Prestigiul unei

străvechi ocupaţii

- păstoritul - reflectat
în portul popular
Muzeograf Georgiana Onoiu

„Este specifică imaginea păstorilor români din marile centre
pastorale ale Carpaţilor, care pleacă la drum lung cu un „ ţol "
aruncat peste umeri, cu o alură maiestuoasă, cu picioarele îmbrăcate
în cioareci şi învelite în obiele."
(Elena Secoşan, Paul Petrescu - Portul popular de
sărbătoare din România)
prisma
ocupaţiilor
a deţinut şi deţine
, un loc de seamă, atât în domeniul
material
instrumentar, arhitectură,
vestimentaţie - cât şi cel imaterial nedei, sâmbra oilor, aşadar planul
Cămaşă cu barburi
spiritualităţii şi al comunicării la nivelul
simbolului şi gestului ritual.
Este firesc să vorbim de portul popular păstoresc sau
păcurăresc în zonele unde condiţiile
climatice au fost favorabile apariţiei şi
dezvoltării acestei ocupaţii ale ţăra
nului român. Printre cele mai reprezentative zone pentru această ocupaţie
amintim Mărginimea Sibiului, Vrancea, Bran, Muscel, Valea Jiului, MaraPrin

tradiţionale, păstoritul

mureş.

Există

în portul popular românesc diferenţieri, unele materializate în
piese vestimentare specifice, marcând
apartenenţa la o anumită profesie sau

Cămaşă cu barburi - croi

ocupaţie.

Pe lângă celelalte obiecte de port, apar în hainele păstorilor
piese tipice acestei activităţi: bituşa, gluga, chepeneagul, sarica, guba,
cămaşa cu barburi, chimirul, traista, opincile cu gurgui etc., cu
explicaţii de natură practică dar şi apotropaice despre care vom discuta
în cele ce urmează, cu aplicare în zonele mai sus amintite.
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Sursele arhivistice vorbesc despre existenţa acestor piese,
specifice unei ocupaţii prioritare în ţara noastră: la jumătatea secolului
al XVIII - !ea, Johannes Troester, subliniind originea romană a
portului popular românesc, descrie tipul de cu barburi, purtat pe o
arie extinsă din vestul şi sud - vestul Transilvaniei, cu deosebire în
zonele pastorale, trecută şi în sudul Carpaţilor, odată cu populaţia de
ungurem.
În Chronicum Pictum Vindobonense este descrisă bătălia de
la Posada, când regele Carol Robert de Anjou este înfăţişat
re trăgându-se din calea arcaşilor români, „îmbrăcaţi cu cămăşi de
pânză albă, încinşi cu curea, cu cioareci, opinci şi sarici miţoase cu
mâneci lungi, purtate pe spate, întocmai ca păstorii mărgineni din
zilele noastre."
Mărturii importante reprezintă de
asemenea stampele lui Michel Bouquet,
tablourile lui Barabas, cele ale lui
Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu,
Theodor Aman, Gheorghe Tattarăscu .
Două secole mai târziu, Frank
Valentin, un sas din Reghin, desenează
costume păstoreşti formate din cămaşi
scurte, strânse cu şerpar, cioareci înguşti ,
căc iuli înalte şi cojoace miţoase .
În satele de munte, unde ocupaţia
principală este păstoritul , sunt mai
numeroase hainele din blană, pieptarele şi
Bituşă Sibiu
cojoacele, ca mod de afişare a schimburilor culturale cu Transilvania.
Bituşa , piesă de port specifică Mărginimii Sibiului, are o dublă
funcţie : pe de o parte se foloseşte ca acoperitoare, iar datorită
amplitudinii mânecilor, este utilizată ca aşternut.
Păstoritul în Vrancea a reprezentat una din cele mai importante
ocupaţii, astfel că şi astăzi, urme ale acesteia se regăsesc în spaţiul
locuinţelor tradiţionale, decorate cu tipare de caş sau „păpuşare" şi
turte plate, rotunde, de „caş sărat" care se atârnă ca podoabă de grinda

Secoşan, Elena, Glugă Nereju
Petrescu Paul - Portul popular de
Bucur~ şti , 1984, pagina 12
1

sărbătoare

din România, Editura Meridiane,
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odăii • Tot de viaţa păstorească se leagă şi una din cele mai importante
creaţii ale folclorului românesc, anume Mioriţa.
Cămaşa înnegrită are scopul impermeabilităţii pe timp de
ploaie, căci nu înnegrirea în sme se urmăreşte în acest proces, ci
gresarea fibrelor ţesăturii.
Punerea în relaţie a costumului păstoresc cu cel vrâncean îşi gă
seşte explicaţia în însuşi faptul că
portul acestei zone etnografice este
unul de munte, păstoresc.
Gluga, din latinescul sagulum reprezintă prin excelenţă o piesă
de port folosită de păstorii din toate
regiunile ţării. Despre ea găsim
referiri în documentele care tratează monumentul Columna lui Traian,
subliniindu-i vechimea şi funcţionalitatea.
După cum arată şi Florea Bobu Florescu, această piesă are o
arie întinsă de răspândire „la popoarele romanice, până în Spania,
întâlnindu-se şi în Balcani." Documentele atestă faptul că la începutul
secolului al XVIII - lea, la Cisnădie s-au confecţionat mari cantităţi de
glugi din pănură albă . Piesa de
dinaintea glugii era un ţol alb,
_.,.......--~
care îi proteja pe păstori de frig
şi ploaie.
·'
Funcţionalitatea glugii
nu se opreşte la apărarea
.U
corpului de intemperii, ci ea
foloseşte şi ca traistă pentru
depozitarea ş1 transportarea
merindelor.
Rolul apotropaic este
Craiul unei glugi de Vran cea
observat prin prezenţa ornamentelor - coamele berbecului
pe cap, iar la poale avem decoruri geometrice (romburi, S - uri) care fac legătura cu spaţiul cosmic.
Pot fi citite şi ca simboluri ale însemnelor păstoreşti zonale.

1

Bobu Florescu, Florea - Portul popular din Ţara Vrancei, Editura pentru
1958, pagina 7

Literatură şi Artă, Bucureşti,
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capul de ploaie şi, prin lungimea ei protejează
îmbrăcămintea , mai al es partea din spate. Gluguşul se obţine prm
croirea a doi clini care se îmbină
invers de cum au fost croiţi. În
acest fel se obţine o proeminenţă a
gluguş ului care acoperă capul.
Acelaşi tip de croi este folo sit şi în
Dofteana, judeţul Bacău.
În Mărginimea Sibiului şi
în Pădureni se întâ ln e şte gluga
fără capi şon în clini , putem astfel
observa superioritatea realizării
tipului de glugă din Vrancea.
Craiul iţarilor fără faţă
Pe glugă apare broderia în formă
de cruci, denumită local „floare".
Pe fo aia glugii se întâlneşte totdeauna un ornament asemănător
unei potcoave - „cârligu" . Nu se ştie cu precizie semnificaţia
cârligului, con s iderăm totuşi că este în strânsă relaţie cu profesia de
Gluga

apără

păstor.

Despre prezenţa cămăşii cu barburi - mocănească sau
- la păstorii români , mai cu seamă cei sibieni există
mărturii scrise, începând cu jumătatea secolului al XVII - lea.
C ămaşă pastorală din Transilvania, cu barburi, croială specială,
este obţinută prin introducerea unui clin ce conferă lejeritate şi
libertate de mişcare ciobanilor şi formează prin cusătură litera M.
Costumul „ungurenesc" bărbătesc a fost înţeles ca un port
profesional păstoresc , răspândit în zona
musceleană, vrânceană, în Gorj, la toţi
păstorii , indiferent că sunt ungureni sau nu.
,,Însemnătatea cămăşii ungurenilor din Gorj
- cămaşă cu barburi sau cu cruce - este aceea
dată de vechimea pe care o are la românii din
Transilvania, indicând un fond comun destul
de îndepărtat al costumului tradiţional
românesc, apărut şi dezvoltat în condiţiile
istorico - etnografice. 1
Dacă la început iţarii au fost consideraţi o
!tari Vrancea
piesă de port obişnuită, odată cu apariţia
c iobănească

Stoica Georgeta, Vasilescu Virgil - Portul popular din Gorj, Comitetul Judeţean
pentru Cultură şi Educaţie Socialistă , Gorj , 1971 , pagina 122
1
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pivelor de îngroşat ei devin piese de port păstoresc .
Iţarii fără faţă pot fi purtaţi de păstori dar ş i de lucrătorii la
pădure şi noaptea, tocmai datorită clinilor care asigură o lărgime
uniformă în faţă şi în spate, de aceea mai poartă şi denumirea de „ iţari
de noapte".
Lucrată din două foi de „sarică", ţesute din lână ţurcană seină
şi cusute mai înainte de a fi date la dârste, apoi mânec ile, bucata de la
margini, potrivită anume pentru a avea ambele părţi în faţă, noduri şi
gulerul, sarica este o piesă străveche, prezentă în sudul Transilvaniei .
Şuba de zeichi sau gheba este o pi esă lun gă, cu sau fără
mâneci, purtată de ciobani peste cojoc, pe vreme de ploi îndelungate.
Cojoacele vechi mocăneşti erau
lungi , lucrate din şase piei şi
purtate adeseori cu lâna în afară.
Este demnă de remarcat
asemănarea
dintre piesa cu
numele „cojoc scurt" şi „bituşa"
Chimir
din Mărginimea Sibiului, având
pe margine, la mâneci şi la poale tivitură de miel negru cu miţui în
afară. Astăzi, în portul păstoresc apare bunda.
Prin modul de viaţă se schimbă şi costumul, care se adap tează
cerinţelor create de apariţia unor noi condiţii social - economice.
Parte integrantă a portului păstoresc , gubele sunt atestate în
izvoarele arhivistice.
Sunt foarte valoroase pentru
ciobani pentru faptul că sunt foarte
călduroase , propice pentru frigul de
la munte dar şi pentru aspectul bogat,
fastuos pe care îl dau purtătornlui .
Un element component al
costumului este chimirul, care, pe
lângă funcţia utilitară - de depozitar
şi susţinene a mijlocului - o deţine şi
pe cea estetică, decorate fiind cu
motive florale şi geometrice. Peste
cămaşă, păstorii musceleni încingeau cureaua lată în care puneau
banii, amnarul, cremenea, briceagul, iasca, punga cu tutun, iar peste
aceasta mai puneau „praştia", o curea îngustă şi lungă de 3 - 4 m,
bătută cu ţinte.
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Căciu la m ocănească

- Mărginimea Sibiului, Sebeş, Valea
Jiului, plaiurile Branului, zonele subcarpatice ale Olteniei, Munteniei,
Vrancea, Valea Dunării aju nsă
acolo odată cu ciobanii mocani. Dacă până la 1900 păstorii purtau
părul lung, mai nou ei poartă doar mustaţă . Pe cap poartă căciuli cu
fu nd şi cu „gurgui" iar vara pălăria „ţuţuienească."
Fundul este mai mare decât baza sau gura căciulii şi se croieşte
dintr-o fâşie dreaptă, care este crestată din loc în loc în partea de sus
pentru a insera mici clini care dau o formă evazată căciulii.
Exp licaţia funcţională a acestei forme de căciulă este dată de
obiceiul ciobanilor de a pune căciula sub cap când dorm, în loc de
pernă.

Straiţa sau straiţa dublă - desagii - este folosită atât pentru
transportarea merindelor cât şi
ca
acoperitoare pe vremea rea. Pe lângă aceste
funcţii , traistele aveau şi un decor aparte,
integrat în specificul ocupaţional : brăduţi ,
coarnele berbecului etc.
Tot piese de port păstoresc sunt
considerate şi opincile cu gurguiul într-o
parte. Aceas tă asimetrie a craiului opincilor
împiedică roua sau apa de pe iarbă să se
prelin gă
printre muchiile gurguiului,
reprezentând o bună modalitate de adaptare
la condiţi ile climatice.
Închegat ca un port de munte cu
multe elemente pastorale specifice în
Cojoc Năsăud
general regiunilor unde păstoritul a
cunoscut o mare amploare, portul popular din zona Branului s-a
menţinut aproape neschimbat.
Prin păstorit se explică forma vechiului costum brănean, în
special la bărbaţi , cât şi unele asemănări cu cel al „ţuţuienilor" din
părţile Sibiului, cu care brănenii se întâlneau prin fenomenu l de
transhumanţă. Modul de viaţă al anumitor comunităţi dă sens apariţiei
sau dispariţiei anumitor elemente, în funcţie de nevoile de
supravieţuire.

Păcurarii poartă cămăşi

cu mâneci largi, din pânză de flos - in
- sau de „groasă", cioareci sau iţari cusuţi de mână din dimie adeseori
nedată la piuă. În picioare aveau obiele, călţuni din dimie albă sau
opinci din piele de vacă legate cu nojiţe din păr de vacă sau de cal.
Pieptarul, cojocul, sarica de lână şi gluga constituiau în trecut şi mai
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constituie
munte.

şi astăzi,

Păturica

sporadic ce-i drept, piese din portul

păstoresc

de

de la cuvântul sârb „pokrovac", ţesută
din lână era folosită pentru pus pe cal sau pe pat.
Tot pentru munte, la stână sau la pădure, pe Valea Jiului se
poartă o pelerină păcurărească, numită „chepeneag" care protejează tot
corpul prin dimensiunile impresionante.
Portul păcurarilor din Maramureş avea şi are pe lângă
elementele comune, unele piese profesionale. Spre exemplu, „pălăria
păcurarului nu este confecţionată din paie ci din păr, cu pană dreapră
1
şi lată şi cu tichie mică." Pentru păstrarea formei dar şi pentru
protecţie, se recurgea la metode cu valenţe apotropaice: pentru
integritate, pălăria se impregna cu sânge de miel sau ied, iar pentru a fi
impermeabilă, se trecea printr-un amestec de unt, miere de albine şi
sau

procoviţa,

răşină.

De asemenea, cămăşile şi gatiile sunt „cernite". Ele se introduc
într-o fiertură din scoarţă de arin cu vopsea neagră sintetică. După cc
se răcesc, „smolencile" 2 - cum sunt numite aceste piese, se limpezesc
în apă rece. Odată cu urcarea la munte, hainele mai sus amintite erau
unse cu unt topit sau cu seu pentru a fi impermeabile şi a proteja
corpul de insecte.
În cadrul păstoritului, principalele preocupări au fost legate de
întreţinerea în bune condiţii a animalelor, de prelucrare şi desfacere a
produselor dar şi de portul popular, aspecte care au detcnninat apariţia
unor adevărate complexe pastorale alcătuite din construcţii variate, cu
funcţionalităţi bine definite, atât în zona alpină, cât şi în zona de
fânaţe.

Legat de portul popular păstoresc important de menţionat este
problematica pe nivel ocupaţional, aceea de afişare a unor embleme
profesionale dar şi de recunoaştere în cadrul societăţii, care aduc în
atenţia noastră simboluri ce se regăsesc în comuniunea omului cu
natura, cu spaţiul cosmic.

Dăncuş, Mihai , Zona etnografică Maramureş, Editura Sport Turism, Bucureşti,
1986, pagina 167, apud Gheorghe Dăncuş, „Portul păcurarilor - smolencile"
(manuscris)
2
Dăncuş, Mihai ,Zona etnografică Maramureş, Editura Sport Turism, Bucureşti,
1986, pagina 167, apud Gheorghe Dăncuş, „Portul păcurarilor - smolencile"
(manuscris)
1
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Femeie cu oile la păscut
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Familie de păstori - stampa
Bara bas

Păstor

la

din Muscel -

stampă

Bouquet
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stână

