CONTRIBUŢII LA STUDIUL PORTULUI POPULAR
DIN JUDEŢUL VRANCEA
Emilia PAVEL

Colaborarea noastră la Atlasul Etnografic al României ne-a dat
posibilitatea să cercetăm pe teren portul popular din zona de podiş 1 a
Văleni-Rugineşti,
judeţului Vrancea din satele :
Cîmpuri, Străoane,
Boloteşti, Suraia, Tătăranu-Bordeasca Veche.
Portul .popular din ·aceste sate fiind dispă11ut din uzul zHnic, s�a stu
d i a t după informaţii şi după unele piese găsite IÎn lăzile bătrînelor, com
pletîndu-se in fiecare sat chestionarul pentru Alasul Etnografic
al României.
In urma cercetărilor efectuate concluzionăm că portul popular din
această subunitate etnografică este o variantă a portului din podişul
Moldovei sau Moldova extracarpatică cu caracterele sale specifice.
Portul popular din zona de podiş, fiind mai puţin cunoscut, consti
t uie o importantă contribuţie la studierea portului popular vrincean. Por
tul popular din satele amintite prin piesele caracteristice face legătura
i ntre portul din podişul Moldovei şi Cîmpia munteană.
Tipul de costum de munte din străvechea Ţară a Vrancei, este cunos
c ut din diferite lucrări
de specialitate 2, din colecţiile de port popular
existente in Muzeul din Focşani, Muzeul etnografic al Moldovei şi Muzeul
sotului şi de artă populară Bucureşti.
Prezentarea costumului o vom face pornind in primul rînd de la
dteva consideraţiuni generale asupra structurii morfologice, cromatice
�i ornamentale a costumului popular cit şi a funcţionalităţii unor piese
de port, elevind in acelaşi timp argumentul ştiinţific care explică pro
C 'Csul de etnogeneză, existenţă, continuitate şi unitate a poporului român
pe aceste meleaguri.
1 Inţelegem prin podiş zona de coline şi cîmpie din j udeţul Vrancea.
Diaconu, Tinutul Vrancei, Etnografie, folclor, dialectologie, Bucun•ş l l ,
M CMXXX, p. LVIII-LX.
Florea Bobu Florescu, Portul popular din Tara Vrancei, Bucureş t i , l ll � R .
Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc, Jul'imea, :i. q76.
Monografia ;udeţului Putna, Focşani, 1943.
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In al doilea rînd vom întreprinde o analiză asupra pieselor de port
femeieşti şi bărbăteşti evidenţiind caracterele specifice ale portului popu
lar din această parte a Moldovei ca şi elementele comune de tip gene
ral românesc.
După aceste consideraţiuni generale enunţate la punctele de mai
sus, vom trage concluziile referitoare la vechimea, reprezentabilitatea şi
specificul vestimentar al portului popular vrîncean.
Costumul popular este un document de cultură materială şi spiritu
ală, un limbaj purtător de mesaj artistic, a cărei evoluţie respectă şi se
supune mutaţiilor economice, sociale, morale şi estetice.
Deşi sub aspect decorativ se diferenţiază de la o zonă etnografică la
alta, portul popular vrîncean constituie o unitate etnoculturală, oare s-a
transmis din fondul arhaic autohton de la străbunii noştri daci, prin
perioada feudală pînă în contemporaneitate. Acest semnificativ proces
cultural de păstrare în forme nealterate a elernente.lor de bază ale î mbră
cămintei, a fost încă din veacul trecut pus în evidenţă de etnografi şi
istorici şi constituie un fenomen specific culturii noastre populare.
Dacă ln zona de munte catrinţa purtată de către femei este piesa de
port caracteristică, în zona de podiş fusta "flănica" elimină catrinţa.
Costumul popular din punct de vedere social se supune normelor
rigide de convieţuire a comunităţii rurale tradiţionale. Un obicei practicat
pe întreg teritoriul ţării, este legatul sau împodobitul miresei la nuntă.
Femeile căsătorie n-aveau voie să umble cu capul descoperit sub motiv
că păcătuiesc "Să nu se vadă păru1, să se vadă soarele"' 3.
Culorile vii la cămăşi, catrinţe, peştemane, flănică erau purtate de
către femei pînă la 40 de ani. Piesele de port popular, cu toate că au
prin excelenţă o valoare utilitară, pot fi folosite ca semne ale limbajului
simbolic, trecînd astfel în cadrul unui sistem semantic. In afară de
valoarea lor funcţională, estetică şi socială, obiectele de port popular
dobîndesc funcţii multiple in cadrul practicii lor magice, astfel incit cer
cetarea limbajului lor simbolic, nu poate fi intru totul elucidată, dacă la
studiul mesajului ornamenticii şi cromaticii sale, nu adăugăm şi desci
frarea resturilor de mesaj ritual din trecut.
Podoabele purtate la gît de către femei au străvechi semnificaţii
magice, c:are se păstrează pînă in zilele noastre : "De aceea, se poartă
mărgele, cercei, inel pe deget, ca să nu dea voie blestemului să se lipească
de om" 4 sau "Dacă porţi inel pe degete, blestemul cade pe inel nu
pe copil" 5.
In studierea costumului se pune un accent deosebit pe analiza for
mei, a unor varietăţi stilistice care apar in costum ca şi raportul lui cu
corpul uman, adică in ce măsură, confecţionarea costumului, respectă
morfoJogia, proporţia şi ritmul somatie. Repartizarea ornamentelor, dina
mica alternanţei dintre suprafeţele decorate şi cele nedecorate, materia
lul al cărui efect asupra ansamblului este uneori decisiv, sînt factorii defia

Inf. Matiuţa Maria a lui Simion, 84 ani, Cimpuri-Vrancea.

4 Inf. Căruceru Haralambie Mărghioala, 76 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.

5 lnf. Pană Elena, 78 ani, Tătăranu-Bordeasca-Veche - Vrancea.
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nitorii din punct de vedere artistic şi estetic. Culoarea ca şi r-elaţiile pe
care toate aceste elemente le întreţin între ele, joacă un rol deosebit în
studiul costumului şi a limbajului portului popular.
Cercetarea costumului popular, a culorilor, a motivelor ca şi aceea a
formelor, deschid e un orizont l,arg asupra procesului de evoluţie culturală,
de gindire şi exprimare plastică a meşterilor populari din trecut. Valori
ficind tradiţia, artistul popular este reprezentantul unei culturi, pe care
a moştenit-o şi pe care o transmite grupului infinit al urmaşilor cultu
rali. In opera de artă el exprimă concepţiile şi gesturile comunităţii
săteşti din care face parte, determinînd circulaţia intensă a aceloraşi
motive şi tipuri de motive din care motononia decorativă dispare.
Costumul femeiesc, prin bogăţia de piese vestimentare, ca şi prin
decorul bogat şi variat, constituie principalul element de structură care
domină ansamblul costumului vrîncean, moldovenesc şi românesc.
Costumul de lucru, de sărbătoare şi de ocazie, poate fi studiat pe
virste, începînd cu portul fetiţelor, a fetelor pînă la căsătorie, a femei
lor tinere căsătorite pînă la 35-40 de ani. După vîrsta de 40 de ani, în
C'Oncepţia satului tradiţional, femeia are un port caracteristic, potrivit
virstei, la care predomină o ornamentică simplă, redată în culori sobre
închise, la care negrul predomină.
Prezentarea costumului femeiesc începe cu pieptănătura, care deo
sebea pe fetele tinere de femeile căsătorite.
Fetele se pieptănau cu o cărare la mijlocul capului sau pe o parte
şi împleteau două coade pe care le puneau roată pe cap sau îl făceau coc
la ceafă "coc cit strachina" 6• Coc la ceafă se făcea şi dintr-o singură
c·oadă. Părul il împleteau în 3-5 viţe după cum era de bogat. Ca podoabe
in păr şi pentru a ţine părul strîns, se prindeau gaice de os, căngi de os,
'Pelci, broşe, piepteni de os.
In satul Boloteşti 7, fetele încreţeau părul cu fusul şi drotul pe frunte
prins cu dame, 9 într-o parte, 6 într-o parte, 8 la spate, în total 22 dame.
In Vălenii Rugineşti B, la horă fetele făceau şi coc despletit cu. "cîrli
onţi;' împodobit cu piepteni şi flori.
Florile cele mai obişnuite cu care fetele îşi împodobeau capul erau
rnuşcate roşii, gherghine sau coroniţe de flori din cuişoare (garoafe) albe
şi roşii 9.
Femeile căsătorite se pieptănau cu două coade prinse la ceafă sau
după ce dădeau părul peste cap împleteau părul în 3 viţe şi făceau coc
prins cu spelci.
I n satul Cîmpuri 10, s-a întîlnit şi pieptănătura "cu coarne" răspîn
d i t;-, la munte în Ţara Vrancei. Cele două coade se învîrteau cîte una in
d irecţia urechilor, peste care puneau cîrpă albă prinsă cu bolduri. Piep
t fmătura cu coarne a fost la modă şi în zona Rădăuţi. Dacă urmărim pe
6

Inf. Desagă 1. Maria 67 ani, Văleni-Rugineşti.
' Inf. Andronic N. Tudora, 84 ani, Boloteşti-Vrancea.
8 Inf. Bostan Tasica, Briganu, 66 ani, Văleni-Rugineşti-Vrancea.
1 lnf. Bancea Maria a lui Tudorache, 78 ani, Cimpuri-Vrancea.
to lnf. Croitoru Ioana a lui Neculai, 81 ani, Cimpuri-Vrancea.
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o arie mai mare această pieptănătură, o întîlnim in Banat, clisura Dună
rii, Almaj, Valea Bistrei, Haţeg, Pădureni şi Bihor, ceea ce înseamnă că
in Sudul Moldovei s-a păstrat această formă străveche de împodobire a
femeii căsătorite, care poate să coboare in timp prin perioada feudală
pînă în comuna primitivă la daci.
Pînă la căsătorie fetele umblau cu capul descoperit vara sau iarna
la horă. Dacă erau ierni grele acopereau capul pînă la horă cu buhur 11',
însă acolo se descopereau, "că se încălzeau la joc".
La căsătorie naşa "lega" mireasa, adică ii acoperea capul cu fesul
roşu în bătrîni sau cu tulpanul alb denumit dîrmea, durmea 1� şi din
acea zi femeia n-avea voie să umble cu capul descoperit sub motiv
că păcătuieşte.
Nevestele se îmbrobodeau la lucru şi sărbătoarea cu dîrmea adică
tulpan alb colţit cu dantela "brodarie" albă pe margine şi mărgele colo
rate, in bătrîni cu fes roşu. Peste fesul roşu puneau brobozi cu flori iar
deasupra se acopereau cu ştergar de borangic "să nu se vadă părul să
se vadă soarele" 1"3. Peste fesul roşu se acopereau cu basma neagră de
caşmi.r ou ciucuri, făcută "moţ" adică colţ la frunte "cu fesul roşu mer
geau permanent şi la lucru şi sărbătoarea" f4.
Tulpanul alb colţ, dirmeaua cu "brodarie" şi mă.rgele colorate, gal
bene, roşii, a:bastre pe margine ca şi basmaua neagră se folosea la le
gat capul in locul ifesului roşu. Peste fes sau tulpan puneau diferite
broboade dintre care frecventă este naframa, ştergarul sau fişiul de
borangic lung de 2 1/2 m. După ce se ·îmbrobodeau capetele, le aduceau
in faţă. In zona de munte, este frecventă naframa de borangic folosită
la imbrobodit capul, ca şi durmeaua albă sau tulpanul negru.
Fişiul de bOTangic şi batista albă s-au întrebuinţat in tot podişuJ
Moldovei.
1n afară de piese-le amintite mai sus se foloseau la imbrobodit şi
casinca cu flori 15, casinca cu ţurţuri negri, harizuri în di•ferite culori,
după vîrstă, caşmir de aţă neagră cu ciucuri, iarna şaluri de lină, de
păr de cămilă sau broboade cu ţărţămuri.
Fesul roşu folosit de femei la acoperit capul este cunoscut in Mol
dova in Rădăuţi, Neamţ, Bacău şi V,r.a ncea. El es.te menţionat de Tudor
Pamfile 1 6 ca existent in comuna Ţepu, Tecuci . Fesul a fost identificat
in jurul Rîmni·cului Sărat, Buzăului, pe marginea Dunării, in Prahova,
in Oltenia, Gorj. Fesul după unii autori ar fi împrumutat de ·la turci,
însă se presupune că ar fi existat şi înainte de venirea turcilor. I. Chel
cea 1 7 în lucrarea sa, Portul cu coarne, afirmă că : rolul fesului se re
zumă .la o anexă a s uportului numit "conci" dar şi singur ca suport
de distincţie, peste care era îmbrăcat ştergarul. Tulpanul alb colţ, cu
11

Bariz.
Durmeaua s-a întîlnit şi în Ţara Vrancei, folosită la acoperit capul.
13 Inf. Matiuţă Maria a lui Simion 84 ani, Cîmpuri-Vrancea.
H Inf. Pană Elena 78 ani, Tătăranu-Bordeasca Veche, Vrancea.
15 Văleni-Rugineşti.
16 Pamfile, Tudor, Industria casnică la Români, Bucureşti, 1910.
17 Portul cu coarne în Studii şi cercetări, Muzeul satului, 1970, 154.
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broderie şi mărgele co�orate pe margine, denumit dîrmea sau durmea
în Vrancea, este o piesă de port -întîlnită în Moldova extracarpatică sau
de podiş ca şi �n alte zone etnografice din Muntenia sau Oltenia ca de
exemplu Clisura DunăTii, Gorj sau podişul Mehedinţi. Naframa de bo
rangic este o piesă folosită de către femei in Ţara Vran'Cei, podişul
Moldovei, în Muntenia şi Oltenia. Bătrînele purtau ştergare albe de
bumbac �i borangic. Ştergarul de borangic era făcut din gogoşi de bo
rangic. Se ornamenta cu flori de tot felul şi cu ajur alb pe borangicul
galben sau alb. Se ţesea pinza de horangic şi în racle, adică se urzea o
jîrghiuţă de borangic şi una de bumbac cu vrîste ridicate cu speteaza
în lăptuci jumătate de iţl' . Se face broderia odată cu ţesătura, din pînză".
"Se fac flori de tot felul însă mai mult creangă şi trandafiri" . Predo
mină culoarea albă pe borangicul galben, fiind folosită aţa sau mătasea

vegetală.

Năfrămile aveau alesături l a capete şi floricele făcute din alesă
tură de mînă cu bumbac alb sau mătasă model frunza viei cu st'l'uguri
cu "ghenar"' in trandafiri 18 .
Ca podoabe la gît fetele purtau mărgele albe, roşii, albastre, verzi
şi de toate culorile. De asemenea purtau mărgean, salbe de argint din
ruble, 12-14, sau de aur.
Dacă nu erau salbe purtau mărgele colorate mai mult galbene şi
roşii lungueţe sau mărgele învristate cu hurmuz galben "două hurmuz
şi două mărge:e((. Se purta cîte un şirag de mărgele dat de două ori
după gît de către neveste iar bătrinele aveau mărgele in culori închise
şi mărgean roşu 19 sau hurmuz.
�n 'legăltlură cu aceste podoabe există pînă in prezent unele obi
ceiuri IŞi credinţe : "Dacă port mărgele nu se lipesc blestemele d�
mine" 20•
In afară de mărgele şi podoabe Ia git .femeile purtau cercei în
urechi, de aur şi argint, băncuţe sau din alte materiale colorate în roşu,
bleu sau alte culori. Cercei purtau fetele, "de mici le făceau găuri î n
ureche". Miresele purtau cercei d i n metal î n ureche primiţi in dar de
la mire.
Bătrinele aveau cercei rotunzi ca o verigă, iar fetele cercei cum
păraţi de la negustori de tot felul, roşii, albaştri . Cerceii de "dupci('
de 50 bani de argint se purtau mult de fete IŞi nevestele tinere. Fetele
purtau inele de argint şi cînd se logodeau făceau verighete din inele.
"De aceea se poartă mărge�e. cercei, inel pe deget, ca să nu dea voie
blestemului să se lipească de om" 12. "Dacă porţi inel pe deget, bles
temul cade pe inel nu .pe copil" 22.
Aceste obiceiuri şi credinţe le-am intlilnit in totată Moldova în
zona Iaşi, Neamţ, Bacău, Vrancea.
18

Inf. Anghel Savastiţa, 74 ani, Tătăranu-Bordeasca Veche.
Mărgean se purta la Cimpuri-Vrancea.
2D Inf. Lungu Măriuca, 74 ani, Văleni-Rugineşti.
2 1 Inf. Căruceru Haralambie Marghioala, 76 ani, Văleni-Rugineştl , Vron('l·a
22 Inf. Anghel Sevastiţa, 74 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.
19
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Camaşa femeiască este o piesă de port definitorie. ln subzona cer
cetată tipul de cămaşă caracteristică este cămaşa cu mînica din umăr
tip tunică denumită şi cămeşoi, deoarece se aseamănă cu camaşa băr
bătească. ln Ţara Vrancei tipul de camaşă specifică este camaşa incre
ţită la gii t , iar 'in wna de podiş camaşa cu mînica di n umăr. Menţio
năm că fin zona de munte aceste tipuri de cămăşi coexistă aşa după
cum şi camaş a încreţită la gît a pătruns în podiş ca o inJluenţă venită
în această wnă. Camaşa cu minica din umăr este specifică podişului
Moldovei ca piesă caracteristică, ea intîlnindu-se în zona de munte, fo
losită mai mult î n zi de lucru.
Camaşa femeiască pentru zi de lucru se tface din pînză de cin epă
şi bumbac cu poale de cîlţi "tort14 cusute de stan. "Mai ff nain te " semă
nam cînepă şi făceam pînză, iar din buci ţoa'le14• "Tocheam cînepa la
" tochilă", �trăgeam la ragilă ş i ţeseam pentru pînză şi ţo al e" 23,
Pentru sărbători cămăşile se făceau din pînză de bumbac şi bo
rangic. "Borangicul se făcea di n gogoşi, din gindacii de mătasă care
se hrăneau cu frunză de agud. Gogoşile de mătasă erau trase de noi.
Fala de borangi.c s e trăgea cu mîna, pe frunză de hrean" 24•
Pînza de borangic pentru cămăşi se ţesea în 2 iţe şi se alegeau
flori cu mătasă albă, motiv "scîntei". Se făceau cămăşi din pinză î nvris
tată cu borarugic. "Cu banii de la nuntă, luau b umbac şi-i punea ne
vestei tinere s tativele, să vadă dacă ştie să ţese" 2:;.
Din pinza de borangic se făceau numai piepţii cămăşi i. Şi tinere şi
bătrîne purtau astlfel de cămăşi. Cămăşile de să["b ăto ri aveau poalele
d in acelaşi material ca şi stanul "ciupagul", însă se făceau şi din pînză
de fabrică, pînză muncitorul. "Nu se putea să nu avem cămăşi cusute
la Paşti, dar le doseam, să nu le vadă nimeni" 26, adică nu se ştia ce
coase decît ci nd se îmbrăcau cu ele la săvbători.
Cămaşa se croia cu guler drept pe lîngă git, cu mînica din umăr,
largă, cu pavă şi clini la pă·rţi . Se croiau cămăşi ş i cu gura pătrată
sau rotundă făa"'ă guler cusute cu "muşte" (cruciţe) cu arnici roşu şi
negru, la care mai tîrziu se mai adaugă culorile : verde, aLbastru, galben.
Cămăşile se făceau şi cu platcă însă numai cele din pînză de bum
bac. Cămăşile de borangic n-aveau platcă. Platea se aplica numai pe
piept, în spate avind "puţină platcă". Pe platcă "coseau lfl.ori " , gher
ghină şi cracă. Se coseau in "muşte" cu arnici roşu şi negru 27, Platea
s e făcea dreaptă sau colţ. Florile se coseau pe platcă sau Ja ciupag 2!1
unde prindea mineca de stanul cămăşii, două rinduri, la guler, la gură
şi la mînecă j os un rind. Puii se coseau in bătrini numai cu roşu şi
negru însă ma i tîrziu "în toate culorile" : roşu, negru, verde, albastru,
<.-usături in "muşte14• Cel mai frecven t era motivul creanga şi tranda
fi raşi .
23
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Inf. Apreotesei N. Anica, 84 ani, Străoane-VI'8ncea.
Inf. Dasagă I. Maria, 67 ani, Văleni-Rugineşti.
Inf. Andronic 1. Tudora, 84 ani, Boloteşti, Vrancea.
Inf. Lungu Măriuca ,74 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.
Boloteşti-Vrancea.
In Suraia, stanul cămeşii se numea ciupag.
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CămăşHe aveau oa ornamente şi cerculeţe pe stani, de o parte şi de
alta a gurii cămeşii, trei într-o parte şi trei în cealaltă parte, care mer
geau şi pe spate pînă la poale, dacă cama.<?a n-avea platcă. La cămăşile
cu platcă se încreţea stanul la platcă.

Mînica cămeşii era pînă la cot. Dacă era mai lungă, atunci la mină
o strîngeau în betiţă. Mineca de stanul cămeşii la umăr se prindea şl
cu ingliţa cu aţă de di1ferite culori sau cu model ,.gîndul mîţei" .

Cămaşa d e borangk c u alesături motiv scîntei, cusută c u fluturi
3vea mînica dreaptă, largă, camaşa cu guler pe lîngă gît se încheia la
gură, adică se :lega cu �nur şi motocei, făcuţi din arnici roşu şi negru.
Camaşa cu platcă se incheia cu bunghi în umera.<?ul din dreapta. ,.Nu
s-au purtat cămăşi increţite la gW' afirmă informatorul din Suraia 29,

Uneori la cămaşa cu platcă se punea platcă împleti·tă ou brodarie,
de ,.ploaie" �i se cosea camaşa cu trei rînduri de pui pe piepţi şi pe
mînecă in ·j os, cu aţă nea.gră. Camaşa cu pui, cu ajur se purta zi,lnic.
Cămăşile bătrinelor, în special acelea pregătite de moarte, se făceau din
pînza de ibumbac cu aJjur alb cu fire scoase .în pînză şi cu găurele. Se
eroiau cu mînica larg ă . Uneori pînza aceasta se alegea cu flori albe
adică cu ,.brodarie în pînză". Se alegeau mai mult trandafiri şi pansele.

Camaşa increţită la gît se ornamenta cu trei rinduri pe piept şi
trei rînduri pe mînecă cusute cu arnici negru şi bătută cu fluturi �i măr
gele albe, roşii, bleu, galbene. Bătrînele foloseau culorile : roşu, negru,
bleu. Cămăşile încreţite la gît în zona de podiş s-au întîlnit mai rar.
Cămaşa cu alotiţă s-a purtat în zona de munte, însă a fos.t fo•losită
şi în zona de podi�. ln satul Cîmpuri s-a purtat alături de cea cu mînica
din umăr. ,.Cele mai frumoase erau cămăşile încreţite la gît cu chiruşte"
menţionează informatorii din Cîmpuri 30• Ornamentele pe cămăşi se

urzeau cu arnici negru şi se umpleau cu mărgele de tot felul : verzi,
roşii, galbene, albe. Se coseau motive geometrice, roticele şi jumătăţi.

Dintre flori mai mult s e coseau trandalfiri �i creangă. Uneori altiţa mer

gea roată cu ciupagul. Pe mînecă făceau frunzuliţe, bobocei sau model
,.nîsîpit" specifi c satului, spun informatorii din Boloteşti 31,

întîlnit �i

in Ţara Vrancei. De obicei altiţa se cosea la umărul cămeşii, iar un
rînd mergea roată. Camaşa la git se încreţea cu "chelea găinii" 32.

Camaşa încreţită la gît din pînză, cu gura într-o parte în stînga,
cu un guler mic pe creţi, avea ca ornament pe mineci trei rinduri de
flori, pe piept, trei rînduri, pe spate, trei rinduri, creţ şi volan la mî
necă �i colţurei, cusută cu negru, roşu, verde, g.alben, bleu "pe fir" şi
cu "muşte" (cruciţe). Camaşa cu
fluturi la mînecă se termina cu o
bentiţă.
:19

Inf. Hanganu V. Sanda, 74 ani, Suraia-Vrancea.
Inf. Croitoru Ioana a lui Neculai, 81 ani.
31 Inf. Andronic N. Tudora, 84, Boloteşti-Vrancea.
32 Acelaşi motiv pe Valea Bistriţei moldoveneşti se numea lăncet
lo!(ISit în Văleni-Rugineşti-Vrancea.
30
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Camaşa avea poalele cusute de stan făcute din a'ltă pînză. Camaşa
cu poalele separate cu "brodarie" jos, confecţionată din ·acei�i pînză
ca ciupagul se pllii' ta numai sărbătoarea.
Piesele purtate de la brîu în jos sint dintre cele mai variate. Din
tre acestea catrinţa, peşternanul, flănioa, rochia (fustă din material de
fabrică) s-au întîlnit în satele cercetate de noi.
Una dintre cele mai interesante piese specirfice zonei de podiş este
flănica, adică :fusta de lînă creaţă, care nu este decît o variantă a fustei
din podişul Moldovei a androcului de Bacău sau IaJ.omiţa ca şi a opre
gului creţ oltenesc.

Flănica sau flaneaua 33 se face din lină cu vrîste sau
sătură. Flaneaua se ţesea cu vrlste simple, o vrîstă roşie,
aLbastră, verde. Vristele erau luate cit degetul de 6-8
V.rîstele se băteaJU cu suveica iar alesătura se rfăcea ou
3-4 fire şi luai în jos in flori", în culorile : verde, roşu,
gailben. "FJanele purtau fetele tinere şi babele".

vrîste şi ale
alta galbenă,
fke culoarea.
mîna, "Lăsai
alb, a1bastru,

FlaneaJUa se făcea lungă pînă in pămînt şi largă "creaţă" din 3-4
1/2 coţi de ţesătură circa 3 m. La poale avea o dungă lată de 1 5-20 cm.,
de catifea neagră. "Cînd giucam te trînteau jos, dacă te atingeau, aşa
era de 1argă flaneaua"' 34,
Flaneaua �au fol ănica se făcea din ţesătură in dungi ca şi a traiste
lor 5n Văleni-Rugineşti. DungHe se ţeseau in jos în culori1e : gaJ:ben,
roşu, negru, verde, "toate culorile", cu un fir de "til" printre ele.
Flănica se făcea şi din ţesătură cu dungi şi alesătură model "gura
păpuşii" :1.",_ Se făcea ,flanică şi din ţesătură ornamentală pe toată su
prafaţa cu ll'lesăturră de mină. Flănica se făcea din lină vopsită în lflori,
coajă de arin, coajă de pin, coajă de nuci. "Numai roşul il cumpărau,
că n-avea di n ce il face".

PinA lu virsta .de 40 de ani se purtau culori vii la flănică ; după
această vi�tă Hănica se făcea în culori
sobre, mai mult cu cimpul
negru. Fusta :10 de lină neagră i n 4 iţe în brăzişori, se făcea din 2-3 foi,
creaţă. Se strîngea în betelie la brîu şi se lega cu un :şnur de lină
împleti t în tre i . Fusta se făcea şi din bumbac lucitor ş i peteală. Se dă
dea un fir de bumbac şi unul de peteală. Fusta din m aterial de fabrică
se nume-<.1 rochie. La lucru se folosea, vara, fusta de "tort" cînepă.
Peştemanul se purta în satele cercetate. Se

făcea

din ţesătură î n

4 iţe din lină neagră, din două bucăţi "încheiat" 37, c u lină la mi·jloc.

In faţă se purta parte peste parte cu două cute .(pliuri) cînd se îmbră
cau. Peştemane cusute cu !lînă colorată cu flori î n lfaţă şi de jur im
prejur la poale purtau .fetele. Se făceau cute cînd se rimbrăcau, unde
:13 Flănica s-a purtat in Străoane, Văleni, Rugineşti, Suraia, Tătăranu, Bordeasca veche.
M Inf. Dasagă 1. Maria, 67 ani, Văleni Rugineşti-Vrancea.
35 Inf. Negrea Ioana Toma, 69 ani, Suraia-Vrancea.
36 In Văleni-Rugineşti.
37 Cusătura de la mijloc se chema incheiat in Văleni-Rugineşti-Vrancea.
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l n!'epeau florile "La Pînc�ti Sascut - Bacău, se purta modele de peş
tt•mane"' 38. Peştemane negre pul'tau femeHe bătrîne.
Catrinţa este piesa de port folosită cu precădere ·în zona de munte.
.. C:atrinţă acum 50 de ·ani s-a purtat în Văleni-Rugin�ti" spun infor
matorii 3!l.
Catrin:ţ.a neagră lde lînă in 4 iţe cu o dungă ,roşie la poale se purta
după vîrsta de 40 de ani. Catrinţa de til în 4 iţe cu diferite culori de
lină : maro, bleu, roz, cu bete roşii una lată şi pe .părţi două mai in
J<:Uste cu : ,roşu, cîmp negru, albastru, cu dosul negru era cea mai răs
pîndită. Catrinţa cu vrîste colorate, albastru, roşu, verde, galben, în
n•îstat cu negru era folosită la •lucru. Catrinţa de sărbătoare era învris
tată cu fir, lină colorată �i mătasă vegetală. De obicei se făcea o dungă
de fir tmai l ată şi ooa ridicată cu speteaza. Alesătudle cu fir alb şi
l(alben se făceau cu mina cu motiv steluţe, crenJg i, vriste simple CO'lo
rate cu fir şi "ridicături" cu speteaza tot cu ·fir. La po3ll e catrinţa avea
două dunguţe cu alb :şi albastru "0• Părţile catrinţei ornamentate se
numeau pulpane. Pulpana la ca1rinţă se strîngea cu capătul in pmtea
�ungă.
Ornamentele geometrice se numeau "strimbulete" 4 l , iar in loc de
vrîste făceau ridicături cu speteaza, pulpana ·fiind bogat decorată cu
aceste ornamente, realizate în culorHe : ·fir alb, argintiu, galben, negru,
albastru, verde, roşu.
Costumul bărbătesc.

Băieţii mici se tundeau .. chilug" iar flăcăii cu bretol'l în frunte
intr-o parte "tunşi franţuz�te". Aceeaşi tunsoare o aveau şi bărbaţii
tineri. Bătrinii însă lăsau părul mare 42, parte din ei îl împleteau �a
spate 43.
Pe cap vara flăcăii purtau pă-lării "borsaline" cu streşina mare, iar
băieţii pălării obif�nuite. Flăcăii Ia pMărlii !În dreapta purtau flori şi
pană de păun. La pălăriile borsaline "" se puneau în bătrîni "tremurici"'
roz, roşu, uncît pălăria era împrejmuită numai de tremurici, care se
�umpărau de la piaţă. Vara se purtau şi pălării împletite din paie de
griu. Pă1ăriile lborsaline se cumpărau de la Panciu "5 şi din Braşov.
Acest tip de pălărie s-a intilnit în podişul Moldovei şi în Ţara Vrancei.
Căciuli rotunde purtau iarna şi tinerii :şi bătrinii. Acest tip de că
ciulă este frecventată şi în Munţii Vrancei. Cei mai înstăriţi însă au
început să folosească şi căciuli ţuguiate, negre, brumării, albe. "Cum
îi plăcea omului s-o facă��.
38
39

�o

4t
"2

4J
44
45

Inf. Bostan Tasica Briganu, 66 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.
Inf. Caruceru Haralambie Marghioala, 76 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.
Ing. iBancea Maria a lui Tudorache, 78 ani, Cîmpuri-Vrancea.
Strimbulete, adică motivul spirala.
Inf. Bărbinţoiu Alecu, 88 ani, Bordeasca Veche-Tătăranu-Vrancea.
Inf. Gheorghe Solunca, 84 ani, Boloteşti-Vrancea.
lnf. Bărbinţoiu Aleeu, 88 ani, Bordeasca Veche-Tătaranu-Vranccn.
Inf. Rădvan C. Gheorghe, 80 ani, Boloteşti-Vrancea.
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Căciulile rotunde "cu cerc",
cu o margine întoarsă, se purtau la
sărbători 46• Căciuli rotunde cu 4 bani de argint "alăturea" în dreapta
purtau mirii în bătrîni. Mai mult s-au purtat căciuli negre. Brumăril
aveau "chiaburii" şi le făceau ţuguiate.

Cămaşa bărbătească de lucru se făcea din pînză de tort ghiUtA
şi de pînză "întors", adică din cinepă şi bumbac. La sărbători se făceau
din pînză de bumbac şi d e borangic. Camaşa de boran2ic se făcea cu
minicHe şi spatele de bumbac şi piepţii de borangic. Camaşa de boran
gic făcută din gogoşi ga!Lbene de gmdaci, poctau şi tineri şi bătrini .

Cămaşa se croia lungă pînă la genunchi, dintr-o bucată cu elim
şi pavă cu guler drept pe lîngă gît, legat cu două aţe in ·loc de bunghi,
minica din u măr, largă dintr-un lat şi jumă•tate, cu bantă la mînecă.
Cămăşile pentru zi de lucru aveau minica largă. Camaşa la piept avea
"bantă cu cerculeţe" 47• Cam�a lungă şi largă din 5-6 coţi de pînză,
n-o purtau în Lţall"i , ci o lăsau pe deasupra iţai'ilor.

Cămăşile se coseau cu aţă albă şi galbenă. In bătrîni s-a purtat por
tul cu "flori albe" camaşa fiind de bumbac cu piepţii de borangic. Or
namentele se făceau din alesătură de mină executate cu bobină albă,
albastră, ga:lbenă. Pe mînecă se făcea un rind mare şi două rindUTi
mai mici, adică "imbrăcătură" pe mînecă. "Puii", adică ornamentele pe
cămăşi se făceoo şi dinainte, la gura cămeşii . La guler se incheiau în
doi nasturi şi la gură cu alţi doi. La colţul gulerului se punea ca orna
ment cite un nasture alb sau galben.

Camaşa cu şabace, ajur, .pe la poale la mineca cămeşii două rinduri
de şabace prin "incheietura cea mare" (nodăţica). Culorile ce predo
minau erau albul şi galbenul ; un pui alb şi unul galben. "Prea era
migală mare" "8 afirmă infotmatorii. Minica de stanul cămeşii se prin
dea cu "incheietura cea mare" sau cu "nodăţica cea mare" ou bibliluri
in colţi, făcute cu ingliţa.
Florile la cămeşi se coseau diferite "model de care găseau".

Camaşa cu platcă se făcea din trei foi de pînză, cu două cusături
in spate şi una în faţă din direcţia gurii. Platea se punea pe piept şi
spate, avind guler şi cerculeţe la gură 2-3 intr-o parte şi 2-3 în altă
pa!fte. Mînica largă se făcea dintr-un lat, de pinză cu pavă la subsuori,
cu bantă la minecă. Bărbaţii purtau mai mult cămaşa cu platcă. Căme
şoiul de cînepă se făcea din două foi şi a treia se tăia î n două ş i se
punea ciini la părţi. Cama:şa lungă pînă aproape de genunchi, cu minica
largă se purta pe deasupra izmenelor. La lucru bătrînii aveau cămăşi
de "tort" lungi pînă în pămînt, cu guler dre.pt •legat cu două aţe în loc
de bunghi şi minica largă, pe care le purtau fără izmene.

Cămăşile de bumbac se coseau cu "pui" în "muşte" {cruciţe) motiv
naţional, geometric, iar gulerul drept pe lîngă gît se incheia cu "canachi"
(canaf).
4t1
'7

411

Inf. Ancuţa Costache 84 ani, Străoane-Vrancea.
Inf. Olga Lazăr, 85 ani, Străoane-Vrancea.
Inf. Căruceru Haralamble Margheoala, 76 ani, Văleni-Rugineşti-Vrancea.
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Camaşa de sărbătoare se purta deasupra izmenelor, iar floricelele

•-e se coseau la camaşă se coseCI!U şi la izmene la picior. Se făceau şi

llm ăşi din pînză de bumbac învrîstate cu borangic.
Camaşa cu "rostofol" se făcea din pînză de perişor cu vrîste de bo
rangic. Camaşa cu r os to fol 49, se făcea din 6 coţi de pînză ce a . 4 m.
l 'umaşa cu rostofol se croia din două bucăţi, stan şi rostofol sau poale.
Se făcea lWligă pînă •la genunchi cu guler drept, minica largă prinsă
di n umăr, încheiată cu bunghi negri, albi, galbeni, verzi, la guler şi

•

:.1 mînică.

Cămaşa se ornamenta cu ajur alb pe margine la poale, pe guler,
piept, mÎillec i şi pe bentiţă. Pe mînecă se făceau cîte 4 rinduri de pui.
Camaşa cu poale s-a întHnit în podişul Moldovei ca piesă de origine sud
balcanică.
Izmenele se purtau la cămăşi . Pentru zi de lucru se făceau izmene
din aceiaşi rpînză de "tort" ca şi camaşa. Pentru sărbători din pînză de
bumbac. Pe poale izmenele aveau flori ca şi camaşa 50• Izmenele la brîu
11e legau cu "bîrneţ"' adică aţa de cinepă pe care o "baga" in tivul căT"e
Il făcea, denumită "bantă".
!ţarii subţiri ţesuţi în 4 iţe cu urzeala de lînă şi bumbac se făceau
drepţi pri�i cu tină cu "birneţ" şi "căluş" "să nu scape aţa". Pe sub
lţari iarna purtau izmene. !ţarii s trimţi pe picior se p1.11rtau în bătrîni.
La iţari se făceau "cutea, adică erau încreţi ţi 51 pe picior. !ţarii încreţi ţi
pe picior se intilnesc şi în Ţara Vrancei, fiind specifici podi�ului Mol
dovei. Acest tip de iţari .sînt de origine dacică atestaţi ·pe metopele
monumentului de ·la Adam Clisi ca şi pe columna lui Traian de la
Roma.
!ţarii de lînă în lînă groşi ţespţi in 4 iţe şi daţi la piuă se purtau
drepţi pe picior fără creţi. Care erau mai l ungi ii suflecau j os, nu-i
increţeau. Şi iţaii'ii şi izmenele aveau cracul dintr-un 'lat de pînză iar
turul se făcea dintr-un pătrat de pînză cu latura de lăţimea pînzei şi
care unea cei doi laţi care formau oracii iţarilor sau izmenelor. Turul
avea în spate o croială in furculiţă 52, colţ şi pe dinainte pavă.
Şalvarii albi se făceau din aba şi aveau cute de parcă erau increţiţi.
Se legau cu "bîrneţ" de lînă.
"Loca•lnicii nu purtau camaşa în iţari, numai cei veniţi din Vran
C'ea�� spun informatorii.

In afaoră de izmene şi iţari bărbaţii purtau pantaloni largi din
stofă ţesută de femei în 4 iţe şi dată la piuă numită şiac, mai mult în
ruloare cafenie, vopsită în coji de nuci. Pantalonii se făceau din aceeaşi
<;tofă cu haina, care se chema zăbun, ornamentată cu găitane negre, se
i ncheia într-o parte.
49 Camaşa cu rostofol s-a purtat la Cîmpuri, Străoane-Tatăranu-Bordeascn
veche, Văleni Rugineşti, Boloteşti, adică în toate satele cercetate.
so Inf. Lungu Măriuca, 74 ani, Văleni Rugineşti-Vrancea.
51 Inf. Coman Petre, 75 ani, Bordeasca Veche-Tătăranu-Vrancea.
N. Manolescu, Igiena ţăranului, Bucureşti, 1 895, p. 128, fig. 40.
Există o fotografie în care un vrîncean poartă iţarii încreţiţl Pl' p i l' i " r
52 Inf. Hanganu V . Sanda, 74 ani, Suraia, Vrancea.
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Zăbunul s-a întîLnit în podişul Moldovei în satele din zona Iaşi, din
jurul P�canilor. Acest tip de haină s-a găsit şi în zona Branului şi in
colinele 'Dutovei, menţionat de către Tudor Pamfile ca existent în co
muna Ţepu-Tecuci.
Pantalonii de purtat vara se făceau din lînă în lînă sau ,]înă şi
bumbac, ţesuţi în "brăzişori". Se făoeau strimţi pe picior pînă J.a genunchi
iar de la genunchi in sus mai umflaţi numiţi pantaloni "balonaW' 53•
Piese comune portului femeiesc şi bărbătesc.
Briul este o piesă de port cu care se incingeau bărbaţii peste camaşa
ce o purtau deasupra iţarilor sau izmenelor, iar iarna deasupra pantalo
nilor.
Femeile foloseau brîul la încins peste camaşă, peste care puneau
flănica sau catrinţa.
Brîul de lînă se ţesea în "coaste" în 4 iţe şi se termina cu ciucuri şi
"canachi" la capete. Era lat de 25-30 cm, lung de 2-2 1 / 2 m. Se dădea
de 4 ori în jurul corpului.
Briul roşu era cel mai răspîndit. Brîul de lînă albă se purta la lucru,
iar brîul roşu sau roşu cu verde sărbătoarea. Brîul roşu de dimensiuni
impresionante este specific podişului Moldovei. El s-a găsit în Vrancea
în cîmpia Munteniei şi Olteniei pînă în Mehedinţi.
Chimirul ţesut din lînă neagră sau aţă şi fir argintiu, se cosea cu
flori "steluţe" albe argintii. Tipul acesta de chimir îl foloseau bărbaţii la
costumul naţional M. Chimirul din piele de vită se purta mai mult de
către mocani.
Betele cusute cu fluturi şi mărgele se încingeau peste camaşa largă
şi lungă pînă la genunchi. Femeile purtau bete cu care se înfăşurau peste
fuste la briu. Le făceau late de cea 5 cm, şi lungi de 3 m. Se făceau din
lînă în 4 iţe în culorile : roşu, galben, albastru, negru, verde, cu vrîste
ur:.::ite drepte sau cu vrîste în zimţi.
Betele de sărbători din lînă albă şi roşie se alegeau cu două feţe, cu
model "fel de fel" însă mai mult în cruciuliţe. Aceste bete aveau mărgele
pe margine. In general cu urzeala şi bătătura de lînă în 4 iţe, se alegeau
cu flori in culorile : roşu, galben, negru, verde. Pe margini aveau măr
gele iar la capete "ţurţuri".
Batista purtată la costumul naţional se făcea din pînză de bumbac,
cusută la colţ cu flori în punctul muscă dublă, adică cruciţe duble. Lîngă
flori se cosea şi iscălitura băiatului care o va purta. Ornamentele se
coseau în culorile : negru, albastru, galben, roz şi cu fir, însă roşul "era
la putere" ne spun informatorii.
Batista avea ciucuri şi mărgele pe margine. "Se întreceau fetele
care să le coase mai frumoase". Batistele se ţineau in mînă şi flăcăii le
luau de Ia simpatiile care le jucau la horă. Se purtau la bete sau la ves
ton în stînga. Acest obicei de a lua batista de la fata pe care o jucau [a
53

54

Inf. Hanganu 1. Vasile, 74 ani, Suraia-Vrancea.
iBriul de lină denumit chimir s-a intilnit in satul Cimpuri-Vrancea.
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horă este un fenomen general întîlnit în Moldova din Rădăuţi pînă în
Vrancea.
Punga de piele folosită numai de bărbaţi se făcea din beşică de bou,
de porc, din piele de vită sau oaie tăbăcită sau din bojoace de berbec
t{lbăcite. Se încreţeau cu o curea subţire sau aţă de piele împletită, cu
I 'Ure o atîrnau după gît. Punga de piele se punea în brîu şi in ea se păs
tra tutunul sau banii. S-au purtat pungi pînă au ieşit portmonee. Punga
de piele s-a Jntîlnit în toată Moldova cu aceeaşi funcţie şi de aceeaşi
�tructură.
Traista din ţesătură de lînă se purta mai mult de către femei şi se
făcea din acelmşi material ca Hănica 55, cu vriste .colorate late cit degetul
de cîte 6-8 fire fiecare. Se făcea traistă şi din adamască, aşternut sau
ţesătură ca leghicerul. Se confecţiona dintr-un metru de ţesătură, iar de
legat avea baieră. Traista de lucru se făcea din ţesătură de cinepă de
"tort" sau din sac de vie.
Desagii se făceau din Ună neagră şi albă de pe oaie, în culori n atural e
,.cum e Hna de pe oaie" din 2,25-3 m. Culorile Ja dăs.agi erau diferite,
după satul în care se purta. "Fiecare sat avea culoarea lui la dăsagi" r>�� .
In Suraia culorile la dăsagi erau roşu cu negru. Dăsagii se făceau din
ţesătură cu urzeala de lînă şi bătătura din păr de capră în culoare natu
rală sau urzea:la de lînă cu vtrîste colorate în : DOŞU, neg,ru, albastru "de
carea aveau". Desagii din lînă roşie şi neagră şi din lînă în culori natu
rale, alb cu negru erau cei mai frecvenţi. Se confecţionau din 3 coţi de
ţesătură. Se purtau în spate ca sacii sau se puneau pe cai sau măgari. rn
Suraia nu s-au purtat traiste. "După dăsagi au venit coşurile" afirmă
informatorii.
Sumanul se folosea de bărbaţi şi femei. Se făcea din lînă în 4 iţe
sau din lînă şi păr de capră, în culoarea naturală a linii negre şi surii.
"Nu se vopsea lina pentru sumane". Se croiau cu eline la părţi şi guler
drept, iar l.a gît se lega au un fel de cheutori ,.aţe de găitane" 57. La în
cheieturi, se coseau cu găitane negre. Cele mai cunoscute tipuri de
sumane erau : sumanul genunchier, sumănica şi sumane lungi. In Văleni
Rugineşti nu s-'au purtat sumane cu găitane. Sumane cu �line pumai
bărbaţii purtau. In Bolo�ti s-au ;purtat sumane mai mult surii, în cu
loarea natuMlă a linii, cu .guler drept, .cu el ine la ·părţi cu găitane negre
pe la cusături lungi mai jos de genunchi. ·In satul Cîmpuri purtau
sumane şi bărbaţi şi femei. "Veneau breţ.cani cu haine de stofă, cu şire
turi, adică cu sumane, pe care localnicii le oumpMau."
Chebea era o haină confecţionată din aceeaşi stofă cu sumanul. Se
purta mai mult culoarea ,.sirbă" (cafenie) cu găitane negre. Se făcea
lungă pînă în pămînt 58. Chebea s-a întîlnit în zona Iaşi la Gorban, in
părţile Huşului sau pe Valea Bistriţei moldoveneşti.
55

Inf. Bostan Ion, 73 ani, Văleni-Rugineşti-Vrancea.
Inf. Negrea Gh. Sandu, 76 ani, Suraia-Vrancea.
57 I n Străoane cosea sumane Gh. Furtună, decedat acum 60 de a n i
de 80 ani.
sa Chebea s-a purtat în Bordeasca Veche-Tătăranu-Vrancea.
56
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Contomanul blănit 59 din şiac negru cu găitane negre la mineci şl
guler, lung mai jos de genunchi purtau bărbaţii. Contomanul denumit
contăş în zona laşi, Neamţ şi Bacău s-a intilnit în podişul Moldovei sau
Moldova extraoarpatică. De asemeni este cunoscut în Tecuci şi Galaţi,
din aceiaşi unitate etnografică.
Manta 60 din aba in 4 iţe neagră sau cafenie, vopsită în coajă de
nucă, bătută la "chiuă" lungă pînă in pămînt cu gugi in cap, se purta
peste cojoc. Mantaua se purta în ierni grele, alături de suman. Sumanul
moldovenesc cu falduri şi sarad este cunoscut in variantă specifică podi
şului Vrancei, in satele cercetate.
Vesta de aba ţesută in brăzişori, simplă fără guler, încheiată in
nasturi se făcea cu spatele şi din aba şi din satin. Vestă de suman pur
tau şi bărbaţi şi femei. Vesta de vară era cu spatele de satin "schinare"
de satin şi "cheptul" de suman.
Chepturica lungă făcută de croitori la Soveja din stofă de fabrică cu
şireturi încheiată în 5 bunghi cu cheutori, s-a purtat de bărbaţi şi femei
in satul Cimpuri.
Scurteica era o haină de sărbătoare purtată de către femei. Se făcea
din stofă de fabrică, catifea sau pluş, roşu, grena, bleumarin, fiind blă
nită cu lină de oaie şi cu guler de vulpe pînă jos, la poale şi căptuşită
cu materiru de fabrică roşu, verde, albastru. "Care n-avea scUJrteică nu
se mărita" 61• In satul Boloteşti scurteica se numea ghideică. In podişul
Moldovei este cunoscută sub denumirea de caţaveică fiind foarte mult
răspîndită, ca piesă de port femeiesc. Era croită cu ciini la părţi iar in
faţă se făcea dintr-o bucată.
Scurteica sau ghideica se cumpăra de gata de la oraş. Caţaveica fără
mîneci, un fel de chepturică confecţionată din aceiaşi stofă, cu găitane
negre de tîrg purtau femeile în satul Cîmpuri. Femeile purtau şi chep
tare de catifea neagră sau roşie cu mărgel e negre la poale şi ţurţuri, ca
un fel de haină orăşenească.
Zăbunul din dimie căptuşit cu pînză de bumbac, se cosea ca pufoai
cele, fiind lung pînă la gleznă. Femeile se îmbrăcau cu zăbun şi fuste în
brăzişori ţesute din lînă în lînă sau lînă şi bumbac dată la piuă. "Nu se
mărita fata, fără zăbun sau caţaveica" 6:J.
Polca "bumbăcită" umplută cu bumbac sau vată cu faţa din mate
rial de fabrică, căptuşită cu bumbac, era cusută "îndilatătt 63 ca plapuma.
Se făceau polei cu faţa de catifea, satin sau velură umplute cu vată şi
dublate cu un material mai prost.
Sumănica ca un fel de polcă confecţionată din sumane purtau feme
ile la lucru, fiind cusute de ele.
Haine de blană. Cojocul se purta în anotimpuri răcoroase. Tipurile
de cojoace întîlnite cu prilejul cercetărilor sînt : cojocul lung pînă în
69 In
60
6!

62
63

satele cercetate, contomanul s-a găsit in satul Boloteşti-Vrancea.
Mantaua s-a purtat în Suraia ca şi in Tătăranu-Bodeasca Veche-Vrancea.
Inf. Negrea Ioana Toma, 69 ani, Suraia-Vrancea.
.
Inf. Pană Elena, 78 ani, Bordeasca Veche-Tătăranu, Vrancea.
Inf. Dasagă 1. Maria, 67 ani, Văleni-Rugineşti-Vrancea.
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Fig. 1 . Casa memorială Ion Roată, Cîmpuri

Vrancea.

Fig. 2. Moş Ion Roată, aspect din muzeu, Cîmpuri
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1• 1g. 3. Mormintul lui Moş Ion Roată - di n satul Gura Văii Cimpuri - Vrancea.

Fig. 4 . Casa bătrînească

-

Topeşti - Bîrseşti, Vrancea.

F ig. 6. Femeie cu fustă în

Carol
http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

carOlJI'J

Popp de Sz a thm a r y,

��

3667, 1)

Fig. 5. Port din Vrancea, Carol
de Szathmary, :366:3, D.H. l .

i. Femeie cu scurteică şi fustă, cu
I'O;;u �i ştergar. Carol Popp de
Szathmary, 3579, D.IU.
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Fig. 8 . a ) Cost u m femeiesc ; cămaşă cu
l i v . , n a sî c h i t" - Vrancea.
Fig. 8. b) Deta1 l i u de motiv p e catr
Vrancea

b

a

F ig. 9. Catrin ţ ă tradiţională,

Vrancea.
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F i g . 1 0 . Cama')ă femeiască, V rancea.

F i g . 1 1 . Calrinţă actuală, Vrancea.
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Fig. 12. Catrinţă actuală, Vrancer� .
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Fig. 1 3 . Androc, Corbasca - Bacău, asemănător ca t i p cu f l ă n i ca
de Vrancea.
http://cimec.ro
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Fig.

14. Cos t u m bărbătesc, Vrancea

Fig. 1 5 . Pălărie
borsa l i n ă , Vrancea.
http://cimec.ro
/ http://muzeulvrancei.ro

Fig. 1 6 . Ca maşă bărbătească cu "rostofol" ( f u stă)
Vrancea.

Fig. 1 7 . B o n d ă descheiată, actuală, Străoane Vrancea.
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Fig. 18. Bete, Vrancea
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Fig. 1 9/. http://muzeulvrancei.ro
Bete, Vrancea.
http://cimec.ro

Flg.

20. Brî u , Vrancea .

..
f'IIJ./ http://muzeulvrancei.ro
2 1 . Traistă, Vrancea.
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Fig . 22. Desagi, Vrancea.
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Fig. 24. Ştergar de cui, Văleni, Rugineşti - Vrancea.

Fig. 25. Şervet
de perete, Vrancea.
http://cimec.ro
/ http://muzeulvrancei.ro

Fig. 26. Motive antropomorfe la capăt de ştergar,
Străoane - Vrancea.

Motive astrale, steaua şi cruc a,

Ştergar, /Streoane,
Vran
http://cimec.ro
http://muzeulvrancei.ro
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Portul popular dtn Vrancea

pămînt, cu eline. Se făcea din 3-4-5 piei de oaie sau berbec, pe mar
gine avea blană de berbec cusută special. Cojoace lungi purtau bărbaţii
dnd mergeau iarna cu vin la mat.
Cojocul genunchier, fără blană pe margine şi fără flori purtau băr
baţii iarna, iar cojocul scurt cu eline la părţi în anotimpuri răcoroase,
toamna şi primăvara. Cojocul fără eline, drept era lung cît haina. Cojoace
cu flori cusute cu lînică nu prea s-au purtat, însă se coseau pentru săr
bători şi ornamentate cu flori în culorile : roşu, albastru, verde, galben,
"de venea floare frumoasă". Se cosea cu linică colorată.
Pieptarul tnfundat se purta de către bărbaţi. Se făcea din două · pie
licele de miel sau de cirlan, se încheia pe umăr şi într-o parte. Se orna
menta cu flori pe piept, decorul fiind ca un triunghi şi discret la buzu
nări sau o "floare în chept şi una în spate". Florile se numeau roate,
erenguţe sau "floricele .frumoase" . Culorile în care se coseau florile erau
vii, folosindu-se lînica verde, albastră, roşie, galbenă.
Bandă descheiată lungă pină aproape de genunchi purtau femeile.
Se ornamentau cu motive vegetale, flori executate cu lînică colorată,
albastră, roşie, verde. Florile se numeau crenguţe şi steluţe. Cojoacele şi
benzile actuale se fac cu ornamente din aplicaţi de piele. Aceste orna
mente au început să se facă pe cojoace "de la război incoace". Bandă
descheiată pUI'tau şi bărbaţii ornamentată ca şi a femeilor. De asemeni şi
bărbaţi şi femei purtau cojoace scurte cu mîneci fără blană pe margine,
cusute cu flori cu aţă colorată sau lînă roşie, neagră, verde, galbenă.
Incălţămintea. Dintre piesele folosite ca încălţăminte, menţionăm
obielele care se foloseau de bărbaţi şi femei. Se făceau din dimie albă
in 4 iţe şi dată la piuă sau din lînă ţesută în brăzişori. Dintr-un metru
de ţesătură se făceau două obiele. Obielele se coseau pe margine cu aţă
neagră de la "capăstru" .. Se înfăşurau pe picior şi se legau cu aţe negre
cu "tîrsină" făcută din coada de păr de cal, de vită, din păr de capră sau
aţe de cinepă "de care aveau". Tirsîna era făcută cu "drugul", "cum vrei
s-o faci de groasă" cu 3-4 sau 6 şeri împletită, lungă de cea. 1,50 m.,
la un singur picior. Tirsîna se lega de picior de la gleznă pînă la
genunchi.
Tuslugii 6� erau un fel de ciorapi făcuţi din aba albă, lungi de la
gl eznă pînă la genunchi. I n ţara Vrancei tuslugii se numesc cioareci 6S.
Astfel de cioareci s-au întîlnit şi în alte zone etnografice din Moldo\·a
pe Valea Bistriţei în zona Neamţ, Bacău şi Vrancea.
Tuslugii se purtau la opinci şi la pantalonii negri sau surii "cum îi
plăcea să le facă". I n afară de tuslugi, împleteau ciorapi de lină albă cu
bata sus de genunchi făcută din împletitură "3 ochi pe faţă, 3 ochi pe
dos". De purtare se făceau ciorapi din lînă neagră fără decor. Pentru
sărbători se făceau ciorapi împletiţi cu flori albe, cu ajur în "bortă" i n
roate şi în "solzi" d e peşte culori albe şi negre. L a ciorapii albi d e l i n f1 .
64 Inf. Solunea Gheorghe, 8 4 ani, Boloteşti-Vrancea.
65 Florea Bobu Florescu, Portul popular din Tara Vrancei,
p. 28.
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sus la "tureac" se făceau flori "model naţional" în culorile : negru, roşu,
"amestecat" cu verde.
Femeile umblau cu ciorap de lînă cu obiele de pînză de cînepă, ins:.\
sărbătoarea fără obiele "Le era ruşine să pună obielele".
Opincile se făceau din piele de porc, de vită, "ochinci" de "blanc"
tăiJăcite. Opinci de cauciuc se purtau mai recent.
Femeile purtau opinci înfundate "cu creţi" in faţă. Se ingurzeau
"roată împrejur" , adică în faţă pînă la jumătate. De acolo pînă la
călcîi erau simple fără creţi. Opincile încreţite roată din piele de porc,
de cal şi de vită se legau de picior, cu aţă de cinepă sau de urzică.
Bărbaţii aveau opinci cu o "cută" şi o "băga" in cataramă. Bărbaţii
îngurzeau opinca şi o legau cu curele din acelaşi material ca opinca.
!minei, un fel de .pantofi, jwnătăţi, se făceau fără toc numai cu o
potcoavă pe talpă. Imineii erau făcuţi de cizmari ca un fel de bocanci
scurţi. !minei purtau bărbaţi �i femei. Imineii erau ni�Şte ctupici din
piele şevro sau de box cu poctcoavă la talpă in loc de toc. Din cizme
dacă se strica tureacul se tăia �i se făcea un fel de bocanci scw-ţi.
Flăcăii purtau bocanci iar fetele şi femeile pantofi şi ghete cu
tureac încheiate cu şiret.
Sandale nu se foloseau. Numai de "porul\ceală" (comandă) se făceau.
Cizmele folosite de bărbaţi la sărbători, se făceau lungi pînă la
genunchi, din piele de box, din piele şevro şi de iuft, adică din piele de
vită unsă cu păcură. Atit bărbaţii cit şi femeile purtau cizme creţe la
glc:tnă cu tureac căptuşite. Cizmele de comandă de "chele" tăbăcite se
confecţionau la Panciu. Se făceau drept pînă la jumătatea piciorului şi se
ungeau cu păcură.
Cizmele din piele de box moale, creţe la gleznă cu tureac tare purtau
la sărbători. Cizmele actuale se aduc din Transilvania, cizme Bilger. In
aiară de cizme se purtau ghete cu gumă şi cu şireturi.
Conclu:::ii : Portul popular din zona de podiş a Vrancei este o vari
antă a costumuLui moldcwenesc. Elementele principale de structură, croi,
materiale ale costumului din această subunitate etnografică sint de tip
românesc. Acind ace�i origine el formează o entitate etnoculturală cu
portul popular din celelalte zone etnografice ale Moldovei ca şi cu por
tul din celelalte provincii ale ţării : Transilvania, Muntenia, Oltenia,
Banat.
Decorul geometric predomină in împodobirea costumului fiind o
variantă a decorului clasic românesc.
Tipul de camaşă cu mînica din umăr specifică zonei de podiş repre
zintă un croi străvechi cunoscut in diferite variante în Moldova ca şi pe
întreg teritoriul ţării. Camaşa încreţită la gît a pătruns în zona de podiş
din regiunea montană. Camaşa, catrinţa, iţarii increţiţi pe picior, gluga,
sumanul, cojocul, opinca, piese de port întîlnite în satele cercetate sint
atestate pe metopele monumentului de la Adam Clisi sau pe Columna
lui Traian.
66 Inf. Bărbinţoiu Alecu, BB ani, Suraia, Vrancea.
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Tipul de fustă denumită flănică, este o variantă a fustei d in podişul
Moldovei, a androcului de Bacău, de Ialomiţa sau a opregului creţ olte
l lesc, după cum peştemanul de Vrancea este o variantă a peştemnnului
<.il' Neamţ, Bacău sau Vlaşca.

Camaşa bătrînească croită dintr-o bucată se află în componenţa
<·ostumului românesc fiind întîlnită în toate provinciile ţării. Craiul de
dimensiuni impresionante a cămăşii bărbăteşti din podişul central mol
do\·enesc, zona Iaşi este asemănător cu cel de Vrancea, din Haţeg, Pă
dureni sau Mehedinţi.

Camaşa cu rfustă "rostofol", piesă de port de o6gine sud-balcanică

se află în toate provinciile ţării din Mehedinţi pînă în nordul Moldovei.

!ţarii încreţiţi pe picior de origine dacică sînt specifici Moldovei.

Sumanul moldovenesc ca şi cel din satele cercetate este o variantă
a sumanul.ui �omânesc. Acelaşi lucru se .poate afirma şi despre alte piese
de port ca de exemplu de cojoace.
Aşa cum am arătat mai sus, portul popular vrîncean din zona de
podiş prezintă caractere particulare prin unele aspecte ale lui, însă el
�e leagă de portul popular moldovenesc şi românesc, prin structura lui
morfologică, croi, materiale, cît şi prin stilul lui vestimentar, siluetă,
ornamente, cromatică. Această legătură este profundă şi esenţială deoa
rece portul vrîncean are aceiaşi origine străveche şi alcătueşte numai o
faţetă locală a portului moldovenesc şi românesc.

GLOSAR

Aaud
dud
bantă = betiţă la mînecă
bîrneţ
aţă de cînepă, cu care se legau iţarii sau izmenelc
borsaline = pălării cu streşina mare
buhur
bariz
bunghi
naturi
canachi
canafi
caşmir = casîncă
chelea găinii
lăncez pe Valea Bistriţei (cusătură pe creţi)
chiruşte
altiţă triunghiulară
ciucuri = franjuri
ciupag = stanul cămăşii femeieşti
dîrmea
batistă albă colţ
durmea
batistă albă colţ
durmea = dîrmea
flanea
fustă
flănică = flanea
ahenar
chenar
ghideică
scurteică
ahilită = albită
gîndul mîţei
zig-zag
îmbrăcătură = ornament pe mineca cămeşil
muşte = cruciţe
naframă
maramă
pantaloni balonaţi
bufanţi
peştemaa
ţesătură dreptunghiulară cu care se înfăşoară corpul de
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

�
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pfnz4 intors
plnză de clnepă şi bumbac
ornament cusut pe cămăşi
puf
pulpane
părţile catrinţei ornamentate
rochie
fustă din material de fabrică
rostofol
fustă la camaşa bărbătească
scurteică
caţaveica
atrfmbulete
spirala
şahac
ajur
tochilă
locul unde se topeşte cinepa
tremurici
flori artificiale
tuslugi
ciorapi făcuţi din aba albă
ţurţuri
ciucuri.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

RESUME
Le travail Contributions d l'etude du costume populaire du district de Vrancea
a comme base des recherches sur les Iieux effectuees dans les villages de Cimpuri,
Străoane, Văleni-Rugineşti, Boloteşti, Suraia, Tătăranu-Bordeasca Veche.
Le costume populaire de ces villages ayant disparu de l'usage quotidien, l'etude
en est fondee sur des informations et sur des pieces trouvees dans les coffres des
vieilles femmes.
Le costume populaire de la zone du plateau de Vrancea est une variante du
costume moldave. Les elements principaux de structure, la coupe, les materiaux
du costume de cette sous-unite ethnographique sont du type roumain. Ayant la
meme origine, il forme une unite ethno-culturelle avec le costume populaire des
autres zones ethnographiques de la Moldavie, de meme qu'avec le costume des
autres regions du pays : la Transylvanie, la Valachie, l'Oltenie et le Banat.
Les pieces de la coiffure des femmes - le fez rouge ou la "dirmeaua" , le
voile de soie grege, de meme que les pieces en materiaux produits par !'industrie,
le "buhurul" - fichu en laine fine ou en soie - on les a retrouvees dans tous
les villages de la zone etudiee.
La parure des femmes etait formee de colliers de perles en verre, blanches ou
jaunes ou de couleurs diverses, de pendants d'oreille diversement colores, en ma
teriaux legers ou bien en argent, de meme que de bagues que les jeunes filles et
les femmes portaient au doi�t.
La blouse des femmes de la sous-zone etudiee avait la manche partant de
l'epaule, specifique a la zone de plateau. Elle etait confectionnee en coton, soie
grege et chanvre, pour le travail.
La blouse pliee au cou, specifique a la zone de montagne, a penetre plus tard
dans le plateau aussi.
Parmi les pieces de la partie inferieure du costume, nous mentionnons : la
"catrinţa" - la cotte (jupe paysanne) -, le "peştimanul" - grand tablier jupe -,
"flănica", "rochia" - jupe en materiei fabrique par la grande industrie -. Une
piece des plus interessantes, specifique a la zone de plateau, est la "flănica" , jupe
en laine crue, tissee a quatre lices et avec des raqures comme la besace, ou bien
avec des ornements faits a la main.
Le costume d'homme, pour l'ete, comprenait un chapeau au bord large, "bar
salină" , et pour l'hiver, un bonnet en peau d'agneau.
La chemise d'homme, longue et large, etait portee par-dessus les "iţari" large pantalon paysan -. La chemise, en toile de coton, avait le devant en soie
grege. La chemise a plastron a ete portee plus tard. Un type interessant de che
mise d'homme est la cherruse a "rostofol", c'est-a-dire a j upe, d'origine sud-bal:..
kanique.
"!ţarii" - pantalon paysan -, en laine tissee a quatre lices et foulee, etaient
droits, sans plis. Les "şalvari" - culotte tres large, serree a la cheville - etaient
confectionnes du meme materiei.
Les "iţari" plisses etaient en laine ou en coton tisses a quatre lices, non foules.
Le calec;on, en toile de chanvre, etait porte sous les "şalvari" ou bien sous le pan-
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talon en etoffe, et en ete on le portait au travail formant costume avec la chemise
en toile de chanvre.
Parmi les vetements en bure, nous rappelons le "su.man" manteau de bure -,
"sumănica" - sorte de jaquette de bure -, "zăbunul" ou "gheba" - long manteau
de bure orne de brandebourgs -, "cotomanul" , le manteau, le gilet, la veste fourree
sans manches, la pelisse, la polka.
Les touloupes, c'est-a-dire les vetements en fourrure, etaient divers. La tou
loupe descendant j usqu'au genou - "genuncher" ' la touloupe courte ornee de
fleurs, le gilet double, la vaste sans manches etaient les pieces les plus frequentea
dans les villages de la zone etudiee.
Les cheussures, les "opinci" - sandales paysannes -, les "obiele" - pitkes de
laine ou de drap servant de chaussons -, liees a la jambe par des lanieres en laine,
les bas de laine, les guetres etaient les pieces les plus communes. Les "iminei" sorte de demi-souliers sans talon -, on les mettait les jours de fete.
Les bottes utilisees par les hommes les jours de fete etaient hautes jusqu'au
genou.
Comme nous venons de la montrer, le costume populaire de la zone du pla
teau de Vrancea presente des caracteres particuliers par certains de ses aspects,
mais il ressemble au costume populaire moldave par sa structure morphologique,
par la coupe, par les materiaux et par son style vestimentaire, par la silhouette, les
ornements ot la chromatique. Cette ressemblance est profonde et essentielle car le
costume de Vrancea a la meme origine archi-vieille que la costume moldave et
roumain et il n'en est qu'une variante locale.
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