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Summary: Its peculiarity is the introduction of the fine pleating of the material at
the back which, after numerous and vast tacked thread, will be so tight to the bust that
the cloth is stiff as a board. The skirt is distinguished by the beautiful folded strong
material and it is worn over the bust, over a fine embroidered blouse. Busenkittel name
is limited only to southern Transylvania as: "ewerschthimt" composed of two main
parts: a breastplate and a skirt.
Aducerea saşilor din Apus şi colonizarea lor în Transilvania a fost un proces de
durată şi a început în jurul anului 1191 în zona Sibiului, procesul extinzându-se în timp
şi în alte zone. Cele mai vechi izvoare scrise despre costumul şi îmbrăcămintea ţăranului sas din Transilvania apar în jurul secolului al XV-lea.
Saşii au trăit alături de populaţia românească din zonă, dar şi-au păstrat tendinţele
conservatoare, mai ales la nivelul arhitecturii, costumului, obiceiurilor. Ştiind că ”portul
este o parte integrantă a culturii materiale a unui popor, el se dezvoltă pe fondul formelor moştenite din trecut şi se adaptează după necesităţi transformându-se în decursul
vremii”; aşadar în decorarea costumului săsesc se remarcă ornamentele brodate care
sunt nelipsite în compoziţia şorţului alb, a iei, a batistei.
Spre deosebire de costumul românesc care este bogat în motive decorative
geometrice ţesute în război, la saşi se întâlnesc motive florale brodate, de inspiraţie
renascentistă. Sunt frecvente imagini antropomorfe: păsări, cerbi, dispuse în fâşii
orizontale strict delimitate şi înconjurate de o diversitate florală de lalele şi rodii.
Broderiile erau realizate pe pânză de bumbac cu arnici roşu, ulterior galben, apoi alb.
Busenkittel – Descriere
Trăsătură caracteristică a acestuia constă în introducerea plisării fine la spate a
materialului care la bust în urma nenumăratelor şi întinselor aţe însăilate va fi atât de
strâmt încât pânza se înţepeneşte precum o scândură. Fusta scoate în evidenţă frumoasa
încreţire a materialului tare şi este purtată peste bust, deasupra unei ii fine. Numele de
Busenkittel se restrânge doar la sudul Transilvaniei sub denumirea de: „ewerschthimt”
format din două parţi principale: un pieptar şi o fustă.
Cunoscându-se ca descompunerea unei haine mai lungi în doua parţi este de obicei
un mijloc folosit dintr-un timp mai nou, din fericire prin aceasta s-a păstrat numele
original al veşmântului şi anume termenul de „Oberhemt”.

1

Beu Maria-Daniela, restaurator, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
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Pentru documentarea acestei piese am recurs la cercetarea unor obiecte
asemănătoare aflate în depozitul muzeului CNM Astra Sibiu, precum şi a documentelor
aflate în arhiva acestuia. O valoroasă piesă existentă în colecţie este şi un pieptar încutat
prin aceeaşi tehnică cu vechime considerabilă, a cărei descriere a fost făcută de Cornel
Irimie, în anul 1959.
„Pieptar de la o rochie cu bretele încreţită mărunt sub braţ şi în faţă cu broderie şi
spărtură cu motive romboidale în alb şi cenuşiu”.

Partea de jos este tăiată, lucrată după un model care a aparţinut preotesei din Valea
Viilor în jurul anului 1800. Piesă donată de Helene Schlandt-Wachner. Adăugat la acest
pieptar este un document pe care scria „Bussenkittel (der Rochteil wrude abgeschnitten
einem kleideiner um das j 1800 verstarbenen pfarr = frau aus wurmloch genau nach =
gearbeitet (blos das Garn des Latzes und Seitenteils ist neuzeitlich) von Helene
Schland-Wachner”. Acesta a fost donat împreună cu piesa.
Piesa face parte din colecţia CNM Astra Sibiu şi a fost aleasă ca piesă pentru
atestare. Lucrările de conservare au fost efectuate în cadrul Laboratorului de restauraretextile ale aceluiaşi muzeu, ea face parte din categoria obiectelor foarte valoroase
selectată în categoria tezaur”.
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Descrierea obiectului
Piesa este confecţionată din pânză de in, ţesută în 2 iţe realizată în gospodăria
ţărănească, croită în clini. Este alcătuită din 10 clini cusuţi între ei în punctul „pe
muchie” cu fir de in, în culoarea materialului. Rochia are o formă conică dată de
încreţiturile din partea superioară şi este prevăzută cu două bretele brodate cu lână de
culoarea roşie. Bretelele sunt aplicate peste încreţitură. Motivele sunt geometrice,
stilizate în zig-zag. Partea de jos este prevăzută cu un tiv lat de 13 cm, îndoit spre
interior şi tighelit. Două treimi din circumferinţa tivului este cutat cu rol decorativ. La o
analiză vizuală se observă că piesa a fost strâmtată faţă de tiparul original, în partea din
faţă fiind adaptată altei măsuri.
Diagnostic
Piesa prezintă depuneri de praf şi murdărie pe toata suprafaţa, prezenţa unor pete
galbene în partea din faţă a piesei, desprinderi ale broderiei şi fragilitatea firelor de lână.
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Fotografii
S-au efectuat fotografii înainte de restaurare, în timpul operaţiilor de conservare şi
după terminarea operaţiilor de conservare şi restaurare.
Analize şi teste de laborator
S-au efectuat analize microchimice pentru determinarea naturii petelor, conform
buletinului de analiza nr. 217/2006 se datorează unui material gras, probabil de provenienţă alimentară, examinare microscopică pentru determinarea tipurilor de fibre
utilizate în confecţionare, care, conform buletinului de analiza nr. 230/21.07.2006,
avem pentru ţesătura de bază in, iar pentru broderie, fir de lână şi fotografii digitale.
Studiu tehnic al piesei
Sistemele de împodobire folosite la realizarea acestei piese sunt:
Broderie pe pânză de in
Broderie pe creţuri
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Dacă pentru broderia pe pânza de in folosim cele 2 puncte „punctul cruciuliţă” şi
punctul „în pleată”, foarte răspândite în cusăturile de motive româneşti şi săseşti,
„broderiile pe creţuri” sunt preţioase elemente de decor având şi o funcţie practică
aceea de a încreţi pânză realizându-se cute egale şi foarte dese (bine strânse) pentru a se
putea coase pe suprafaţa lor motive ornamentale în stil geometric şi floral, de-a lungul
piesei de la un capăt la altul păşind peste sau introducând acul printre creţuri.
Vechimea şi geneza tehnicii de cusut
Cusutul pe muchiile cutelor este o tehnică evoluată din cele mai complicate,
realizată în mai multe etape succesive:
a)
Încreţul elementar
b)
Orditul-cusutul urzit pe fir
c)
Umplut (umplerea ornamentelor)
Primele două etape, încreţitul, cusutul urzit pe fir, se întâlnesc pretutindeni pe
teritoriul României, diferind cromatica în funcţie de vârsta purtătoarei.
Ultima etapa se practică numai în cazul motivelor „întrerupte” în Sudul
Transilvaniei, Oltenia, Muntenia.
Se pot delimita trei etape corespunzătoare celor 3 momente:
1) Primul: „Încreţul” poate fi considerat străvechi, deoarece a fost folosit spre a
forma (strânge) gura cămăşii.
2) Al doilea: „Orditul” a fost rezultatul unei asamblări între cusutul urzit pe fir,
practicat de populaţia băştinaşă de pe teritoriul patriei noastre cu o tehnică mai veche,
cunoscută sub numele de Gereihsel, venită din Occident direct ca o decoraţie de
provenienţă orăşenească
3) „Umplerea puilor-ornamentelor”- fiecare motiv se coase pe loc, după aceea se
avansează mai departe pentru a se lucra „puiul“ următor.
Relaţiile economice de schimb foarte strânse, în mare parte de ordin pastoral, au înlesnit
apariţia acestei tehnici într-o serie de sate din Oltenia şi Muntenia.
Diferenţieri etnoculturale
În portul săsesc la broderia pe muchiile cutelor se constată preferinţa pentru firul alb,
la români împodobirea aceasta s-a realizat într-o cromatică variată: negru, roşu, violet,
vânăt.
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În broderia românească s-a dezvoltat o variantă tehnică şi ornamentală proprie,
păstrând procedeele de încreţire şi strângere a creţurilor cu un ac, româncele nu au
aplicat peste creţuri broderia plină şi completată cu un decor în alb sub formă de viespe
ca săsoaicele, ci o tehnică autohtonă, de cusut mai veche prezentă în întreg portul
popular românesc.
Semnificativă este constatarea lui Julius Bielz după care varianta românească a
cusutului urzit a fost împrumutată la rându-i de saşii din zona Bistriţei de la români.
Operaţii de restaurare şi conservare
S-a efectuat curăţirea uscată a piesei prin desprăfuire cu perii moi şi cu aspiratorul
de mică putere, apoi s-a trecut la operaţiile premergătoare curăţirii umede şi anume:
însăilarea tivului pentru menţinerea cutelor decorative, copierea motivelor din
ornamentaţii pe hârtie milimetrică, croiul rochiei, testul de culoare, încercarea de
estompare a petelor din ţesătura de bază, consolidarea broderiei de lână.

După aceste operaţii a urmat curăţirea umedă prin imersie a piesei. În efectuarea
acestei operaţiuni trebuie avut în vedere: Ph-neutru, spumarea redusă şi folosirea unei
ape moi, deoarece caracterul este ireversibil.
S-a folosit detergentul natural Radix Saponaria, iar în ultima baie de clătire s-a
adăugat acid acetic 2% şi glicerina 1% pentru fixarea mai bună a culorilor şi emolierea
fibrelor.
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Piesa a fost uscată pe suprafaţă orizontală (suport) cu posibilitatea de aerisire.

În urma propunerilor din cadrul comisiei s-a hotărât executarea unei replici a
broderiei de pe bretele pe un material compatibil cu originalul pentru a nu se pierde
modelul, revenirea la starea iniţială acolo unde a fost strâmtată.

Broderia fiind fragilizată se va acoperi cu un strat transparent de borangic.
Pentru executarea acestor intervenţii s-au folosit materiale compatibile, respectiv fir
de lână vopsită în culori asemănătoare cu cele identice roşu-vişiniu, fir de in şi
krepelină (mătase naturală).
Indicaţii la modul de păstrare
Depozitarea piesei se va face in plan orizontal,
întinsă se va feri de lumină şi praf prin executarea
unei huse. Se păstrează în depozit cu microclimate
controlat T=18c UR 55-60%
Modul de expunere
Piesa a fost expusă în cadrul expoziţiei cu tema:
„Conservarea şi Restaurarea Obiectelor de
Patrimoniu” din anul 2009, desfăşurată la Sibiu.
Etalarea a fost făcută pe un manechin într-o vitrină de
sticlă.
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