CITEVA ASPECTE ISTORICE ŞI ETNOGRAFICE
PRIVIND POPULAŢIA SIRBEASCA
DIN CLISURA DE SUS A DUNĂRII

Zona Clisurii de Sus ouprinde localităţile Radimna, Pojejeoo, Mă
ceşti şi Mo1dova: Veche.
Cercetările din localităţile amintite au urmărit aspecte etnogl.'1afice
legate de arhitectiura şi interiorul locuinţei, de portul popu1ar al populaţiei sîrbeşti din zonă.
Valea Dunării, prin structura sa geo~morfologică şi poziţia geografică,

a constirtui.t unia dintre zonele cele mai propice 1ocuirii umane. Intr-

adevăr, ceircetările arheologice efectuate pînă. în prezenrt, pe teritoriul
1ocalităţilor menţionate, a1U reuşit să aducă dovezi conc!"ete cu privire
la vechimea deosebită şi con.tinluirtartea remarcabilă a comunităţilor ome~
neşti stabilite pe 1aceste me1eaguri, înrepînd cu paleolitieul, neol:iiticul
(descoperirile de la Pojejena, Măoeşti, Moldova Veche), epoca de tranziţie (Moldova Veche „Ostrov") continlUÎind cu epoca bI"onzului (Moldova Veche - „Port", „Răscruce", „Ostrov" şi Moldova Nouă), a fie-

rului (Moldova Nouă şi Veche, Moldoviţa), epoca stăpînirii romane reprezentată prin existenţa unor puncte cu caracter milirtar, de ferme agricole (Pojejena), a centrelor minie~e (Pojejena, Moldova Noruă) etc. Dovezi ale continuităţii de locmire a zonei de către populaţi,a daico-romană,
ale formării .şi 1exisrtenţei populaţiei româneşti în Cliisrutia Dunării sînt
nlll.meroasele desmperhUe monerbare (sec. IV - Radimna, Măoeşti, Moldova Veche), aşezări1e şi necropolele prefeuda1e şi feudal-timpurii1 , la
care se adaugă incepînd cu sec. X e.n. documentele scrise 2 •
lncepînd cu perioada feudalismullui dezvoltat, dOCIUmenrtJe,le vorbesc
tot mai mult despre zona Clisurii, acum începind a fi amintirte şi localităţile aflate în atenţia ceroetării noastre.
ln 1367, este atestată pentru ,prima dJart:.ă localitaitea Radimna (Radamila, Radumlya, RadomiT), într-o bulă ,papa1ă 3 • C. Suciu dă prima
atestare documentară a Radimnei la sfîrşitul sec. XVII (1690-1700) 4 •
Moldova Veche (Omoldava) a.pare în documente in anllll 1588 11 , numită
şi Mudava, n'lll!Ile amintiit şi astăzi de loouiit.ori.
Inf. R. Petrovszky.
Anonymus, Gesta Hungarorum, cap. XXIV-XXV, ln ScriptRexHung.
IstRom, II, 1964, p. 113; C. Moisi, Monografia CHsurii (apud M. Bucliş,
tn StcomC, II, 1977, p. 30, nota 10).
' C. Suciu, Dictionar, II, p. 68.
5 Ibidem, I, p. 405.
1
2

3
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Pojejena (Pojejena Română - Romanpozsezsena şi Pojejena Sîr- Serbpozsezseina) apare în documente pentru prima dată în
1690-17006.
ln anul 1723 este aiestată pentru prima dată localitatea Măceşti
(Maesvks) 7 •
Urmărind acum prezenţa populiaţiei sîrbeşti în această zonă se constată urmăitoan~le: după instaurarea dominaţiei austriece în Banat (prin
Pacea de la Pass.arovitz din 1718) apare pentru prima dată ·amintită în
zona Dunării de nord popu1aţia sîrbească. Documeintele vorbesc despre
o situaţie specială a acestei populaţii. Veniţi aici srub conducerea patriarhulrui de Ipec, Arsenie Cem01evici, aceştia ·aveau un rol militar în apă
rarea graniţei de sud, constituiţi fiind într-un regiment „iliric". Beneficiau, de asemenea, de o serie de scutiri economice, juridice şi de altă
natură 8 • Consicripţia urbarială austriacă din 1743 9 nu menţionează populaţia sîrbească în zoI11a Clisuirii, poate urmare a faptului că em 1a acea
dată într-un număr redus aşezată aici.
De-a lungul secolelor, populaţia sîrbelască a conitinuat să convieţn.J.
iască alături de populaţia românească, fiind alături în difedtele conflicte
sociale, în lupta contra exploatării sociale şi naţionale.
Localităţile mai sus amintite în care populaţia sîrbească formează
majori tate a locui tarilor (fapt dovedit şi de datele statistice10), se încadrează în tipul de aşezări adunate cu sălaşe. La Pojejena se întîlnesc
şi sălaşe proprietate a mai multor familii, „cu rîndaşi", respectivii proprietari asigurînd pe rîncl paza sălaşului 11 .
In aceste sat€ se remarcă alături de complexitatea gospodăriei, simplitatea arhitecturii casei şi modestia locuinţei propriu-zise.
Cel mai vechi tip de casă întîlnit la populaţiia sîrbească din zonă este
casa cru dO'Uă încăped: ,,casa" (încăperea de la U'liţă) şi bucătăria („cuina").
Tîrnaţul parţial („kong") se înrtinde numai în faţa „cuinei" sau est•e chiar
mai îngust decît aceasta (Fig. 1).
Mai tîrziu (sf. sec. XIX) acestor două încăperi li se mai adaugă una,
în prelungil'ea „cuinei", schimbîndu-se acum şi denumirea. încăperii din
faţă din „casă" în „casă mare" în comparaţie cu cea nou ridioată „cana
mică". Tîrniaţn.J.l este prelungit pe toată lungimea faţadei laterale (Fig. 2).
Casele vechi s-aiu construit toate din piatră, inclusiv tîrn:aţul cu balustrada şi stîlpi.Ji de srusţinere, cit şi pe~eţii mediani ai încăperilor (dintr-o piatră mai moale). Acoperişul în două ape era din şindrilă de stejar. Mai recent casele se construiesc din cărămidă şi se acoperă cu ţiglă.

bească

Ibidem, II, p. 53.
Ibidem, I, 382.
8 IstRom, III, 1964, p. 847, 491, 520.
9 L. Apolzan, în StcomC, III, 1979, p. 83-108.
10 Sabin Mănuilă, Recensămîntul general al
6
7

populaţiei României, Bucureşti,
Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor, Bucureşti, 1968 (publicat
de Direcţia C€ntrală de statistică); M. Budiş, op. cit., p. 44-45; L. Apolzan, op. cit.
11 M. Budiş, op. cit„ p. 35; inf. D. Stefanovici, Măceşti, nr. 22, 52 de ani.

1938;

www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro

POPULAŢIA

Fig. I.

Casă
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cu

două încăperi şi tlrnaţ parţial.

Fig. 2. Casă cu două încăperi şi tîrnaţ pe toată lungimea faţadei laterale.
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gard din

cărămidă.

Din acellaşi material de construcţie folosit la ridkarea casei s-a fă
cut întotdeauna şi gardul dinspre uliţă (piatră sau cărămidă) (Fig. 3). In
timpurile mai noi, în foarte multe gospodării au apărut garduri interioare despărţitoare ale curţii (perpendiculare pe linia casei), adevă
rate ziduri din cărămidă, groase, avînd practicate nişe în jumătatea superioară, în care se aşează vase cu flori sporind astfel aspectul estetic
al gospodăriei (Fig. 4).
Sistemul de încălzire al acestor oase este asemănător au al caselor
populaţiei româneş_ti din unele zone: în „cuin'ă", în faţa peretelui din
fund, central se află cuptorul de pîine şi pentru gătit, avînd în faţă un
zid despărţi.tor, cu o deschidere dreaptă sau arcuită. De o parte şi de alta
a acestui.ia S'e Ti.dică cite o vatră destul de joasă cu gurile sobelo,r oarbe
ale celor două „case".
Case1e mai vechi sînt toate aşezate perpendicular pe lini.ia: :uliţei, în
timp ce, cele oonstruirte recent au faţada hmgă pairalelă cu strada, numă
rul încăperiJor cresdnd la 3 pînă 1a 4 sau chiar 5 camere.
Interiorul acestei 1001.linţe se caracterizează prin simertrie, piesele
de mobilier contribuind prin amplasarea lor la re.aJ.izama şi închegarea
compoziţiei interiorului. O altă caracteristică a interiorului locuinţei sîrbeşti o ,oon.stituie simplitatea şi sobrietaitea, rezultate aittt din caract:eru:l
mobilierru1iui cit şi al ţesăturilor folooi.lbe: majoritatea din pinză de OU'"'
toare alibă, cele dÎlil. lină, ou decor geometri.ic, în Wn.rud deschise. Folosirea într-o pondere mare a albului dau interiorul'lld un aspect ,l'Ulltlnos.
de prospeţime.
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curţii.

Mobiliernl, modest atît oa numă'r de piese cît şi estetic, este acelaşi
în cele două camere, „casa mare" - pen1ru primirea oaspeţilor şi „casa
mică" - camera perutru locuit.
La mij1oooJ. peretelrui opus intrării, în cameră se aşează masa, deasupra căreia, între oele două ferestre dinspre uliţă, se prinde oglinda.
De o parte şi de alta a mesei, Îll1 l'llilgul pereţilor se pun cele două
paturi, paralel cu acestea şi in faţa lor aşezîndu-se cite o lav1ţă cu
spătar („clupe"). Dulapul pentru haine ocupă peretele în continuarea
patului de la peretele dinspr;e ourte, peretele opus, fiind ocupait de
sistemul de încălziTe. Aceeaşi organizare a interiorului se întîlneşte şi
în ,,casa mică".
In „cuină", pe peretele median dinspre „casa mare", se fixa un
blidar („poliţa") pentru farfllJJrii, srub care se m1a „dulapul" pentru vasele de capacitate.
Ca realizare artiistică, mobiUeru!l era simplu, fără decor sau ou decoc
pictat în tonuri închise, ce vr,ea să redea textura ftbrei lemnoase din
care era realizat respectivul obiect.
In cadrul texrtilelor de interior se poate face o clasificare a acestora după materiwul din care sînrt; confecţionate în: ţesături clin pînză
şi ţesături din lină.
Perdelele, din pînză albă de bumbac („cenar") ţesută în război sînt
dreptunghiulare, sub forma a două fîşii la fiecare fereastră, foart:e
lungi şi cu decor brodat la partea inferioară şi pe una dintre laturile
lungi (cea dinspre interior). Altele au pe margini aplicată dantelei
13 - Studii 9l comunlclrl de etnografie - l.torie voi. III
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n1asă.

(„ciptă"). Mai tîrziu, apar perdele lucrate în întregime din dantelă 12
(Fig. 5).
Cearceaful, ţesătura din bumbac alb care acoperă patul, peste strujac,
pioesă C'll rol funcţional, care doar rareori apare în unel'e ca5e ,cu o dantelă aplicată la partea inferioară şi pe oele două laturi mai scur:te, fiind
formată din 2 laţi.
Faţa de masă se confecţionează din race1aşi mate•riial şi are dantelă
de jur-împrejur (Fig. 6).
Ştergarul („peşchierul"), piesă cu rol decorativ, se confecţioruează
din „cenar". Este de formă dreptunghiulară, fiind foarte lung (2-2,50 m)
şi decorat la cehe două capete prin tehnica broderiei, cu motive stilizate.
El.e se prind în jurul oglinzii şi a icoa1I1Je1or de pe pereţii încăperii din
faţă (Fig. 7-8).
Tot cu un rol strict deooraitiv iapair pernele miiei, patru1artle<re, îmbrăcate în feţe de pernă brodate numai cu alb sau policrom (Fig. 9).
In categoria ţesăturilor din lină intră covoarele („cilimurHe") şi foi:le
de perete („zidniak").
Covorul sîrbesc se ÎIIl.cadrează în caitegocia celor aaese cu chenar şi
cimp ornamental o·rgianizat în rînduri, drupă o linie ori:wntală, elementele deoora'tive ale celor două foi componerute ale covorului, fiind identice şi formează un fot unitar drupă îmbinariea foilor. Pe fondul de culoaI"e închisă se desfăşOOTă ornamentul realiret în tonuri policrome, vii,
puternice. Ca elemenite decorative apaT: motivul geome;tric: rombul redalt naturalisit s:au stiJ~t („•răpizi"), motivrul zoomorf - şarpele, redat
12

lnf. Stefanovici Veronica,

Măceşti,

nr. 22, 48 de ani.
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Fig. 10. Covor.

sub forma runei linii şe['j)Uite; motivul antropomorf traiiat tot stilizat
(Fig. 10).
Un alt tip de covor este cel ou „stolă" 13 caTe apare aici sub fonna
unei ghir'1an.de de flOTi oe înconjoară un medalion central. După un
spaţiu relativ redus oa fulrtindere, se reia motivul floral, dens, occupînd
tot irestul cîmpu.lui, .pînă la chenarul foar:te îngust constînd din „ciocănele". Spire deosebire de primul tip de covor, realizat în tehnica „cilimuln.Ii cu găuri", acesta din urmă se realizează prin ţesutuJ. „peste
fire".
Foaia de perete se Tealizează în aceeaşi tehnică cu covorull. propriuzis şi este formartă dirutr--'lln singruir lat de ţesătură.
în cadrul acestei ultime categorii a textilelor de interior - covoarele - nu se poate face o delimitare strktă îrn:tre ceea ce e caracteristic popuLaţiei sîrbeşti şi româneşti din zonă, ci se poarte vor-ibi despre
o anumită influenţă a artei sîrbeşti în predilecţia penrtru tonuri vii pînă
la violenţă, caraderul complicat al unor -compoziţii.
Stabiliţi în .aşezări permanenrte, locuitorii acestor sate aJU practicat
din cele mai vechi timpuri păstoritul sedentar (în special la Măceşti
şi Moldova Veche) îmbinat cu o agricultură montană, ca urmare a condiţiilor geografice se mai practică pescuitul şi virticultura (la Moldova Veche).

Ca o

consecinţă

a

poziţiei sale
civilizaţiei

din plin de avantajele·
n M.

Focşa, Scoarţe

rom4'111$ti.

geografice, această zonă s-a bucurat
modeme, fiind o zonă de liegăJturi,

Bucureşti,

1970, p. 280, 260.
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deci de interferenţă a mai multor zone din ţiară şi din ,afaria graniţelor
ţării. Fiind li<psită, dim. cauza i1I1gustării defileului, de căi de comunicaţie feroviare, se bucură în schimb de avantajele căilor rutiere (şoseaua
Oraviţa--Berza1soa) şi flruviialJe pe Dunăre. La acestea se adaugă dezvoltarea industriei miniere din zonă. Drept rurmare looui:torii acestor
sate sînit puternic aitraşi de această industrie (la MoldCYVa NQIUă) cît şi
de moderniwrea vechiuil.ui port (Moldova. Veche).
Se asistă, aşadar, la un intens proces de urbanizare şi modernizare
a acestoir looaliităţi rurale, ca urmare a evo1uţiei şi transformărilor economice din :wnă.
Un a:lt aspect ·eitruografic legat de popuLaţia sîr:bească din Clisura
Dunării îl consti:tuie portul popular.
De la început trebuie sublini1ate citeva caracteristici ·aile acestui costum: sobru, simplu, deloc încărcat, atît cel femeiesc cit .şi cel bărbătesc.
Această caracteristică se desprinde atît din felul materialului din care
sînt confecţionate piesele costumului popular (lînă) cit şi în privinţa elementelor decorative.
Faptul că majoritatea elementelor oe compun aC'eSt costum sînt din
lînă, este legat şi de condiţiile naturale (climă, relief) cit şi de ocupaţii
(păstoritul ocupaţie ce procură materia primă).
Există apoi o foarte mică diferenţiere a unor componente ale costumului, atît femeresc cit şi bărbă.rtesc, pe categorii de virste în cadrul
unuia sau altuia dintre sexe, în funcţie şi de anotimp.
In oomponenţa costumului popul.ar sîrbesc se disting aproape aceleaşi pi:ese cu cele aJ.e populaţiei româneşti din această ronă cu deo~
sebirea că la populaţia românească, în ceea ce priveşte tehnica de lucru a
motivelor ornamentale şi a cromaticii, apar diferenţieri de la sat la sat.
Ca pi1esă de port popuLar definitorie costumului femeiesc menţionăm
cămaşa femeiască, mai exact bluza („ciupagul" „opletiec") confecţio
nată din pînză de bumbac de culoare albă („cenar"), într-un croi simplu
cu platcă şi trei clini ce pornesc de sub braţ, cu mîneca trei sferturi
neornamentată, oe porneşte din l\.limăir avînd aceeaşi lăirgime. Cămaşa
este făTă guler cu deschizătura în forma literei „V", fiinrl ornamentată
ou „şliI11gă:riai" ~danitelă), lucrată în colţi („samtiiti"), oare apaire de altfel
şi la mîneci, cît şi de-o parte şi de alta a deschiderii pe lungimea plătcii.
Acest tip de cămaşă sie întîlneş.te ÎIIl toaite sate~e cu popu1aţie sirbească
din Clisurră 14 (Fig. 11).
Fusta („suknia") (Fig. 12), se confecţionează din lină ţesută în patru
iţe. în portul popular femeiesc sîrbesc există două tipuri de fustă: prima
(şi cea mai veche) este cea ţesută din lînă multicoloră (predomină roşul
şi verdele) şi plisată („suknia legovana"), celălalt tip de fustă este mai nou
avînd din punct de vedere al craiului o formă cloşată, iar din punct de
H

Inf. Iovanovici Ruja,

Măceşti,

nr. 78, 55 de ani.
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vedre cromatic se remarcă culoarea roşie (pentru tinere) şi vi.~inie (pentru
femeile mai în vîrstă), fiind ornam1erutaite cu trei „vergi" (dungi) în.
partea de jos („pantovi") 1:;. DedesUJbrul acestei fuste se purtau poalele
albe cu „şlingăr:ai" în parlea de jos („u:-itroc").
Cingătoarele (brîiele „oaniţă") sînt ţesute ÎIIl ră-zhoi în patru iţe
(tin lînă multicoloră (predominînd şi în acest caz culorile roşu şi verde),
terminîndu-se la capete ou două ŞillUTUiri cu ciuouri („caniţie i vrpţ.e"),
sînt diferit ornamentate, ca revultait al ţesăturii, p:redomirund motivul
dungilor („ştrafite"). Briie~e au o Jiungime de cca 3 m şi o ·lăţime de
5-7 cm. La î:nceput femeile nu le purtalll, această piesă fiind introdusă mai tîrziu în componenţa costumului femeiesc sîirbesc 16 (Fig. 13).
Peste fmtă („suknia") femeile purtau fie şorţul alb (Fiig. 14, 15),
confecţionat din pînză de „cenar" ornamentat C!U tighe;J.e („s·amcki") longitudinale, iar în partea ele jos cu dantelă albă 17 , fie catrinţa („chiţăle")

Fig. 13. Costum ""popular femeiesc (partea
inferioară) : fusta („suknia"), catrinţa („chiţăie"), brîu cu ciucuri
(„caniţa i vrpţe").
15
16

17

Fig. 14-15.

Şorţuri

Inf. Ilici Stana, Măceşti nr. 102, 68 de ani.
Ibidem.
Inf. Stefanovici Veronica, Măce:;;ti, nr. 22, 48 de ani.
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confecţionată

din lină ţesută în război în patru iţe. Pentru femeile tinere se folosea lina viu colorată iiar pentiru femeile în vîrstă se folosea
lina de cruloaire neagră. Ornamentul, rezultat ail ţesăturii apare fie pe
toată siurprafaţa, fie numai în partea de jos şi constă în moitive geometrice („ştrafte", „rati") şi mai rar cele florale18 •
Denumirea de „chiţăle" a fost pI'leliUJa:tă şi de populaţia românească
penw opreg.
Peste cămaşă femeile îmbrăcau fie pieptarul {„cojuţea", Pl. I 1-2)
confecţionat din piei de miel de cu1oare maro şi ornament.art; ou motive
florale viu colorate, fie laibărul din lină („prosluc"), ţesută în casă, în
patru iţe de culoare gri, maro sau neagră.
Pentru vremea răcoroasă sau în zile de sărbătoare purtau cojoacele lungi sau căputele („alina", „ikna") lucrate din ţesătură de lină
şi ornamentate cu stofă de diferite cu1ori, la guler, buzunare şi mîneci.
In satele Radimna şi Pojejena, ca urmare a faptului că locuitorii
nu s-au ocupart ou cireşte:rea oi.lor, nu se pUll"taiU haine prea groase,
cumpărînd astfel material şi confecţionîndu-şi haine pentru vreme ră
coroasă19.

In ceea ce priveşte pieptănătura capului fetele îşi împleteau părul
in două cozi, iar femeile îşi împleteau părul în două cozi la ceafă pe
care le pdndeau cu agrafe din metal şi peste care îşi puneau un fel de
disc din cîrpe („gepaţ"), apoi se acopereau cu o bonetă din pînză albă
peste care se punea ceapsa {„capa") şi pe oare o purtau femeile după
căsătorie. Ceapsa („•capa") se rptl!rtia atît în zHele de lucru cit şi în zilele
de sărbătoare, fiind confecţionată din stofă, pîn:ză, mătase sau catifea
frumos omamenitaJra cu f1ori 0USllrt;e („stirovano") ou mătase (de obiaei
de culoare al.bă) ial" pe margine ave prinsă dantelă foarle îngustă; materialul din care se confecţiona era din punct de vedere cromatic fie
foarte viu (pentru fiemeile tinere) fie închis (de obi1cei ou:l.oarea neagră,
pentru femeile bătrîne) iar pentru vară se foloseşte numai culoarea albă
(indifererut de vîrstă) (Fig. 16; Pl. I, 2; Pl. II, 2). Iarna femeile îşi mai
puneau peste „ceapsă" cîrpa groasă confecţionată din lină sau catifea20 .
ln picioare se purtau opincile din piele de viţel iar perutru iarnă
se foloseau şi obielele („oboiţe") corufecţionate din Ună cu un motiv rezultat din ţesătură şi constînd din dungi paralele înguste („ştrafte") şi
diferite din punct de viedere cromatic (de obicei se foiLooea ca fond
culoorrea roşie). Obiielele erau prinse cu nojiţe şi eraiu purtate atît de
bărbaţi cît şi de femei. Mai ·tîrziu au început să poarte opind confecţionate din cauciuc şi ţesătură de lină sau papuci 21 •
1s Inf. Iovanovici Ruja, Măceşti, nr. 78, 55 de ani; Stefanovici Veronica,
nr. 22, 48 de ani.
19 Inf. Sava Anghelina, Măceşti, nr. 36, 47 de ani; Stefanovici Miroslav,
Pojejena, nr. 43, 68 de ani.
20 Inf. Ilici leliţa. Măceşti, nr. 156, 45 de ani.
21 Inf. Pavlovici Ioana, Măceşti, nr. 159, 40 de ani.
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(„capa").

In componenţa oostJuimului femeiiesc intră şi ciorapii ce emu condin lină d!e culoare roşie şi croşetaţi în motive diferiitie (Pl. I;
Pl. II).
In cazul portului popular sîrbesc bărbătesc, informaţiile au.Lese dovedesc oă în looali!t:ăţiile Moldova Veche şi Măceşti portul era identic
iar în resitu:l looa.LităţiJor din Clisura de Sus apar mici diferenţieri aitît
în ornamerutaţie «it şi în componenţa costumului.
In componenrţia cosbUmului băll"bătesc se remarcă în mod deosebit
cămaşa („coşulea") ce s e confecţiona din pinză de bumbac („cen.ar") de
culoare albă ţiesută în război în două iţe avind un croi simplu şi cu
ornamente puţine. Mîneca ll\.Lngă se termină cu pumnaşi, iar în faţă se
închide cu nasturi mărunţi; gulerul era întors şi în puţine cazuri ornamentat. CămaŞa băribătească mai recentă este simplă, fără nid un
fecţiona ţi

1

decor.
Pentru anotimpul cald se

îmbrăcau

pantalonii (izmene -

„gaci")

confecţionaţi din ţesătură de Lină foarte subţire, de cul.oaire neagră
(uneori şi gri) avînd un croi foairte strîmt („pe picior"). Pentru vreme
răcoroasă

se foloseau pantalonii din

ţesătură

de

lină groasă
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Fig. 17.

MARIA PETROVSZKY

I,aibăr bărbătesc

(„prosluc").

la mijloc se încingeau cu brîul („caniţe") ţesut din
în motive geometrice şi La oapete cu duouri (feciorii
brîUJlui liber).
In componenţa costumului bărbătesc intră şi laibărul („proslluc")
confecţionat di111 ~esătw-ă de Jînă de culoare albă (pentru tineri) gri
şi negru (pentru bătrîni) într-un croi obişnuit .şi cu ornamente (Fig. 17).
Pe vreme răcoroasă, bărbaţii îmbrăcau căputul („alina"), confecţionart din ţesătură de lînă („sucno"), lung pînă la genunchi şi avînd de
obiC€i aceeaşi culoare cu laibărul.
Cojocul („coju") confecţionat din piei de miel, de oul.oare maro,
avind cusute pe el mortive floraLe în cu:lori diferlote şi foarte vii (Fig. 18,
19).
Incălţămintea em aceeaşi ca şi la femei cu deosebirea că ciorapii
pllll"'taţi de bărbaţi erau de culoorie albă s~ albas'1lră 22 (Pl. III, 1-2).
Am insistat asupra acestor elemente coonpoziţi.on:ail.e ale interiOII"ului
şi costumuLui popular sîrbesc cît şi asu.pra ocupaţii.Lor ţăranilor din
această parte a ţării, în mod cu totul speciJal, dat fiind f.aptu1 că mulite
Peste

cămaşă

lină multicoloră
lăsau un capăt al

22

Inf. Ştefanovici Dragoliub,
nr. 16, 35 de ani.
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nr. 22, 52 de ani; Iovanovici Emilia,
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NICOLETA GUMA -

MARIA PETROVSZKY

din piesele mai sus menţionate se întî.lnesc astăzi doar în lăzile bă
trinilor, multe din ele fiind pe oaJ.e de dispariţie.
Desigur oă oercetărHe viitoare vor completa probleme~e discutate
în prezenta Lucrare.
NICOLETA GUMA -

MARIA PETROVSZKY

QUELQUES ASPECTS HISTORIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES
RELATIVEMENT A LA POPULATION SERBE DU HAUT DEFILE („CLISURA")
DU DANUBE

(R es um e)
L'article presente quelques aspects relativement ă la population serbe du Defile („Clisura") du Danube, ă partir des premieres attestations documentaires
de cette population et des localites ou elle s'est assise.
!Ensuite on presente les elements caracteristiques de l'architecture, de
l'interieur (pieces de mobilier, tissus) et du costume populaire feminin et masculin.
Touts ces aspects de l'art populaire serbe se caracterisent par simplicite et modestie.
Dans plusieurs des aspects ethnographiques, les populations roumaine et
serbe de la zone se sont reciproquement influencees.

www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro

