CONFLUENŢE ŞI

SINTEZE CU PRIVIRE LA COSTUMUL POPULAR
ROMÂNESC DE LA EST DE CARPAŢI

EMILIA PAVEL

În succinta noastră prezentare, ne vom referi la costumul popular românesc de la
est de Carpaţi, din Moldova extracarpatică sau Podişul Moldovei, unitate geografică
care depăşeşte Prutul ajungând până dincolo de Nistru, în Transnistria.
Tipologia costumului popular românesc de podiş, prin structura sa morfologică
şi decorativă, ne aminteşte de legăturile care au existat de-a lungul mileniilor între
populaţia din nordul şi sudul Dunării, între traco-iliri şi înainte de despărţirea tracilor
de iliri.
Piese definitorii ale costumului femeiesc, ca de exemplu cămaşa dacică, catrinţa,
fusta, sarafanul sunt documente care atestă unitatea culturală sud-est europeană, cu
privire la portul popular.
Dintre piesele de port popular bărbătesc, menţionăm cămaşa de tip dalmatic,
croită dintr-o singură bucată, cămaşa cu fustă şi iţarul tracic.
Cămaşa femeiască care predomină în costumul popular românesc din această
unitate etnografică, este cămaşa cu mâneca din umăr, cămaşa tunică, croită după croiul
cămăşii bărbăteşti de tip dalmatic. În zona laşi această cămaşă se confecţiona din pânză
de lână ţigaie. Pânza de lână ţigaie în confecţionarea cămăşilor s-a întâlnit în Albania
şi în Grecia pe lângă Salonic 1•
Cămaşa dacică încreţită la gât cu "brezărău'', care predomină ca tipologie în
zonele etnografice de munte, există în Podişul Moldovei alături de catrinţă. Dacă în
zona de munte, catrinţa purtată de către femei este piesa de port popular specifică, în
zona de Podiş, fusta elimină catrinţa. Costumul femeiesc cu catrinţă corespunde ca
structură şi uneori chiar ca decor, cu portul femeiesc ilir, cum se poate vedea, pe stela
funerară iliră păstrată în muzeul din Zagreb2 •
Fusta este o piesă de port popular specifică zonelor de podiş moldoveneşti,
munteneşti şi olteneşti. S-a găsit şi în stânga Prutului, în raionul Vulcăneşti. Sarafanul
care există în portul românilor din Transnistria este o variantă a fustei moldoveneşti.
Fusta ca şi sarafanul aparţin unei străvechi civilizaţii mediteraniene, care după datele
arheologice în antichitatea îndepărtată se întindea din Asia Mică până în Spania. Se
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poate compara şi se încadrează ca tipologie xhupletei albaneze, care este de forma unei
fuste evazate cloş3.
Cămaşa de tip dalmatic a fost descoperită în Albania pe o piatră funerară la
Drashovice în sec. III-II î.e.n 4 .
Cămaşa cu fustă de origine ilirică se găseşte în portul popular românesc din
Mehedinţi până în nordul Moldovei, din dreapta şi stânga Prutului. În Grecia a fost
găsită la începutul evului mediu ca o influenţă albaneză. Fustanela a fost descoperită pe
o figurină din pământ ars, descoperită la Maribor în Slovenia (Panonia) în sec. al IVlea î.e.n 5 •
Iţarii încreţiţi pe picior, de origine. tracică reprezentaţi pe monumentul de la
Adamclissi sau pe Columna lui Traian de la Roma, redau prototipul iţarilor
moldoveneşti cu creţuri.
Costumul popular românesc de la est de Carpaţi este un document care atestă
existenţa, unitatea şi continuitatea poporului nostru în spaţiul Carpato-dunăreano
pontic ca şi unitatea culturală sud-est europeană cu privire la p01tul popular.
În concluzie menţionăm că asemănarea care există între costumul dacic iliric şi
cel românesc constituie dovada că geneza portului popular românesc este daco ilirică.
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