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Câteva aspecte din repertoriul decorativ
al artei populare din Banat

Rezumat
În arta decorativă din regiunea bănățeană se regăsesc, din cele mai
vechi timpuri, semne și simboluri din diferite etape și stadii de dezvoltare a societăților umane autohtone sau provenite din alte arii de
civilizație. Universalitatea semnelor și simbolurilor reprezintă o enigmă
pentru cercetători.
Se nasc întrebările: când o imagine care provine din tehnica geometrizantă a țesutului și din stilizarea unui obiect existent în natură face
trecere pe pânza țesută a bănățencei, respectiv care au fost etapele procesului de stilizare a unor obiecte din natură, devenite simboluri?

1

Muzeul Satului Bănățean Timișoara.
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Some Aspects from the Decorative Folk Art
Repertoire of the Banat Region

Summary
In the decorative art from the Banat region can be found, signs and
symbols from different stages of development of the local human
societies or other areas of civilization since ancient times. The
universality of signs and symbols remains an enigma for researchers.
So, the following two questions arise: when an image that comes
from the geometrizing technique of the fabric and the stylization of an
object existing in nature makes the transition to the woven fabric of
Banat, respectively, what were the stages of the stylizing process of
some objects from nature which became symbols?
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Câteva aspecte din repertoriul decorativ
al artei populare din Banat
Pentru un pasionat de etnografie, cunoașterea și curiozitatea sunt esențiale în acest
domeniu, fiecare informație despre esența și alcătuirea lumii, despre om și viața umană,
condiționează multe întrebări. Fiecare pas, înainte în dezlegarea misterelor și decriptarea
informațiilor, sporește conștiința relativității acestora. Odată conservată și decriptată informația,
răspunsul obținut, ideea este dusă mai departe și naște noi întrebări, enigmele se înmulțesc și
necunoscutul crește, căci orice nouă informație lărgește paleta întrebărilor într-un perpetuu continuu. Corelarea dintre întrebare și răspuns, cunoscut și necunoscut, exactitate și aproximație
nu este aceeași în întregul câmp al cunoașterii teoretice. În cadrul cercetărilor, am ales, printro altă abordare să prezint esența semnelor și simbolurilor din cadrul ornamentelor de pe piesele
de port bănățene. Am căutat informații dacă erau concepute de persoana care le confecționa
sau exista un sistem de semne și simboluri rezultat din procesul genezei istorice a artei populare,
precum și funcțiile acestora legate de religie-magie-mit.
În arta decorativă din regiunea bănățeană se regăsesc, din cele mai vechi timpuri, semne
și simboluri din diferite etape și stadii de dezvoltare ale societăților umane autohtone sau
provenite din alte arii de civilizație. Universalitatea semnelor și simbolurilor reprezintă o
enigmă pentru cercetători.
Fenomenul de sincretism în domeniul mitologiilor, cosmogoniilor și religiilor, este cel
care poate ușura înțelegerea în domeniul ornamenticii populare. „Formulele sintetice grupate
în nenumărate forme, transmit mesaje care trebuie descifrate și citite în funcție de modul de
gândire și transpunere pe obiect de comunitatea care le-a folosit și perceput, dându-i un sens
prin prelucrare, transformare, modelare și confecționare în diferitele activități umane, de raportare și manifestare semnificativă a omului într-un proces continuu de autonomizare și specializare. Interpretarea acestor informații presupune o mare doză de probabilitate”2.
Expresia vizibilă a acelor idei morale, care-l stăpânesc pe om pe plan interior, poate
într-adevăr să fie preluată numai din experiența directă; „dar pentru a face vizibilă legătura lor
cu tot ceea ce rațiunea noastră asociază ca valori morale în ideea supremă a funcționalității:
bunătate sufletească, puritate, forță sau calm etc., pentru a le exprima corporal (ca acțiune a
interiorității), este nevoie de ideile pure ale rațiunii asociate cu imaginea puternică a celui care
dorește să le aprecieze, dar mai ales celui care dorește și să le reprezinte”3.
În urma cercetărilor bibliografice și de arhivă, am constatat că numeroși cercetători din
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea au încercat să definească simbolurile din istoria ornamentului
din antichitate printr-o evoluție unitară condusă de impulsul artistic creator imanent al omului.
Goethe, într-o scrisoare adresată lui Schiller la 16 august 1797, aborda ideea obiectelor
simbolice: „Acestea sunt cazuri ieșite din comun care, într-o caracteristică variată, se oferă ca
reprezentante ale multor altora, cuprind în ele o anumită totalitate, pretind o anume înseriere,
trezesc în spiritul meu elemente asemănătoare dar și altele străine mie, și astfel, văzute atât în
2
3

Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Editura Meridiane, București, 1971, p. 7.
Lorenz Dittmann, Stil, simbol, structură, Editura Meridiane, București, 1988, p. 26.
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afară cât și dinăuntru, pretind unitate și universalitate4. În Artă și antichitate, în 1826, formula:
aceasta este adevărata simbolică în care particularul reprezintă universalul, nu însă ca un vis și
umbră, ci ca o revelație vie și instantanee a necuprinsului”5.
Datorită lui Friederich Creuzer, noțiunea de simbol a dobândit acea adâncime și extensie,
care au fundamentat însemnătatea acestei noțiuni în secolul al XIX-lea, în calitate de categorie
istorică și estetică. Adevărul, atunci când este vorba de o imagine vizuală, își atinge cel mai
sigur țelul, dacă este concentrat în clipita unei priviri și în miezul incandescent al instantaneității
și al evidenței... „În străvechea lui comuniune cu zeii, omul obișnuiește să le surprindă manifestările în visele lui, în zborul păsărilor, în împrejurări ale jertfelor de animale, în adâncul
pământului, în vârfurile copacilor, ca și în tot felul de alte semne neașteptate..., viața animală
și vegetală, chiar și în piatra neînsuflețită devin învățături simbolice ale unui adevăr moral”6.
Hegel preia concepția lui Creuzer, afirmând faptul că: „simbolul în înțelesul în care
folosim aici cuvântul, se constituie, conceptual vorbind, ca și sub aspectul istoric, ca un început
al artei și trebuie privit, așa zicând, doar ca o fază premergătoare artei, existentă în principal în
Orient și care abia după multiple treceri gradate, transformări și intervenții, conduce la realitatea
autentică a idealului ca formă clasică de artă”7.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea apare termenul de antropologia artei, ca
rezultat al gândirii filosofilor și cercetătorilor secolului al XVIII-lea, precum și al pozitivismului
darwinian din secolul al XIX-lea. „Obiectele și decorurile sunt clasate după gradul de asemănare
cu modelul lor natural și concepute ca provenind din evoluția priceperilor tehnice sau dintr-o
degenerare treptată, în acest caz, stilizarea și geometrizarea formelor și motivelor apar ca
desăvârșirea unui proces de deformare progresivă în raport cu modelul original”8.
Ilustrând o mentalitate a trecutului și fiind semne ale unor înțelegeri a lumii și a vieții
caracteristice unor anume stadii de dezvoltare a societății omenești, simbolurile de circulație
universală nu apar izolate, ele trebuie citite în contextul decorativ al artelor populare naționale.
„Ele se subsumează unor structuri decorative care sunt specifice unui popor sau altuia, unei
zone etno geografice”9. (Foto 1)
Astfel, „un cerc poate reprezenta un cuib, un ou, o groapă cu apă, o colină etc., conturarea acestor motive însoțește nararea unor istorii mitice, motivele își pierd atunci polisemia
pentru a dobândi o semnificație particulară în funcție de alte motive solicitate și de povestirea
corespunzătoare dacă, într-o situație de enunțare dată, un motiv, un obiect sau o imagine sunt
utilizate pentru una din accepțiunile lor, toate celelalte rămân prezente în arierplan și tocmai în
această ambivalență rezidă fără îndoială partea esențială a eficacității lor”10.
„Prin artă și prin religie, simbolul trebuie să cunoască expansiunea către infinit și ieșirea
din limite, astfel va avea un caracter mistic sau va deveni un simbol al divinului. Asia și Egiptul
4
5
6
7
8
9
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Lorenz Dittmann, Stil, simbol, structură, Editura Meridiane, București, 1988, p. 123.
Lorenz Dittmann, Op. cit., p. 123
Ibidem, p. 122.
Ibidem, p. 124.
Michel Coquet, Antropologia artei, Ed. Amarcord, Timișoara, 2002, p. 138.
Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Ed. Meridiane, București, 1971, p.7.
Michel Coquet, Antropologia artei, Ed. Amarcord, Timișoara, 2002, p. 142.
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Foto 1
Ansamblu vestimentar din subzona etnograﬁcă Lugoj

sunt zonele care își asumă sarcina spirituală a auto descifrării spiritului fără a ajunge cu adevărat
la o descifrare: operele artei egiptene cu simbolica lor secretă sunt ele însele niște enigme,
enigma obiectivă însăși. Drept simbol al acestei semnificații specifice a spiritului egiptean
putem desemna Sfinxul. El este oarecum însuși un simbol al simbolicului”11.
Din punctul de vedere al celor mai mulți cercetători, unitatea de bază a culturii este simbolul, cultura fiind creată prin capacitatea de simbolizare a ființei umane. Așa cum afirma Ralph
Waldo Emerson: „noi suntem simboluri și trăim în interiorul simbolului. Simbolul are caracter
de imagine, de aceea este intuitiv și perceptibil instantaneu. El deschide calea spre infinit, spre
impenetrabil, este de necercetat și reprezintă îndeosebi universalul, totalitatea. Pe de altă parte,
esența și forma nu se suprapun în simbol, conținutul ajunge numai indirect, inadecvat în
expresie”12. Acestea erau conceptele gânditorilor și filosofilor secolului al XIX-lea.
În arta populară, ramură a artei decorative, simbolurile, „ca semne care comunică și
transmit informații, constituie mesaje artistice care comportă o parte semantică putând fi exprimată și tradusă și o parte estetică legată de senzorialitatea imediată”13.
Simbolul, în majoritatea cazurilor cu valoare universal umană, primește o puternică amprentă specific etnică în reprezentarea sa, în complexul său compozițional și cromatic, în conformitate cu încărcătura de concepție de viață și estetic-decorativă. El devine „o forță
11
12
13

Lorenz Dittmann, Op. cit, p. 125.
Ibidem, p. 126.
Abraham Mohles, Artă și ordinator, Ed. Minerva, București, 1974, p. 293.
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unificatoare a unei colectivități etnice”14.
„Clasicele împărțiri ale motivelor din arta populară în vegetale sau animale, realiste sau
geometrice, tehnice sau simbolice, aplicate dihtonic sau tinzând la o grupare sistematică polivalentă, au avut, firește, rostul lor în cadrul cercetărilor”15.
Aceste formule sintetice, grupate în nenumărate forme, transmit mesaje care trebuie
descifrate și citite în funcție de modul de gândire și de elementele artistice, de codificare a limbajului ornamental al pieselor de port popular se poate face numai ținând seama de întreg ansamblul de factori care au determinat crearea și „însemnarea prin decor a veșmintelor, ca și de
factorii social-economici care au mijlocit adaptarea lor necontenită la gusturile și trebuințele
estetice ale societății”16.
Dacă în preistorie, linia și punctul au fost primele elemente ornamentale de la care au
evoluat liniile în toate formele lor (frântă, ondulată, zimțată), evoluția acestora a dus la formarea
elementelor geometrice.
Problemele geometrismului artei populare sunt dezbătute și astăzi, numeroși cercetători
și teoreticieni dezbat geometrismul în viziunea creatorilor. Răzvan Theodorescu remarcă
aspectul internațional în structura producției artistice și asupra unor forme amintind motive
romane și bizantine, dar adaptând imagini din mitologia orientală. I. D. Ștefănescu încearcă
să găsească o ordine stratigrafică: „la obârșia tuturor lucrurilor apare un fond preistoric distins
prin însușiri geometrice sau geometrizante. Temele florale și animale înrâurite de priveliștea
naturii caracterizează o a doua fază”17.
Observația obiectelor din mediul înconjurător sau de pe cer, îl îndeamnă pe creatorul
din epocile constituirii alfabetelor decorative și simbolice, la redarea unor forme geometrice.
Cercul, de pildă, împrumută forma de disc solar, simbol al luminii, al plinătății, al diurnului.
„Pentru simbolurile pozitive, cum sunt cele derivate din cercul solar, apelul la geometrie poate
fi motivat din dorința de apropiere de realități ale naturii favorabile omului și vieții”18.
În mileniul de început al erei creștine, treptat, s-au adăugat și alte izvoade, multe derivate
din cele arhaice, toate rămânând dovezi ferme ce atestă o realitate vădită: spațiul Carpaților
dunăreni a fost epicentrul unei mari civilizații, unul din puținele leagăne ale credințelor
precreștine. Aceste convingeri mistice au constituit un tipar în care s-au cristalizat simbolurile,
frizele și compozițiile pentru a răspunde unui mesaj anume, unei cerințe axiomatice. „Când
fondul compoziției (câmpul) și-a pierdut valoarea de simbol, izvoadele au intrat într-un joc
haotic și astfel a apărut încărcătura bizantină cu multe elemente fitomorfe așezate meandric.
Toate modificările sociale au influențat cromografica textilă în modul de prezentare, de expunere, dar simbolurile și-au păstrat forma inițială, cerințele sacre au lăsat locul celor estetice,
fără ca modificările formale să prejudicieze simbolul în felul lui de a fi”19.
Firește, imaginea soarelui a preluat și funcții magice, dar acestea s-au pierdut în timp.
14

Mircea Eliade, Imagini și simboluri. Eseuri despre simbolul magico-religios, Ed. Humanitas, București, 2019,

p. 25.
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Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Editura Meridiane, București, 1971, p. 6.
Aristida Turcuș, Portul popular românesc din județul Timiș, 1982, Timișoara, p. 58-59.
Constantin Prut, Calea rătăcită, Ed. Meridiane, București, 1991, p. 31.
Constantin Prut, Op. cit., p. 32.
Virgil Vasilescu, Semnele cerului, Ed. Arhetip, Chișinău, 1993, p.143.
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Putem constata, în cadrul artei decorative bănățene, câteva grupuri principale de motive, un fel
de martori ai arheologiei, a unor concepții dispărute în timp, cum sunt soarele și pomul vieții,
ele nu apar singure ci se combină între ele, formând diferite figuri geometrice. În grafica textilă,
simbolurile sunt dovezi care, potrivit străvechilor credințe, atestă existența unei puteri atotstăpânitoare pe care o reprezintă, sunt pârghiile cu care aceste forțe universale își exercită prerogativele. „Ele au fost alcătuite din încrustații vădit-logice, proces început pe vremea când omul
s-a detașat de lumea animală, urmând să se adauge, treptat, și la alte valori spirituale. În esență,
toate simbolurile reprezintă Cosmosul-spiritul universal și raporturile acestuia cu spiritul uman
atât de vulnerabil”20.
Mai târziu, apare crucea ca simbol creștin care se adaugă fondului ancestral, conducând
la imagini complexe.
Dacă universalitatea elementelor geometrice este clarificată, ne putem pune întrebarea
cum a devenit floarea un element ornamental? Influența mediului înconjurător trebuie luată în
considerare.
Transpunerea naturii în arta populară nu se face pe calea directă, model-copie ce ar duce
la un naturalism de negăsit de pildă în vechea artă populară, ci prin reflectarea diferitelor
elemente în conștiința creatorului popular care le modelează potrivit concepției sale despre
frumos și potrivit înțelegerii sale despre esența și fenomenele lumii, precum și conform cu
interesele sale practice de a se sluji de forțele naturii.
„Unele din imaginile întâlnite în natură și anume cele care au impresionat puternic
imaginația omului și care influențează direct viața sa - soare, floare, copac - au fost transformate
în cursul unui lung proces de stilizare, însemne ce au fost adoptate ca simboluri ale diferitelor
culturi ce-și au loc în istoria sistemelor de înțelegere și explicare a lumii”21.
În urma cercetărilor efectuate de Riegl, elementele ornamentale vegetale provenind din
diverse arii de cultură din Orient și Egipt urmăreau un țel, anume acea dotare cu forme ornamentale corespunzătoare esenței interioare a fiecărei opere de artă, dar și condițiilor ei exterioare
de apariție funcțională. Acest țel a fost atins în Grecia antică, această cultură a dat operelor de
artă „acea disjuncție „tectonică” dintre fondul material și ornamentul împodobirii, dintre elementul static, dar de efect, și cel indiferent, dintre cadru și conținut”. „A contopi armonios frumosul formal și conținutul bogat în semnificații, a ști să îmbini semnificativul cu plăcutul a
fost țelul atins abia de greci și preluat apoi de cultura Bizantină”22.
Niciodată nu vom socoti stilul bizantin printre cele creator-inovatoare, căci tocmai realizările lui cele mai mature nu sunt în fond ale Bizanțului, ci moștenirea unei epoci mai active
pe plan artistic și mai dornice de a crea: epoca elenistică. „Pe această rută din Imperiul Bizantin,
și mai târziu Imperiul Otoman, ornamentele vegetale pătrund și în arta noastră populară”23.
Se nasc întrebările când o imagine care provine din tehnica geometrizantă a țesutului și
din stilizarea unui obiect existent în natură face trecere pe pânza țesută a bănățencei, respectiv
care au fost etapele procesului de stilizare a unor obiecte din natură, devenite simboluri?
Predominanța geometrismului în cadrul țesăturilor este legată, fără îndoială, și de
20

Virgil Vasilescu, Op. cit., p.142.

21

Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Ed. Meridiane, București, 1971, p.10.

22

Lorenz Dittmann, Op. cit., p. 129.

23

Ibidem, p. 29.
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modalitățile de expresie legate de tehnica țesutului, în care prioritară este perpendicularitatea
firelor care ne face să intuim foarte greu sensul de inspirație a motivelor: s-a mers de la obiect
la numele motivelor, sau invers, de la numele obiectului la motiv? Ambele căi sunt valabile
deoarece nenumăratele motive geometrice reproduse din natură sau din tehnica țesutului au
condus la realizarea de compoziții cărora comunitățile rurale le-au dat denumiri prin analogie,
apropiindu-le de obiectele cunoscute lor.
Pornind de la obiecte ale căror forme inițiale se pot desluși în imaginea stilizată, ajungem
la forme, în care doar ”uneori”, numai numele mai amintește originea imaginii stilizate.
„Refacerea procesului de stilizare și sintetizare este foarte greu, s-au de cele mai multe ori imposibil de etapizat”24.
În aceeași manieră stilizată regăsim, în cadrul țesăturilor autohtone, frânturi de imagini
provenite din culturile altor civilizații: arborele vieții în forma sa iraniană, șarpele ca simbol al
divinității egiptene, porumbelul (Foto. 2) ca simbol al sufletului în orientul creștin, etc. Toate
aceste simboluri au fost exprimate în forme unghiulare în ornamentica țesăturilor noastre, dar

Foto 2
Catrință din subzona etnograﬁcă Lugoj

ele și-au pierdut sensul inițial, deoarece în imaginația și viziunea țărăncii bănățene apare o altă
lume cu păsări, flori, animale asemenea unei grădini de basm autohtone, în care originea motivelor este câteodată vizibilă, alteori dispare, alcătuind un decor somptuos (Foto 3). În evoluția
artei decorative populare românești, se poate urmări schimbarea în timp a modalităților de
concepție și exprimare artistică. O compoziție decorativă apare chiar pe piesele foarte vechi,
supuse unor anumite legi. Ele sunt cu atât mai ușor observabile, în cazul acestor piese, cu cât
materialul și tehnica de lucru impun dezvoltarea compoziției pe o anumită axă. Fragmentele
de țesături, descoperite în săpăturile arheologice fac dovada acestui lucru, prezentând o structură
24

Paul Petrescu, Creația plastică țărănească, Ed. Meridiane, București, 1976, p. 24.
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Foto 3
Cămașă din subzona etnograﬁcă
Sânnicolaul Mare

ornamentală dezvoltată pe axe paralele.
Acest principiu al delimitării suprafețelor pe o singură direcție s-a păstrat până în zilele
noastre, cele mai vechi exemplare de țesături fiind lucrate în vergi paralele de lățime egală, în
culori care alternează într-un ritm constant. Așa sunt, de exemplu, laicele și păretarele vărgate
sau ștergarele vechi ale căror ornamente sunt dispuse în trei benzi paralele la capătul țesăturii.
La alte categorii mai noi, deși compoziția decorativă a evoluat devenind și mai complexă, s-au păstrat totuși aceleași caracteristici în desfășurarea ei. Indiferent dacă este vorba
despre piese al căror singur ornament consta în repetarea ritmica a unor spații diferențiate cromatic sau dacă sunt piese având motive dispuse și în interiorul acestor spații, principiul
desfășurării nelimitate a compoziției pe o singură axa se menține nealterat. În cel de-al doilea
caz, el se repetă însă chiar și în interiorul benzilor, prin dispunerea unor motive de dimensiuni
diferite, care alternează în același ritm. De data aceasta, pe întreaga suprafață, se creează o
compoziție raportată la două axe simetrice. Caracteristica pieselor de port constă în folosirea,
ca fond, a culorii albe a țesăturilor.
Din perspectiva limbajului vizual, spațiile albe regăsite pe ansamblurile vestimentare
din Banat oferă o anumită structură prin croiul și prin așezarea broderiei. Astfel, creatoarea ansamblului deschide o ușă a posibilităților nemărginite. „Obiectul ales de creatoare devine limbaj, simbolizând un sentiment uman sau social și etnic. Codificarea poate fi individuală sau
colectivă. Codul trebuie să fie cunoscut, recunoscut și înțeles în cadrul normelor, a colectivității
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respective, la epoca dată, în cadrul normelor, canoanelor și concepțiilor sale etnice și estetice”25.
Din perspectiva textuală, „gramatica” spațiilor albe devine creatoare de sens. Cea care
creează ansamblul și alege locul acestor spații produce și transmite sens, contrastând simbolurile
cusute cu albul pur dintre acestea. Sensul textual este valorificat, cu precădere, atunci când este
asimilat de conștiința umană, de comunitatea în care este afișat cu mândrie.
Regăsim în spațiile albe informații prețioase legate de statutul sau originea purtătorului.
Dacă, în cultura asiatică și cea egipteană, albul simbolizează moarte, tristețe, doliu, în cultura
românească, simbolizează bucuria, puritatea, curățenia.
Scoaterea obiectului din acest context îi poate devaloriza mesajul în sine și
greutatea acestuia.
Costumul tradițional din Banatul de câmpie constituie, atât prin croi cât și prin structură,
un frumos și deosebit mesaj, folosind o gramatică aparte.
Ornamentele de pe mânecă încep de la înălțimea umărului până la încheietură, alături
de partea dedicată pieptului și sunt cele mai expuse vederii. Ele corespund mentalității sociale
și a gustului de a avea în fața ochilor un obiect frumos, plăcut, ridicat la cea mai înaltă treaptă
estetică, printr-o intervenție decorativă. Privind pe axa verticală orice piesă de port, putem remarca o multitudine și o diversitate de elemente simbolice, grupate compact, într-o deplină armonie vizuală. În fiecare creatoare trăiește un artist, numele ei se pierde în anonimatul sacru al
credinței, în aportul continuu al colectivității.
Femeia din Banat și-a asumat rolul de creatoare de frumos și a cusut și țesut poveștile
ei în fiecare obiect textil. Ea a preluat repertoriul decorativ și simbolic, a mai adăugat ceva și
apoi a transmis mai departe, dar cu cât ne apropiem de contemporaneitate realizăm că semnele
și simbolurile străvechi își pierd înțelesul lor original și își păstrează funcția reprezentativă.
Alegerea materialelor, a culorilor, a modelelor, sunt toate alegeri fundamentale, conștiente și
bine cântărite, de această creatoare de mistic.
Un rol deosebit, în cadrul decorativ al ansamblului vestimentar, îl joacă podoabele de
cap și împletirea părului la femei, care pe lângă funcția de reprezentare socială au și un rol
magic. „Semnificațiile și simbolurile magice s-au diluat în timp, sau chiar au dispărut, ele
făceau parte din diferite rituri de trecere-naștere, nuntă, moarte-având un rol precis, stabilit de
tradiție și cutumă”26.
Puterea de pătrundere, de introspecție și redare, de sesizare și înțelegere a ambianței
fizice și morale în care își scaldă creatoarea existența, aceasta este marea taină, misticul imbold
prin care ne-am durat prin spațiu și timp, locul nostru ca popor, cu primatele noastre specifice.
„Trăiește undeva, în ființa noastră o celulă, în care clocotește o puternică reacție cu elementele
firii, atavismul rasei, cu toate sentimentele și gândirile, cu toate bucuriile și durerile, cu toată
voința ei”27.
Trebuie să admitem că simbolurile care sunt adânc înrădăcinate în straturile profunde
ale personalității au puterea de a avea o viață a lor și, printr-un efect de reacție inversă, își
influențează creatorii. Omului conștient de această realitate îi revine responsabilitatea de a
25

Tancred Bănățeanu, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, Ed. Minerva, București, 1985,

p. 248.
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Paula Popoiu, Etnologie, Ed. Mega, Cluj Napoca, 2007, p. 280.
C.M. Lerca, Considerații asupra artei țărănești din Banat, Timișoara, 1936, p. 11-12.
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alege din tezaurul de simboluri ale istoriei ceea ce este pur și valoros. Simbolurile pot deschide
calea spre comorile spirituale ale epocilor trecute și pot trezi în omul modern, vechile valori
păzite de înaintașii noștri cu atâta sârguință.
„Toate științele referitoare la om, deopotrivă cu artele și tehnicile care izvorăsc din ele,
se întâlnesc în drum cu anumite simboluri, fiind ca atare nevoite să își conjuge eforturile pentru
a putea descifra enigmele întâlnite, căci doar astfel vor deveni capabile să înțeleagă întregul
lor potențial. Se spune că trăim într-o lume de simboluri. Ar fi nimerit să afirmăm că o lume de
simboluri trăiește în noi”28.
Putem concluziona faptul că, studiul ornamenticii impune tratarea în extensiune spațială
și temporală a unei întregi serii de motive bine individualizate, având un loc de prestigiu în
arta unor mari culturi ale globului. În studiul acesteia, fragmentarea, pe porțiuni teritoriale, nu
poate fi realizată, iar repertoriul local nu poate fi definit și înțeles decât prin legarea cu încadrarea universală a fenomenului respectiv.

28

Jean Chevalier, Dicționar de simboluri, Ed. Artemis, București, 1993, p. 16.
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