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EVOLUŢIA PORTULUI MOCANILOR DIN GLAVANEŞTI-BACAU
de DORINEL ICHIM

Intre văile Siretu1u i �i Bir:ad:1lui se intind Q2Hpe]e Tutoll,f'j , unul din
tre cele mai im porta nt e ţin uturi răzăşcşti din Mold·rva. Avind un număr
foarte mare de aşezări, zona ce se 1nkgreaza Podl§UÎui Central Mo�dove
nf'�c. a f ost populat?. necoatenit, încă din preistorie ; in ewl med1u au fost
a"teSra.te documen tar numeroase sate r5.zăş-eşti, numărul lor ajungind, in
epoca modernă, la c�rca două sut�'.
O scrie dintre aceste aşezări ca Glăvăne, tL_ Răchitoasa, Ungureni şi
Stănişeşti din judeţul Bacău, pr<'Cum �.1 !veşti, Perieni, Birtăluş-Mocani,
din judeţul Vaslui, au fost f:: rmate s 1.U complet a t e 0�1 populaţie de "ungUr
reni", .!DO:CaPi şi munteni 1. S a�lăv llneşti, populat in întregime cu mo
niL şi-a păstrat şi conservat mooul de viaţtt tradiţional, a:lUmite aspecte
a e culturii populare se ma i pot studia in.eă ,.,pe vi u" .
Asupra originii moc:milor din Glăvăn-eşti putem emite !J>oteza venirii
lor din Muntenia, sprijinindu-ne pe ar_g_umentul Hngv@_ al asemănărTI

j

i2brt:Oare dintre vorbirea acestora şi graiul muntene&:. In�stratul fonetic
al limbajului m oca n ilor nu s ei ntil nesc a!terările specifice graiului moldo
venesc din satele din apropiere. Nu are loc palatalizarea c:msoanelor in
cuvinte ca piatră, picioare, bine, abia şi înch iderea vxalei finale în cu
vintele : şi, pe, de ce, trăsături definitorii ale graiului moldovenesc. Dat
fiind că Muntenia e�te singu ra zonă lingvistică unje nu se intilnesc modi
ficări în stratu l fonetic ·al limbii, c:mc�udem că m oc ani i din Glăvăneşti

aparţin graiu.' ui mu�1ten:-sc.
Un alt argument îl consti-tuie şi fa?tul că venirea lor cu tur
ul u ,
oi era accesibilă urmind drumul pe valea Sin•tu1m 1
a
lJOPosind la Glăvăneşti, St2.niş�ti şi
C! 1 oas a ,
ectt o cventua' ă depla
sare di n altă d.irec',ie, peste păduri �i colintt. Ei a:... găsit aici C9l1�l1ii JZriel;..
.!lice pentru cre��. . '?H:2L colinele oferind, pe lî ngă păduri, păşum din
cele m:li bune.
Ipoteza venirii lor intr-o zon ă de cim !'Ji e şi deal este ar,1umentată şi
de faptul că portul femeiesc din Glăvăneşti e-3te specific acestor forme de
relief, prin p�anarocuTu'i şi a ornamentului floral predominant.
In nich.ma diriltie aşezările de mocani enumerate nu s-a păstrat spe
cificul etnic ca la Gllvăneşti, unde, pînă aproape de zilele noastre, fetele
·

1

'

Pomplliu Poghirc, Satul din Colinele Tutovei, Ed. ştii:'lţifică, Bucur�şti, 1972, p. 91.
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n� se căsător�au decit in cadrul satului, ceea ce ne aminteşte de endoga
mla străvechilor comuni-tăţi gentilice, moştenită in relaţiile de căsătorie
in cadrul aceleiaşi comunităţi . Multe nume de familie ca : Pocovnicu,
eleşcanu, Vlad, Radu sint specifice numai pentru acest sat, ultimele două
dmtre acestea fiind nume preferate ale dinastiei muntene 2.
Ql!�ăn�ti este pomenţt, incă de la inceputul secolului al XVI
lea, intr-un document
" 1517-I52t iunie 27. Ştefan vv. Moldovei întă
reşte urie Negrei şi verilor ei primari împărţeala pe care o fac pentru
Glăvăneştii de Jos, pe Zeletin, cu mori unde a fost casa moşului lor Sinat,
in hotarul S ănă� tilor şi după hotărnicia făcută de Hrabor .. . " 3. I ntr-un
alt document de la 8 mai 1587 locuitorii din Glăvăneşti confirmă că a
fost cumpărată o jumătate din a treia parte din sat cu 80 de talere 4, iar
la 3 februarie 1 605 " Ierem ia Moghilă vv Moldovei întăreşte urie lui Cris
tea mare vornic jumătate din a treia parte din satul Glăvăneşti, cumpărat
de la Pintilie N ist or ou 80 talere" s.
pomenită o "oc ină in satul . Glă y��E!§:ţ� cu po!!l_!t ,
In anul
�lJ..J.OC de fin Şl prisacă"46, iar la 22 mai 1 679 "Duca W. întăreşte urie lui
Enache, fost clucer; mare, stăpînirea asupra părţilor de moşie din Glă
văneşti şi Băicanir de pe apa Zeletinulu.i, ţinutul Tecuci, ou locuri de he
leşteie, mori, pomeţi, iaz, vatră de sat, ţarină şi vad de moară, cumpărate
de la Dimaohe nepotul lui Statie, fost clucer mare, cu 350 lei, bani
gata..." 7.
Incepind din anul 1 698 o parte din s<1- intră in stăp!nire�_mănăstirii
Riohitoasa, cind Ilie Enache, mare stolriiC şi fratele slu, Apostol Enache
dAruiesc acesteia partea lor de moşie a. In acelaşi an Antioh Cantemir întă
reşte urie m-rii Răchitoasa stăpînirea peste părţile de moşie din satele
Glăvăneşti şi Cirna pe apa Zeletin, cu loc de casă, ţarină, finaţ, pomeţi,
vatră de sat, cimp şi pădure ... " 9. Din aceste două documente rezultă că
locuitorii celor două sate, supuşi pe m()fjiile susnrum ite, deveneau proprie
ta·tea mănăstirii. Poate că acest lucru i-a determinat pe locuitori să se
ocupe mai intens cu oieritul, avind astfel po5ibilitatea să-şi păstreze o
oarecare autonomie faţă de cei ce voiau să-i aservească.

�
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au in ��·t 97 �i!.nici -�� _(!�

lit loc . in,destul 10. In anul 1 848 e:XiStău � Glăvăneşti un nwnăr de peste
In condica Liuzilor

pe anul 1 803 fig

oi ;-l2960TŞi 13 cai care aparţineau sătenilor, pe cind in proprieta
1.
tea boierilor rm figurau oi, ci numai animale mari : 140 boi şi 50 cai 1
mari,
Se remarcă inegalitatea socială in privinţa repar.tizării animalelor
folosite mai ales la munca pămîntului ; un n'Wllăr de cîţiva proprietari
o
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N. A. Constantinescu, Dtcţtonar onomastic românesc, Ed. Academiei, Bucureşti,
1963, p. 408.
Catalogul documentelor moldoveneşti (C.D.M.), I, Bucureşti, 1957, nr. 295, p. 66.
Idem, nr. 778, p. 196.
ldem, nr. 1225, p. 285.
Idem, II, Bucureşti, 1959, nr. 2086, p. 406.
Idem, IV, Bucureşti, 1970, nr. 381, p. 103.
Idem, nr. 1957, p. 435·
Idem, nr. 1982, p. 437.
Th. Codrescu, Uricarul, voi. VII, I�i. 1886, p. 187.
Arhivele Statului Iaşi, Fond St4tisttce,tt Ştiinţe-Tecuci, nr. u. p. 16593.
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deţineau mai multe animale de muncă decit cei aproape o sută de birnid
ai satului. De asemeni rezultă că sursa de materie primă pentru industria
casnică se afla in miinile ţărănimii care a creat şi dezvoltat o bogată va
rietate de textile de casă. Dintre astea, ţesăturile decorative pentru or
narea interioarelor locuinţelor ţără
ti au cunoscut o maximâevoluţie
te a secolului al XIX-lea şi incepu
ornamental-arhstlca m a aoua)Um
tul sooolulu.i al XX-lea, cind sint cunoscute cele mai reuşite exemplare ale
genuLui, splendidele covoare moldoven�ti de Glăvăneşti, cu de<:or com
binat 12•
Industria casnică din localitate a produs, pînă la mijlocul secolului al
. In
'a ăr·
XX-lea, toate cat oriile de te
studierea -şi cerce rea particularităţilor portului popular din acest sat tre
buie să avem in vedere faptul că in timp ce mocanc�J�-� 2CUJ>�l.!-�-�-- agri
c1Jl.tu.r:_a şi industria casnică,, moca�i se
.Q�te� �- Qili:>r�
AceastâMttiaţte-� '"iilenfme şi astăi1 ; din totalul de 750 de famllu, un nu
măr de 450 bărbaţi sint angajaţi ciobani la fermele de stat şi la c ooperati
velc agricole din judeţele : Bacău, Brăila, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Vaslui,
Vrancea. Numărul total al bărbaţilor ocupaţi cu creşterea oilor ajungea
in anul 1 974 la cifra de 550, aceştia avind dreptul să�i crească şi oile pro
prii in cadrul stinii la care lucrau. In prezent există pe teritoriul comunei
Glăvăneşti un număr de patru stini (fig. 1), dintre acestea, pe timp de vară,
unele se deplasează la munte, pe pajiştile de La Răohitiş, corn. Ghimeş
Făget, la vărat.
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Producţia de lină fiind mare, depăşea nevoile familiei astfel că surplusul
se vindea la tîrgurile periodice de la Podu TurcuLui, Berheci, Tecuci, Bir
Iad, Adjud etc. In afară de lină mocancele a.u folosit inul, cînepa, borJW,.�
gicul, bumbacul şi mătasea, a căror tehnologie o cunoşteau şi o foloseau cu
multă prfcepere.
Atit por.bul femeiesc cit şi cel bărbătestc se carncterizează prin str�u
cU:ea alhulaJi igt
� al căm�ilor şi prin soblj.�bate datorită omamenta
ţiei reduse. Ceea ce conferă portului mocăne5Co
de eleganţă şi speci
fic local este preferin a
ntru o�l}..2ID�t�ea oi?.1i_.nută.in..tehnic!l .:tf'sutnlui
in mai multe i . Cusătura şi broderia artistică s-a dezvoltat foarte puţin,
mai ales la căm�ile femeieşti, incepind din deceniul al treilea al secolului
nostru. Dacă luăm in consideraţie faptul că ornamentarea prin tehnica
ţesutului in mai multe iţe este destul de veche, avem d�a face cu o tra
diţie destul de i�ărtaţă ia!!l!l..Ea. care nu numai că s-a păstrat dar"..â··şl'
evoluat la Glăvăneşti, d� la ţ�ubul in două, trei�. ..paF� _şU:ţ,nc� i��_folosit
la textilele de interior Şl de port, la macaturlle ş� -�yer.burlle ae pal:, lu
cr� astăzi in zeci de ite.
·
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Dorinel Ichim, Tes4turi decorative folosite la interioarele locuinţelor din GZ4v4neşti-Bac4u, tn Carpica, BacAu, 1973..,1974, p. 2.19-238 ; Idem, Onulmentica scoar
ţelor moldoveneşti din GZ4v4neşti-Bac4u (sub tipar) ; Idem, Covoare moldove
neşti in colecţia Muzeului judeţean de istorie şt art4 Bac4u, tn Revist4 Muzeelor
şi monumentelor, Bucureşti, 1975, nr. 1, p. 89-70.
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Costumele populare ale glăvăn�tenilor reprezintă u n caz singular şi
izolat in colinele Tutovei băcăuane, diferenţiindu-se net de cele ale "coja
nilor". La tîrgurile periodice de la Podu Turcului hora mocanilor se dis
tingea de cea a răzeşilor, prin portul specific neîntilnit in celelalte sate, cit
şi prin j ocurile lor. RezuLtă că portul popular îndeplineşte pe lîngă funcţia
estetică şi funcţia de insemn al unei comunităţi etnice.
PORTUL FEMEIESC

fe

Portul femeiesc se defineşte ca un port de deal
cimp� în care nota
dominantă este dată de cănwsa cu platea şi tzsl(l in' � �i_ljfb cunoscută în li
teratura de speciaHtate sub denumirea de '!!!;droc1 ambele ornament3te în
tehnica ţesutului în mai multe i e. Costume femei�ti asemănătoare ca
ti o og1e, ar cu eosebiri din punct de vedere cromatic şi ornamental, în
tîlnim şi în zona etnografică a Siretului de la sud de Bacău, respe.ctiv "Co
lecţia V. Heisu"
Răcăciuni 1:1, cu vădite influenţe muntene, din partea
Buzăului şi Rîmnicului Sărat.
-

Costumul femeiesc de vară
Piesele componente ale acestui costum erau : cămeşoiu, fusta în feluri,
batista de cap, pestelca, ilicul, betele, ciorapii de lină, opincile şi mai re
cent pantofii (fig. 2).
Găteala ca lui. Fetele şi femeile din Glăvăneşti aveau o preocupare
permănentă pen ru a�i găti şi impodobi capul. In urma cercetărilor efec
tuate s-a putut constata existenţa unor diferenţieri pe categorii de vîrste
a modului de aşezare a părului. Astfel, fetiţele, pil1.! ·areşTlâ liorB, jmrtâu
păruTrmpletîit m douacoatţe, ou cărare pe mijloc. Cind acestea ieşeau la
horă, semn al integrării in colectivitate, îşi schimbau pieptănătura, pur
tind părul impletit intr-o coadă, cu coc la spate şi umblind descoperite.
Din momentul in care treceau in rindul nevestelor, işi împleteau părul in
două cozi legate la ceafă, peste care puneau batistă albă şi bariz. Bătrl
nele mai purtau peste batista de cap şi casinca neagră.
Batista de cap, din pînză albă de casă, in vremea de demult şi din
pînză de tirg, mai recent, avea forma unui pătrat, indoit pe diagonală.
Aceasta se lega la spate de către fetele necăsătorite şi intr-o parte, cu
"fleoantă" sau "fleontită", de către neveste. Era ornamnetată pe frunte
precum şi pe colţul care călck!a pe spate cu horboţică şi mărgele cumpă
rate din comerţ. Batista se aplica pe cap in aşa fel încît un colţ
să cadă pe spate, iar poz1;tunea cu hol\boţică, măl'gele şi fluturi metalici, pe
frunte, penJtru a proteja impotriva razelor solare ochii şi o parte din faţă,
intrucit mocancele ţineau foarte mult să�i păstreze tenul alb.
In vremurile indepărtate acoperitoarele de cap se ţeseau de către fie
care gospodină ; incepind cu primele decenii ale secolului nostru, acestea
se confecţionau din materiale de bumbac al_b, __oumpărate din cometţ

�

13

Dorinel Ichim, Expoziţia de art4 popu.larc'i
Carpica, 1972, Bacău, p. 238 şi pl. 8.

"Colecţia V. Hetsu." R4c4ciu.nt, in
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Fată In costum
de vară.
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Dispunem de o singură informaţie orală cu pri vire l a portul şterea
relor de borangic de către mocance, pe la anul 1850. Nu este exclus acest
Iifcru, dat fiind faptul că in zonă s-a practicat intens creşterea viermilor
de mătase, dar pe teren nu am găsit nici un exemplar de ştergar sau bro
boadă de borangic.
Atit fetele cit şi femeile pu rtau la gi t măr�ele im le ti te "tn coada
fimeii", din cite trei şiruri a două rinduri de margele 1ecare. Fetele se
împodobeau ou flori şi piepteni pe cap, cu cercei la urechi, ou inele la
degete, confecţionate din argint sau aramă, cu mult .gust artistic şi multă
pricepere, de către ţiganii carturari, nomazi, sau cumpărate de la tîrgurile
din i mprej urimi .
Că
a femeiască. In i nv entarul costumului femeiesc se intilneşte un
singur ede cdma � care co r espu nd e ti ului II, varianta C g. De o mică
platcă(a) care are ecupata gura camaşn, sint prmse mineeiie (b, bl) piep
tul (a l ) şi spatele (a2), fiecare din cite un lat de pînză. Lărgirea cămăşi.i
este dată de ciinii l ateral i (c, el), iar pavele dau lărgimea subţiorii (fig . 3).
Mînecile se termină cu ma etă (d, dl), sau cu br�����- -o_t.J._ � formind
v"Olăiiaşe cu amitu.ră de anfklă. Părţile componente sint incheiate "in
Che iţă" cu a de mooora
Acest tip de căma<;ă bătrinească este om amentat in război, in tehnica
alesului in cinci iţe, ou ornamente de romburi din bumbac mai g:ros, uşor
reliefate, intercalate cu vriste de b orangic . Pe piepţi şi pe umeri , pe supra
faţa de prindere a mînecilor şi stanilor de platcă, se cuseau mai mulţi creţi ,
numiţi "faldări" sau "faldări innodaţi" (fig. 4).
După primul război mondial sistemul de omamentare a suferi t mo
dilicări, croilul răminînd cel tradiţional. La extremităţile minecilor, pe an
tebraţ, de jur tm prej urul plătcii, precum şi pe pi ept se brodau "in cruce".
cu mulineu. policrom, diferite motive ornamentale înlănţuite : geometrice
(S-ul, zi.g-zag-ul), zoornorfe (paianjenul) şi fitomorfe (brăd.uţul, vrejul, po
mul vieţii , micşunica, trandafirii) 15. De la acest sistem de ornamentare
provine şi denumi rea de
��-�l!:_jlori care se deose'beş<te de cămăşoi nu
mai din punct de vedere ornamentallf{g. 4 a, b). La cămăşile femeieşti,
poalele se croiau separat fiind a�ate in momentul imbrăcării. Confecţio
nate din ptnză al1bită din comerţ, acestea erau lipsite de ornamente, intru
cit fustele lungi le acopereau in intregime.
Peste cămaşă femeile şi fetele purtau ilie alb, de lină, impletit "sadea".
Ffsta fn feluri (androcul)._Eoalele cămeşoi ului erau acoperite de fîsta in
feluri'sau fn agudă, ţesută in cinci i , cu d011.1ă sau trei ",bente" de catife a
neagră sau cafenie la poale, mere 1
la bata de sus şi foarte largă, apar
ţirnnd tiP\4lJ!J sul?_v�r�J�a..16 (fig. 5). Fusta, croită dintr-un lat şi ju
"
mătate âe"pmzl, era "mvrastatl'" cu roşu, verde ş i negru, predomintnd

n

�

�

ţ/

c!�

Peste fiiJStă se purta pestelca din lină de culoare naturală "ou faldări"
la bata de sus, �ută in 12atru sau cinci .ţe, "in vriste ", (f . 6 b). Pestelcile
m ai recente erau con?ecţionate din pînza de bumbâC, oumpărate din co-

culoarea roşie (fig. 6

a).

- - ·----- -"-�- -- ·· �---· · · -·

�

14

15

18

Hedvig-Maria Formagiu, Portul popular din Rom4nta, Bucureşti, 1974, p. 32.
Infonnatoare Suvac Elena, 68 ani, Gl.ilvănaşti-Bacău.
Hedvig-Maria Formagiu, op. cit., p. 7;j_
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merţ, şi aveau la poale mai multe "bente" de culoare neagră şi horboţiică
de acee�i culoare la marginea de jos (fig. 6 c).
Dispunem de o informaţie cu privire la prezenţa fotei negre, drept
unghiulare, şi :...:�
::. inţei la mooancele din Glăvineşti, J5e l'a anw'1850 n.

a

b

�

Fig. 5. Croiul la "fîsta în feluri", Glăvăneşti.

geau la oi, pentr!U nevestele lor asemenea pi€5e, dar ac€5tea nefiind insu
şite ca atare, au di.5părut.
�n�ori. Femeile se încingeau cu_. ��ţe_ }J?eust�, pînă la 5 om., cu o
lungrme pînă la doi metri. Betele pentru purtat erau simple, pe cind cele
de sărbătoare aveau alesături şi mărgele, fiind denUJmite după felul orna
mentului : "cu puişori", "cu iconiţa" (fig. 6 d).

Nu este exclus ca mocanii să fi adus din Muntenia şi Dobrogea, unde mer

Costumul femeiesc de iarnă
In general, pentru perioada rece, p€5te piesele purtate pe timp de vară
se îmbrăcau altele mai groase şi mai călduroase. Astfel, peste batista._ de
cap se punea casinca din pînză neagră cumpărată din comerţ. Aceasta se
înfăşura trecintr cele două capete pe sub bărbie, după:" oe se-supuneau �a
timple, se legau la spate, peste colţ, ou două noduri ; peste legătura de la
spate "se trăgea un pic de coc", această legă-tură purtind local numele de
"tulpan".

�

Ca piesă specifică de por.t pentru costumul de iarnă tntilni.zp
crată in atelierele rurale specializate. Se croia pe talie , din doi
17

Informator Apreutesei N. Gheorghe, 87 ani, Glăv!neştl-Baciu.
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a. Ftstă in feluri ; b. pec;telcă ţec;ută in casă ; c. fată cu pestelcă
din pînză cumpărată ; d. bete.
,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

324

DORINEL !CHIM

spatele din două bucăţi, iar mînecile strîmte. Benzi de catifea neagră de
corau piepţii, mînecile şi buzunarele. Din acelruji material, de obicei pînză
de casă ţesută în cinci iţe, avînd urzeala de borangic şi "bătaia" din lînă,
se confecţionau atît polca şi fusta, cea de a doua fiind croită asemănător
fustei in feluri (fig. 7).
Peste polcă se îmbrăca, atunci, cind iarna era mai grea, mintean din
stofă "Az.uga", trei sferturi, cu mineci largi. 1 se mai spunea şi mtnlean cu.
�u, fiindcă era ornamentat de-a lungul ciinilor cu fir impletit "coada
şoricelului", care servea şi pentru confecţionarea nasturilor şi cheutoril<ir.
Pentru acelaşi sezon se confecţiona şi caţaveica, to_ţ__Qil_!_l?.înză. "azuga�.r
fiind de influenţă orăşenească. Era croită pe trup, $r evazâlă · m partea
de jos, fapt pentru care i se spunea "doş", ornamentată la fel ca mintea
nul, "cu şorice1u".
Deşi riu avem de a face cu o varietate prea mare de piese de port fe
meiesc, se poate distinge totUfii o diferenţiere a acestora pe vîrste; Astfel.
fetele de cînd ieşeau la horă purtau "fîste in feluri" pînă se căsătoreau,
dar şi după aceea, cîţiva ani, oeea ce marca perioada de integrare în cate
goria femeilor măritate. Femeile mai in vîrstă şi bătrînele pu11tau fuse de
o singură culoare, ţesute în cinci iţe, "sadea".
Costumul de lucru

Pentru lucru se confecţionalll cămăşi din in şi cinepă, fustă fără orna
mente şi bete simple. Pentru ca tortul din care se ţesea pînza de cămă�i
să devină moale se fierbea in cenuşă sau se cocea la cuptor, după care se
spăla In citeva leşii, se punea sculele pe virtelniţă şi se trăgeau pe ma
soare.
Inălbitul pinzei se făcea pe parcursul unei săptănrlni, intr-un "găle
tar" de lemn, inlocuindu-se apa de 2-3 ori pe zi ta. F.Bte cunoscută practica
generală conform căreia piesele de port popular de sărbătoare, după ce
incep să se uzeze, cit şi după ce ele nu mai corespund modei sau valllllui
Innoitor ce pătrunde in sat, se folosere ca piese "de purtare".
Incălţămintea. Pe tot timpul anului femeile purtau opinci din ptele
de porc, cu gurgui şi increţite la călcîi, obiele din suman alb, ţesut şi cio
rapi impletlţi din lină. lama s-au plllrtat "dirli:gi" cu talpa din opincă şi
tureatca din suman. Păturile mai instărite purtau ghete şi ciuboţele făcute
"de poruncea.Iă".
PORTUL BARBATESC
Piesele de port bărbătesc sînt s�ţţ_�_p-��!il9r�}ţarii cu o sută de�
�reţi, fără faţă, din pinza dată la oh1uf, proteJaU partea � JOS a corpulUi
liilpOtriva frigului şi zăpezii . Lipsa de omamentaţie la cămăşi şi in gene
ral l a costumul bărbătesc ii dă o notă de eleganţă şi sobrietate. Cîteva or
namente străvechi apăreau pe gluga ciobănească, nelipsită din portul de
lucru al ciobanilor.
18

Tudor Pamfile

şlM. Lupescu, Cromatica. poporului rom4n, Bucu1'e4ti, 1914,
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a. Femeie
in costum de iarnă
; b. polcă şi fustă de iarnă.
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Costumtl l bărbătesc de vară
Din costumul de vară al mocanilor distingem următoarele piese de
bază : pălăria, cămaşa, iţarii, briul, betele, jaletca şi ilicul , opincile (fig. 8).
Acoperitori de cap. Mocanii purtau., pe timp de vară, e_!lării oumpăratt;,.
din comer_ţ. Spre deosebire de "cojanii" din satele din jur, care purtau pa
lăriile cu dopul turtit, mocanii le purtau cu clo
sferic. In zilele de săr
bătoare flăcăii purtau cordkă la pălărie, cusum
,.canva" de diferite cu
lori, avind pe margine mărgele colorate 19. Cît priveşte modalitatea de pur
tare a podoabei Clpilare, mai mulţi informatori ne-au relatat faptul că
flăcăii îşi tundeau părul de tot iar bătrinii purtau părul lung, sub fonnl
de plete.
Că17UlŞa care se purta pe la mijlccul secolului trecut era � din fu
lor, c..;u mineca larg!, �avă şi clini, avînd gulţ_r în_alt. Cărria.Şaae sărbă
toare era croită aseri1anal.or cu ceaaeT"
ucru , dar se deooebea de aceasta din
punct de vedere ornamnetal fiind inf��Ja ..m.!le!" !! la_ _ma�et.!, O va
riantă ornamentală, mai nouă, care se purta in Zilele de săr'6ătoare şi la
diferite ocazH, este c�a cu colturei, denumi,tă astfel datorită ornament_ului�.la g1:1ler şi ma�ete, alcătuit din "caltur�i" g.ln__acel.aşi material.
�a se confecţionau din pătrăţele mici de pînză care se îndoiau pe dia
gonale, obţinindu� astfel mici tri.unghiuri ce se ouseau unul lîngă altul,
pe toată lungiema gulerului şi a manşetelor, ca nişte zimţi (fig. 9 a).
�. aşa ���<!.J�!�pţi! �i_ spatele croiţi dintr-? singură bucată de pin� ,
la miJ ocul careia se tăia
a gitului şi desCfuiărora p1epbUlui. Mfileclle
se croiau tot din cite un la
e p1nză, sub brăfCu p:tve lfitto�tme ra fiecare
din cei doi ciini laterali care dădeau lărgimea cărilăşii (fig. 1 0), aparţinînd
variantei A, "'tipul unic 20• Piepţii şi spatele cărn�ii aveau căptuf pînă la
brîu, care avea rolul de a-i mări rezistenţa.
Dintr-o perioadă mai recentă datează c�aşa- cu guler răsfrint şi cu
ma�� la mi� avind poale separate, corespuriirfiâ" trp'llTwctî f-usta
nelă noro
-ălliiăreană şi întîlnită şi in zona Podişulu.i Central Moldove
nesc (fig. 9 b).
Peste cămaşă se purta iE!:._etc;.i! din suman_ l!l2I.QU, fără mineci şi fără
ornamente. Dintr-<> perioadă mai nouă datează � tmpletit din lină albă,
in mai multe modele.
/ţarii. Imbrăcămintea bărbătească de la brîu in jos, folosită pentru tot
timpul anului, o constituia iţarii foarte lungi, care se increţeau pe picior
pînă aproape de genunchi, cunoscuţi şi sub numele de iţari cu o su�ă de

7#J

____

r

ftli

Aparţinînd tipului 1, subvarianta A 22 1, aveau lărgimea turului dată de
doi ciini triunghiulari, suprap�i pe o porţiune din laturile mici (fig. 1 1).
Prinderea simetrică a ciinilor făcea posibilă o asemănare a părţii dinainte
cu cea din spate, fapt pentru care aceşti iţari se mai numea şi fără faţă.
-

creJi...
-·

-- - -··-�

·-

·---·

_

Piesa de port specifică pentru lucrătorii la pădure şi crescMorii de oi, se
lmbrăca cu multă uşurinţă chiar şi noaptea, in condiţii specifice ale prac19
20
21

Informatoare Radu Elena, 65 ani, GlăvAneşti-Bacău.
Hedvig-Maria Formagiu. op. cit., p. 49.
Ibidem, p. �9.
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a. Bătrîn
în costum de vară
; b. tînăr în costum de vară.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

a

Fi&. g,

-

b

a. CămaşA http://www.cimec.ro
c'u colţuri ; b. tlnăr tn/ http://cmiabc.ro
c:Amaşă cu guler

răsfrint şi fustanell.

EVOLUTIA PORTULUI DIN GLAVA�TI

329

ticării acestor ocupaţii. lţarii nde buni" se confecţionau din urzeală de
bum-bac şi "bătaie" din lină ţigaie, fără a se da la chiuă. Aceştia se purtau
pe timp de vară, fiind mai subţiri, deci mai comozi şi mai practici (fig.
12 a. c.).

1

�
�

a r
b
1,�----------------------���8=
&--�---=
··�-L-----1--�
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f

tn:rt!le
_jUJiil
�:lL'�l

__

cta p • •

a

f

Fig. 10. - Craiul la căm� bărbătească.

Cingători bărbăteşti. Mocanii se încingeau cu brie late şi lungi, invris
tate cu dungi roşii, galbene �i negre, pe toată lunguneâ;··aentn'nite'�arn. acest
motiv ncu toiegele" (fig. 12 b). Peste brîie se incingeau cu bete cu alesă
turi şi mărgele as:emănătoare cu cele femeieşti.
Costumul bărbătesc de iarnă

Acoperitoarea de cap pentru timpul rece o constituia căciula, lucraU

de către cojocarii satului. Pe la 1 850 se purta căciula rotu
ndă·, denumită
;ţurcănească", ffirurconfecţionată din piei de oaie ţurcană.
Iarna, mocanii îmbrăcau acele�i piese de bază ca şi vara. lţarii se
deos ebeau de cei de vară, fiind mai groşi, din lină, daţi la chiuă Peste ja
letcă se purta o haină scurtă de suman, denumită cher:eeneag, ornamentată
cu benzi inguste·şcaooupaje''florăie dlii catitea, şi cu "�coaaa· şoricelului".
.
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a. Itari ; b. briu "in toiege" ; c. formaţia de dansuri a Clminulul
cultural
GlăvănE�Şti, tn/ http://cmiabc.ro
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Flăcăii ieşeau la horă cu

sumane găităn.lle.-�.Ldubo.ttL din piele

ceea ce

maroa pe de o parte integrarea in comunitate dar şi o oarecare Cliferenţi

ere socială.
Pentru primăvară se confecţiona la atelierele rurale haina de suman
denumită chiurchi, iar după anul 1900, tunica, de influenţă orăşenească.
. Portul la stînă. Costumul mocănesc este strins legat de ocupaţia de
bază a glăvăneştenilor, aceea de crescători de oi. In acest sens costumul
capătă o semnificaţie aparte, fiind un semn profesional.
Peste cămaşă şi iţari ciobanii îmbrăcau chq>tarul din :ele, neinflorat,
care se încheia intr-o parte. Peste acesta puneau co ocul Îmg pinl 1n pă
mînt, iar pe deasupra sumanul larg, cu ciini �i guler mare, rasfrint . .Aiceastă
combinaţie de cojoc şi suman, specifică pentru portul la stînă, cunoscută
sub numele de "cojoace" este specifică ciobanilor din Glăvăne�ti. Sumanul
îmbrăcat pes te cojoc avea n:�l:ul de ..a7"Lp,rQ..ţ!i!isJIDPQ.tr.iya p1oii si ni�_ril ;
din
CQj9QUl_şe" ffi.<!.i pcrt2 i_i _ <:t\ lina pe dinafară (fig.
,
rn- portul mocanilor la stînă era nelipsltăgluga
CTObănească, âe tip
I 22, cu ornamente cusute cu lînă c3.fenie sau neagră, ce reprezintă vechile
semne apotropaice ale crucii, S-ului, coarnele berbr·cului, cîreei şi pomul
vieţii (fig. 14). Avind ca decor la poale o vrîstă lată din lină de altă cu
loare şi ţurţuri, gluga îndeplinea pe lîngă funcţia de bază de protecţie im
potriva ploii şi aceea de traistă pentru merinde. Ciobanii se incingeau
peste brîu cu chimire din piele pe care le cumpărau din comerţ.

j

ace�. !!1'9!_iy

ft

li>·

lncălţămintea. Bărbaţii purtau pe tr:Jt timpul anului opinci din piele
de porc, cu "gurgui" şi increţite la călcîi şi "oghele" din suman alb.
Pe la anul 1900 se purtau şi iminei, făcuţi "de porunceală" la atelie
rele specializate din Podu Turcului şi cizme cumpărate din comerţ .
..

..

..

In creaţia orală s-au păstrat versuri care oglindesc activitatea din in
dustria casnică. lnformatoarea Pătulea Gh. Maria ne relatează un di·alog
dintre logodnici "- Poţi leliţă-n patru iţă ? 1 - Nici în două măi bădiţă. 1
- Ehei ! n-am să port cămaşă nouă". La clacă se spuneau strigături care
îndemnau la lucru fetele rămase in urmă cu tarsul şi ţesutul : "Fetelor,
harnioelor ! 1 Sus, pe casă, firul lung, 1 Chttă-n furcă şi eu două, 1 Cumă
tra a făcut ouăle roşii". Din creaţia ·orală r�ltă preocuparea deosebită
pentru confecţionarea veşmintelor ocazionale : "Paştele fudulu 1 Cu haine
nouă 1 Şi cu coj i de ouă. 1 Crădunul ou barba de fîn 1 şi cu burdăhanul
plin". Aceiaşi informatoare ne-a spus o povestioară hazlie, care mal cir
culă şi astăzi in sat, despre bârbabul care nu avea căma�a tern!inată de
Paşti şi mergea la biserică cu pînza şi iţele In git şi despre femeia care
era pedepsirt:ă să umble ea cu iţele puse in gtt, tn locul bărbatului, fiind
vinovată de lenevie.

Preocuparea femeilor pentru a termina tn preajma sărbătorilor pie
sele de port de săr.bătoare coincidea de cele mai multe ori cu trecerea de la
\lil anotimp la altul. Deseori costumul nou, de sărb!itoare, se imbrAca la
22

Ibidem, p. 127.
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anumite ocazii, la nunţi sau la horă constituind prilej de admiraţie din
partea comuni,tăţii. Astfel se explică grija permanentă pentru a descoperi
noi efecte cromatice, noi combinaţii de motive ornamentale, care să le in

treacă pe cele de pînă atunci. In acest scop erau asimilate curentele "la
modă" care circulau in lumea satelor şi in cadrul schimbuLui de valori
estetice dintre sat şi or�. Hora satului era locul şi prilejul de etalare a
talentului gospodinelor şi fetelor de măritat. Putem afirma că aici avea
Joc integrarea obiectului de artă populară, aprobarea sau dezaprobarea lui.
Membrii colectivităţii deveneau, astfel, primii critici ai costumelor popu
l are, aces·tea căpătînd o semnificaţie socială. Este, de fapt, acel�i fenomen
{;are se petrec� şi in caz,ul nunţii, cind mireasa defilează cu zestrea prin
sat, de la casa ei la casa mirelui, participanţii la alai loou cunoştinţă cu
inventarul textil ce compunea zestrea. In ambele ca�uri se reliefează hăr
nkia, talentul şi măiestria mocancelor, creatoare de frumos, păstrătoare
dar şi continuatoare a unor vechi şi preţioase tradiţii in arta noastră
populară.

Şi astăzi, la Glăvăn�ti, se observă hărnicia şi preocuparea mocancelor
pentru meşteşugurile casnice. Ele torc sau impletesc in timp ce merg la
tirg, la lucrările agricole sau pe uliţele satului .

Enclava de artă populară de pe valea Zeletinului şi-a menţinut spe
dficuJ ei etnic pînă in zilele noastre dovadă că la stabilirea acestei popu
laţii aici, creaţia populară ajunsese la un anumit stadiu a evoluţiei sale.
Găsind aici condiţii propice pentru a�i continua evoluţia, industria cas
nică a ajuns la o dezvoltare maximă către sfîrşitul secolului trecut şi in
ceputul secolului nostru. Atît textilele de interior cît şi portul popular nu
au rămas in afara sferei de influenţă a artei populare răzăşeşti, d e la care
a imprumutat elemente legate de tehnica vopsitului vegetal precum şi de
tehnica ţesutului. Cu toate acestea se poate constata că arta populară a
mocanilor păstrează un pronunţat specific etnic.
Dacă la costumul femeiesc mai putem găsi elemente asemănătoare cu
cele din Glăvăn�ti şi in zona Siretului Mijlociu de la sud de Bacău, ca

urmare a interferenţei zonei etnografice moldoveneşti cu cea muntenească,
la costumul băJ'Ibătesc iţarii cu o sută de creţi nu mai pot fi intilniţi, în
prezent, in nici o zonă etnografică a judeţului Bacău.

nesc, specific :ronei de deal şi clmpie, la care s-au adăugat elemente de port

Concludem deci că portul femeiesc işi are originea in portul munte

moldovenesc, iar cel bărbătesc este specific crescătorilor de oi din zona
Carpaţilor de curbură, deci in esenţă moldovenesc.
"-Dacă astăzi mocanii nu mai pot fi distinşi in afara satul-ui lor prin in
termediul portului tradiţional, la care a.u renunţat, un element a rămas
specific pentru îmbrăcăminte, şi anume, folosirea cu precădere dacă nu
ooiar in exclusivitate a Unei "sirbe", de culoare marou, la confecţionarea
de sumane, flanele şi ilice, precwn şi a pielicelelor pentru căciuli. Iar ca
i nsemn profesional, generaţia aceasta de bătrîni, poate ultima, poartă pe
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după git
� a ciobănească, arhaica piesă moldo-vlahă ajunsă plnă astAzi,.
din vremuri anceslrăte. In folosirea costumului popular !S-au produs mutaţii legate de noile
funcţii ce i s-a atribuit, in ultimii ani, pe linia dezvoltării mişcării artis
tice de amatori. Costumele impreună cu dansurile populare specifice au
părăsit traditionala horă din mijlocul satului pentru a urca pe scena Că
minului cultural, ca mesagere ale unor manifestări pline de semnificaţie
din istoria culturii populare (fig. 12 c).

G l o & a 1'
bariz
fnvelitoare de cap, cumpărată din comerţ
bătaie - băteală folosită la ţesut
bente
benzi de catifea folosite la ornamentare
căp,uf - căptuşeală la cămăşile bărbăteşti
chiuă, - piuă, instalaţie a tehnicii populare pentru indesit ţesătura
chită
termen folosit pentru 12 fuioare de in sau cinepă
cZoş - evazat
cojani
agricultori din satele de răzeşi, denumiţi asUel de către mocani
cojoace
suman îmbrăcat peste cojoc de către ciobanii din Glăvăneşti - Bacău
coLţurei - mici triunghiuri de pînză obţinute prin indoirea succesivă pe diagonalea unor pătrate, folosiţi la ornamentarea cămăşilor bărbăteşti.
cheiţă - cusătură care incheia părţile componente ale cămăşii, avind şi funcţie decorativă
cu şoricelu - ornament cu şnur impletit
ornamente la brîie formate din vrîste policrome de-a lungul ţeslituril"
cu toiegele
cu iconiţa - ornamente de formă pătrată întîlnite la bete
cu puişori
ornamente obţinute in tehnica alesului printre fire la bete
dîTligi
încălţăminte femeiască cu talpă de opincă, iar căputa din suman alb
fleoantă - fundă la batista de cap, obţinută prin legarea cu nod şi laţ a capetelor
fleontită - legată cu fleoantă
faldăTi innodaţi
creţi sau pliuri la cămăşi
fistă în feluri - fustă (androc) in mai multe culori
găletaT - vas din doage de lemn, cu orificiu la bază. folosit pentru Inlilbitul pinzell
de tort
găitănit - ornamentat cu găitane
horboţică
dantelă lucrată de mină sau cumplirată din comerţ
iminei - bocanci
in vrîste
ţesătură in dungi care alternează diferit, ornamental sau cromatic
in agudă - ornament la ţesătura in cinci iţe, asemănător cu fructul agudului
;aletcă
vestă de suman, fără mineci, încheiată in faţă
lat - lăţimea pinzei care varia in funcţie de lăţimea spetei şi destinaţia ţesliturii
leşie
soluţie obţinută prin fierberea apei cu cenuşă, a_yind proprietatea de curăţire
şi albire
mocan - cresclitor de oi
oghele
obele
porunceal4 - comandA
pavă
pătrat de pinzA adAugat la cllnul de sub braţ pentru a da lArgime
sadea
simplu, fărA model
saciz
bumbac tors mai gros
atani
piepţi şi spate la ciimlişi
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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LES COSTUMES DES BERGERS DU VlLLAGE G LA V AN EŞTI-BACAU
Resume

Le village Glăvăn�tl, situ� sur la valle de Zeletin, dans la zone des Collines de
Tutova et habite par des bergers, venus de Muntenia, �Srde le speclfique ethnique
manifeste sur le plan lingui&tique et aussi dan& la creatlon artistique populaire.
L'abondance de la matiere premiere comme : la taine, le chanvre, la soie grege
-et le coton a facilite le develQPpement du metier du tlssage. L'industrie domestique
de ce village a praduit jusqu'au milieu du XX-e siecle, toutes les categories de textiles
de maison parml lesquelles on peut mentioner les splendides tapis moldaves decores
-combine et le costume populaire de travail et de f�te.
Une premiere particularite du costume populaire de Glâvăneşti est produite par
la division du travail dans le cadre de la familie entre les homme5 qui s'occupaient
<le l'elevage et qui avaient un costume specifique aux bergers, et les femmes culti
vatrice avec un costume specifique pour la zone des collines et de la plaine.
Le costume feminin se distingue pour l'âge et pour les saisons la chemise an
-cienne, nommee et c4meşoi qui a un ornement de tissu, pendant que la chemise avec
des fleurs, brodee artistiquement, etait habillee par les jeunes filles ; jîstii in feluri de
laine polychrome, avec des ornements de tissu, etait habillee par les jeunes filles et
aussi par les jeJlnes femmes. Ces pieces en ensemble avec betele pour celndre et
batista pour la tete constitualent le costume feminin d'ete. Pendant l'hiver le costume
ctait forme de palea, coupee pour la taille et fîsta de la meme tissu. On hibillait
:aussi et caţaveioa, piece d'infiuence urbaine. Comm.e chaussure on employait ,,les
brides" de bure, des sandales paysannes, confectionnees au cadre du menage, des
'bottines et des cottes archetees du commerce.
Le costwne masculin est forme de la chemise avec colţurei dont la manque de
l'ornement ne diminue point la valeur esthetique ; les pantalons paysans avec cent
plis tres longs, on les fronc;aient jusqu' aux genoux protegeant les jambs contre le
froid et le neige ; le gilet de bure qui n'etait pas ornamente, cherpeneagul, cou� pour
la tallle et ornamente avec cordonnet et velours. Pendant qu'ils se travaient a la
bergerie ils portaient le capuchon de berger avec ancien& rnotifs ornamentaux ; la
touloupe et le manteau paysan qu-on hablllait pardessu!l, longs, pour recouvrir les
jambes ; le ehapeau et le bonnet de fourrure ţurc4neasci1. Pour ceindre on utilisaint
bete, les centures, larges ceintures en cuir. La chaussure masculine etait formee des
sandale paysannes et obiele confectionnes par aux-memes, et im.inei, des bottines et
des bottes achetees.
Le costume masculin tant que la costume feminin se caracterisent par sobriete
:ayant peu d'ornements. L'ornementation dans la technique du tissage lui confere un
note d'elegance et de specifique local.
Le port populaire met en relief la dillgence, la capacite, le talent et l'art des
paysannes de Glii.văneşti, creatrice des beautes qui ont garde et ont continue les
vieilles et les valeureuses tradition dans l'art populaire roumaine.
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