 1969, p.92.
85
Maria Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.74.
86
Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op. cit., p.106.
87
Simion Florea Marian, Nunta la Români: Studiu istorico-etnografic comparativ,
Ed. Academiei Române, 1890, p.99.
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Ulciorul de nuntă se folosea și pentru alegerea nașilor, primirea sau
refuzarea lui însemnând acceptarea sau nu a calității de naș. Astfel, ulciorul
devine purtătorul unui limbaj de comunicare codificat.
Apoi, ulciorul de nuntă plin cu vin sau rachiu este folosit pentru
,,chemarea la nuntă”. Această secvență din ritualul nunții avea loc joia, în
săptămâna nunții, când ulciorul era purtat de către fratele (cumnatul) de mână
pentru invitații socrului mare, ori ai nașilor. Acesta putea fi recunoscut după
ploscă sau ulcior și prosopul așezat de-a curmezișul pieptului88. Dacă se bea
din el de către cei care erau invitați, însemna că invitația era acceptată.
Ulciorul era folosit și la petrecerea de sâmbătă seara (din preziua
cununiei) și la petrecerea de la „masa mare” a nunții, iar din ulciorul plin cu
vin, ca simbol al belșugului, trebuiau să bea mai întâi mirii.
După nuntă, când fata pleca de la părinți, ulcioarele (numite aici și
„ibrice”) erau umplute cu rachiu sau cu vin roșu, din care erau cinstiți toți
nuntașii, gest ce simboliza cinstea miresei89.

Ulcior

În general, pe ulcioarele de nuntă, se pot vedea simboluri solare (cele
lunare lipsesc deoarece au o conotație malefică și funerară). Simbolul șarpelui
este întruchiparea forțelor magice ale pământului, care distrug forțele malefice
reprezentate de broască. Pe acest ulcior șarpele este reprezentat sub forma a
două perechi, una care înghite broasca, iar cealaltă protejează tânăra familie
și în același timp îi hărăzește fertilitate pentru a perpetua specia cu prunci
sănătoși. Alături de aceste simboluri zoomorfe, ulciorul este ornamentat și cu
simboluri solare, reprezentate de rozete, precum și cu ornamente geometrice,
purtătoare de simboluri: cercul simbolizează veșnicia, ,,linia în zig-zag” și
„S”-ul orizontal simbolizează fecunditatea și fertilitatea. Sunt prezente și
ornamente florale și vegetale. Culorile în care este pictat au legătură cu forțele
telurice legate de fertilitate: albul, verdele, galbenul, negrul și roșu.
Din aceeași categorie a ulcioarelor de nuntă fac parte și cele care au
modelate pe ele simboluri reprezentate de animale, păsări sau pești.

Oală
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Georgeta Roșu, Ulcioare de nuntă, Muzeul Țăranului Român, București, 1997, p.24.
Ibidem.
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Obiectele din metal
		
Muzeul Județean Teleorman deține în Colecția
etnografică și o seamă de obiecte confecționate din metal, predominant din aramă, cum ar fi: căldări, vedre, tăvi,
oale și tingiri cu sau fără capac, tigăi, ibrice. Colecția este
completată de o serie de piese de fier, ustensile casnice –
pirostrii, lanțuri și cârlige de vatră, frigări, fiare de călcat
cu cărbuni și unelte agricole – plug, grapă, furci, sape, cazmale, lopeți.
Aceste obiecte au fost lucrate de cei care se
ocupau cu unul dintre cele mai vechi meșteșuguri, cel al
prelucrării metalelor, care stă la baza dezvoltării majorității ramurilor
meșteșugărești.
În lucrarea sa Opere economice Nicolae Iorga arăta că „topitul,
turnatul, călitul, și bătutul fierului sunt operații pe care românii le-au
uitat de pe la 1250 când tătarii au adus în țările noastre pe țigani, meșteri
fauri din neam în neam, deprinși cu scânteia din îndepărtata lor patrie,
Industanul”. Unele sate își aveau făurarul la îndemână, căci
boierul îl lăsa să lucreze și pentru nevoile țăranilor, alte
sate apelau la serviciile „corturarilor” pribegi ce străbăteau
și teritoriile teleormănene90.
În toate gospodăriile din zonă au existat unelte și
ustensile din fier care datorită posibilităților de prelucrare a
fierului au forme deosebite: seceri, coase, topoare, decorate
cu motive ornamentale bătute pe lamă; clești, ciocane,
dălți, cuțite de tot felul, burghie, frigări, grătare, pirostrii,
lanțuri și cârlige de vatră, verigi de țest, cântare, ferecături
de care, căruțe și chervane, ferecături pentru mori, pive și
fântâni, cercuri de fier pentru dogărie, căldări, sfeșnice,
felinare, potcoave, caiele, cârlige de pescuit, ostii, furci,
fiare de plug, sape, până și cuie de fier de toate mărimile91.
Tradiția lucrului artistic în fier se poate vedea în obiecte de uz
gospodăresc precum frigarea.

90
91

Prelucrarea aramei la Buzescu
jud. Teleorman (arhiva M.J.T.)

Foale (arhiva M.J.T)

Nicolae Iorga, Opere economice, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982, p.66.
Maria Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op.cit., p.57.

CATALOGUL SELECTIV AL COLECŢIEI DE ETNOGRAFIE

375

Piuliță cu pisălog

Frigarea este, fără îndoială, una dintre cele vechi unelte pentru bucătărie
și cea mai împodobită92. Ea are forma unei crengi cu o ramură centrală lungă
si două mai scurte, partea centrală fiind plată, cu muchiile ascuțite spre vârf,
iar mânerul este răsucit în formă de frânghie.
Meșteșugul prelucrării metalelor era practicat aproape în exclusivitate
de rromii corturari care, cu timpul s-au împărțit în ramuri distincte cum ar fi
potcovarii, căldărarii, argintarii, aurarii ce și-au deschis ateliere chiar în Rușii
de Vede, altădată orașul de reședință al județului sau în târgurile Mavrodin și
Zimnicea93. Aceștia lucrau ca urmare a cererii pieței sau la comandă, reparau
și curățau căldări, cazane, tipsii de aramă, oale, tingiri cu sau fără capac,
clopote, înveleau biserici cu aramă etc. Căldărarii sau arămarii practicau
meșteșugul prelucrării aramei în obiecte de uz gospodăresc atât individual
cât și în echipă. Același meșter se ocupa atât de prelucrarea metalului cât
și de obținerea lui. Tabla de armă era croită după un anumit tipar, care prin
tehnica ciocănirii căpăta forma dorită. Prin formă și ornament aceste obiecte
îndeplinesc pe lângă funcția practică și una decorativă94.
Vasele de aramă din colecția muzeului, mai ales vedrele și căldările,
prezintă ca decor motivul șarpelui pe toartă, iar corpul vaselor este decorat cu
puncte sau linii obținute prin ciocănire sau gravare.
Cererea de vase de aramă de uz gospodăresc era mare întrucât acest
tip de vase prezenta siguranță și durabilitate în utilizare. Ca urmare a creșterii
puterii economice a țăranilor după împroprietărirea de la 1864, aceștia
încep să-și procure de la oraș tot mai multe obiecte de menaj (tingiri, tigăi,
căldări, vedre de aramă, tacâmuri), ceea ce duce la înflorirea meșteșugului
arămarilor95.
Meșteșugul prelucrării aramei în vase și ustensile necesare oricărei
gospodării a rezistat și s-a transmis în timp datorită proprietăților și însușirilor
metalului. Arama se poate prelucra ușor, cu unelte și scule simple, în ateliere
improvizate sau chiar sub cerul liber. Cei ce foloseau vase de aramă cositorite
au observat că se îmbolnăveau mult mai greu decât cei ce nu aveau posibilitatea
să-și procure asemenea vase (cositorul, ca și argintul, are puterea de a ioniza
apa, proces prin care se distrug o bună parte din bacteriile, microbii și virușii
existenți în apă).

Vadră
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Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.111.
Maria Cioară Bâtcă, Vlad Bâtcă, op. cit., p.57.
94
Georgeta Stoica, Maria Văgâi, op.cit., p.107.
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Ibidem, p.62.
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Faptul că vasele din aramă erau foarte prețuite ne confirmă și obiceiul
celor care cununau să dea mirilor la strigarea darului de la masa mare și vase
din aramă. Acestea erau trecute uneori și în foile de zestre în care se menționau
de către părinții fetei de măritat, pe lângă alte bunuri și numărul vaselor de
aramă. Asemenea vase putea fi cumpărate, de exemplu, din prăvăliile de la
Alexandria: „[…] O mulțime de meseriași, căldărari se formează în oraș.
Sătenii de la 50-60 km depărtare veneau să-și târguiască vase de aramă pentru
daruri de nuntă”96.
După perioada 1920-1930, ca urmare a apariției vaselor de fier,
meșteșugarii căldărari s-au împuținat. După cel de-Al Doilea Război Mondial
numărul meșterilor de la sate ce prelucrau arama a scăzut considerabil, mai
ales după anul 1950 când a fost interzisă comercializarea liberă a unor metale
printre care și a cuprului. La Buzescu și Smârdioasa s-au păstrat ateliere
ale etniei rrome, în care se confecționau, folosindu-se aceleași tehnici de
prelucrare și tipologie a vaselor ca în trecut, cazane de țuică și căldări.

Tingire

96

Ilie Catalina, Orașul Alexandria (1834-1934), Tipografia „Graiul Românesc”, București,
1934, p.159.
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ABREVIERI

B.J.T.A.N. – Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale
cca – circa
cm – centimetri
com. – comună
d – diametru
d max – diametrul maxim
gr – grosime
Î - înălțime
jud. – județ
l – lățime
L – lungime
M.J.T. – Muzeul Județean Teleorman
mss. - manuscris
nr. inv. – număr inventar
p. – pagină
sec. – secol
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