Portul popular românesc din judeţul Arad
Elena Rodica Co/ta
Judeţul Arad cuprinde, la nord, Depresiunea Zărandului, închisă de ramificaţiile deluroase ale Munţilor Codru Moma, ale
Munţilor Zărandului şi, într-o mică porţiune, de Munţii Bihorului.
Spre vest, de la aliniamentul localităţilor Mişca şi Beliu se întinde
Câmpia Crişului Alb, iar spre sud Câmpia Mureşului Inferior şi
Podişul Lipovei. Câmpia Mureşului inferior se întinde de la poalele dealurilor podgoriei arădene, aliniamentul Mocrea -Radna,
până dincolo de graniţa de vest a ţării. Ea este tăiată de râul Mureş
în două subunităţi: Câmpia Aradului şi Câmpia subcolinară a Vingăi.

Aceste unităţi geografice au determinat o compartimentare
a teritoriului arădean în mai multe zone etnografice distincte, cu
fenomene de cultură materială şi spirituală specifice (Bazinul Crişului Alb, Valea Mureşului, Podgoria Aradului, Câmpia Aradului
şi Câmpia subcolinară a Vingăi) 1 •
Din punct de vedere administrativ, Aradul se învecinează cu
judeţele Bihor, Alba, Hunedoara, Timiş iar la vest cu Ungaria.
Când vorbim despre cultură tradiţională, constatăm că teritoriile
administrative nu se suprapun întru totul peste zonele etnografice,
anumite caracteristici încălcând, de cele mai multe ori, graniţele
dintre judeţe. De pildă zona etnografică cunoscută ca Ţara Ză
randului, este compusă din două subzone, a Hălmagiului, aflată
în judeţul Arad şi a Bradului, aparţinând administrativ de judeţul
Hunedoara, ambele subzone prezentând, dincolo de diferenţe, o
sumă de elemente comune.
Un rol important în stabilirea unor legături multiple între zonele etnografice învecinate l-a avut istoria locului şi viaţa economică (târgurile, meşterii călători, care lucrau la comandă prin
sate, etc.), care au produs anumite întrepătrunderi, încât în satele
de margine ale graniţelor administrative, dar nu numai, găsim
numeroase elemente comune. Aceşti factori fac greu de trasat o
linie de demarcaţie între zonele etnografice învecinate, când este
vorba de elemente stilistice şi de specific.
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Prin urmare în nord - vestul judeţului, la frontiera cu Bihorul
vom găsi, începând chiar de la grai, numeroase elemente „crişene", la fel cum în sud - vestul judeţului, vor fi prezente unele
elemente specifice Banatului de câmpie, ca să dăm doar două
exemple.
Dincolo însă de aceste elemente comune şi de interferenţe,
ce desenează hărţile etnografice ale vestului României, cel puţin
în cazul portului popular românesc există şi un specific local şi
multă iscusinţă din partea ţărăncilor, care permite fiecărei localităţi să-şi valorizeze propriul costum tradiţional.
Totuşi, când vorbim despre autentic, trebuie să avem în vedere şi modificările şi inovaţiile suferite de costumul popular, în
timp, datorită dezvoltării industriei manufacturiere şi meşteşugă
reşti, a convieţuirii cu minorităţile naţionale şi a modei orăşeneşti.
Astfel în perioada interbelică, mai ales în localităţile din vecinătatea oraşelor, pânza ţesută în casă a început să fie înlocuită
cu pânză din bumbac, cumpărată din comerţ. Poalele, din groase,
devin subţiri, brodate cu broderie spartă, şi încep să fie acoperite
cu surnne din mătasă, catifele, stofe.
În alte localităţi, în care la costume se păstrează pânza ţesută
în război, inovaţia apare la broderia plină, unde sunt introduse
culori noi de aţă sau mătasă, precum movul, rozul, portocali1:;!l,
care anulează rafinamentul cromatic şi sobrietatea ancestrală. In
sfârşit, în zonele ce prezintă influenţe bănăţene, firul de aur este
înlocuit de paiete, utilizate în exces.
Trebuie să spunem însă, de la bun început, că, din punctul de
vedere al ţăranului, şi aceste intervenţii ornamentale sau forme
„noi" de costum păstrează portul în sfera autenticului, pentru că
piesele sunt confecţionate în casă, după croiuri tradiţionale iar
cei care le poartă simt că îi reprezintă, le recunosc ca fiind „costumele din satul lor."
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Portul popular din Bazinul Crişului Alb

Caracteristici generale
Această zona etnografică se întinde de la frontiera judeţului
Arad cu Bihorul, în partea de nord, până în Câmpia Aradului,
Podgoria Aradului şi Ţara Zărandului.
Portul tradiţional femeiesc din bazinul Crişului Alb este compus din spătoi, poale, zadie sau cârpă de încins, laibăr, cojoc, cot
după cap şi, iarna, şubă. Fetele de măritat purtau cerc pe cap (cunună) sau barşon, femeile măritate cârpă sau cot, legat în faţă sau
în spate, peste conci. La gât - mărgele şi bani de argint, prinşi pe
sârmă, cunoscuţi sub numele de bani la grumaz.
Vechea încălţăminte a fost opinca cu gurgui, înlocuită mai
târziu cu cizme şi şlarfe sau ţipele.
Costumul tradiţional bărbătesc este compus din cămaşă, izmană largă, zobon negru cu bumbi metalici, cârpă de încins iar
iarna cioareci, cojoc şi şubă.
Pe cap vara purtau cloape iar iarna căciuli de miel. În picioare
iniţial au purtat opinci iar mai târziu cizme cu tureac tare.
Analizat în ansamblu, vechiul port popular din acest ţinut
se caracterizează printr-o serie de elementele comune, ce dau o
anumită unitate acestei zone etnografice: materialul din care au
fost confecţionate, croiul specific, ornamentica.
Materialul specific bazinului Crişului Alb a fost iniţial pânza
de cânepă, apoi amestecul de cânepă cu bumbac, ca să se ajungă
în final la „pânza cu chinar" sau „pânza cu cinar ". Această
pânză prezintă vrâste rezultate prin învrâstarea urzelii cu un fir
mai gros, ce apare la anumite intervale.
Celelalte materiale, utilizate la confecţionarea diferitelor
piese vestimentare (joljul, pânza industrială şi mătasea) au apărut
în perioada interbelică.
Referitor la croi, caracteristic acestei zone sunt spătoaiele şi
cămăşile bărbăteşti despicate în faţă, cu umeriţă şi pumnari, închise cu bumbi coloraţi.
Cămăşile bărbăteşti sunt mai scurte decât cele de pe Valea
Mureşului.
Ca modalităţi

de ornamentare se utiliza alesătura „înjejete"
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şi broderia plină şi spartă. Broderia plină se făcea prin cusături
numite „trăsureşte" şi ,,jureşte".
La gulere şi pe pumnari se cosea „brâneleşte", în cruciuliţe.
Cusăturile pe fire trase, cunoscute sub numele de „sălbănaşi2"
erau aplicate pe pieptul cămăşilor. Îmbinarea laţilor se făcea cu
cheiţe.

Dincolo de aceste elemente comune, zona etnografică a Văii
Crişului Alb se caracterizează printr-o mare diversitate, ea împărţindu-se în 4 subzone etnografice ( subzona Chişineu-Criş,
Ineu, Beliu şi Gurahonţ), fiecare cu propriile variante locale de
costum.
Caracteristici specifice subzonelor etnografice
Subzona Chişineu-Criş
În satele din acest ţinut de câmpie, cuprins între Crişul Negru
şi Crişul Alb, incluzând şi cursul inferior al Văii Teuzului, la vest
de Cermei, Gurba, Şicuia, Moroda până la graniţă, portul popular
femeiesc a fost, în trecut, format din cămaşa de pânză, ţesută în
casă, cu platcă, ornamentată în faţă, cu„ tazle" şi cu ,,zimţi", poale
din 7 laţi, ornamentate ,,pe din jos", şi zadie din mătase sau din
tern, brodată roata cu colţi sau ornamentată cu volănaş plisat sau
cu „ţintoc "(dantelă industrială).
Ulterior în confecţionarea cămăşilor şi a poalelor, pânza lucrată în casă a fost înlocuită cu jolj. Cămăşile de jolj3 au fost ornamentate cu ,.,sălbănaş", cu fileu şi cu„ tazle" lucrate pe „veşcă"
(gherghef).
In unele sate precum Mişca, Caporal Alexa, Socodor, mai
ales la cămăşile femeieşti, s-a folosit o pânză albă subţire, cumpărată de la ţesătorii slovaci. 4
O altă piesă nelipsită costumului femeiesc din acestă subzonă a fost ,,zobonuI'', adică o vestă din catifea neagră, scurtă, cu
clini, ornamentată cu ,fufe"5 sau cusături la maşină şi aplicaţie
de dantelă.
Iarna, zoboanele erau înlocuite cu cojoace din blană albă de
oaie, cu bumbi metalici, ornamentate cu rozete, pana păunului şi
vrejul de frunze, viu colorate, lucrate la Mişca sau Şiclău. Peste
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acestea s-au purtat sumanele, din pănură albă, ornamentate cu
bucăţi de postav roşu şi negru sau bituşele.
În timpul primului război mondial, femeile încă mai purtau
peste zoboane sau cojoace şi cârpe mari de mătase, cu ciucuri
lungi.
Când în portul femeiesc a apărut „rocia", ea a fost bogat plisată iar în partea de jos a avut aplicate mărgele.
Pieptănătura capului s-a schimbat în funcţie de vârstă. Fetele
până la 1j-15 ani purtau părul împletit în două cozi, lăsate libere
pe spate.Insă, în unele sate, precum Socodorul, părul era retezat
pe o parte.
Fetele mai mărişoare din Grăniceri, Caporal Alexa şi Socodor, purtau cozile „puse pe cap", adică strânse roată pe cap în
cunună. La Mişca, de prin anii 40, cele două cozi erau trecute
!?ruciş, de două ori, şi se prindeau într-un fel de „conci atârnat".
In acelaşi timp erau scoase şuviţe de păr în faţă, din care făceau,
sub cerc, cârlionţi.
Fetele de măritat purtau pe cap barşon sau „cercuri din flori
de său". La Mişca părul era împletit în cozi adunate în jurul capului şi acoperite cu o ceapsă neagră din dantelă numită „obligaţie". Deasupra acesteia se punea barşonul, făcut dintr-o
panglică colorată, lată de 4-5 cm, pe care se aplica ,,gălan,"6 în
trei rânduri încreţite, ce formau nişte umflături mărunte numite
,,bulbuci". Cu vremea, gălanul a fost înlocuit cu mărgele împletite, printre care ieşeau bulbucii.Pe frunte mărgelele erau înşirate
în colţişori. 7 În Caporal Alexa, de o parte şi de alta a capului, se
făceau 7-8 cozi, cuprinse la capăt într-o singură coadă. Cununa
era montată deasupra, cu ajutorul unor panglici colorate.Din panglicile colorate, pe ambele urechi se fixa câte o păruşană. La Şe
preuş, fetele purtau la joc o mică cunună cu pene din pânză
cerată.

Ca podoabă, la gât se puneau bani de aur sau taleri de argint,
prinşi pe sârmă cu primă (panglică) de trei degete, roză sau albastră, trasă cu fodră, şi guşi, adică prime late din mătasă, plisate.
Ca pieptănătură, femeile măritate, iniţial au avut părul pieptănat în două „chiciuri", învârtite pe după un piaptăn de tablă,
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,,cârn", (de formă semicirculară) cu şase dinţi, într-un conci.
Acest conci era legat strâns cu o ceapsă. Cu vremea însă s-a renunţat la piaptăn, femeile începând să-şi facă un „canci cu pupi'',
rotund , bombat. Peste ceapsa, ce ţinea conciul, se înveleau cu
,,cârpă de cap", legată în faţă.
In picioare, în funcţie de anotimp, au purtat păpuci sau sandale.
La bărbaţi, cămăşile erau brodate alb pe alb iar izmenele erau
mai largi şi mai scurte ca în alte subzone.
Iarna acestea erau înlocuite cu nădragi priceşi din barşon, de
culoare verde, maro, albastru şi negru, băgaţi în cizmă.În partea
de sus erau îmbrăcaţi cu o „miţălă", peste care se lua sumanul.
Acesta, în jurul Şepreuşului, era lung până la genunchi şi se
scurta înspre zona de frontieră cu Ungaria, ajungând până la mijlocul coapsei. Ornamentaţia se reducea şi ea, în localităţile de
frontieră, până la o simplă fâşie de postav negru.
În picioare bărbaţii obişnuiau să încalţe, la lucru, opinci iar,
în ocazii festive, iarna cizme de foi şi vara şlarfe.

Subzona Ineu
Costumul popular femeiesc din acestă subzonă, confecţionat
tot din pânză cu cinar, se caracterizează printr-o mai mare bogă
ţie ornamentală.
Spătoaiele sunt fie brodate brâneleşte, fie cu cruciţe sau cu
cusătură pe scriitură. Ornamentele- plasate pe guler, pe umăr, dea lungul mânecii şi pe pumnari- sunt lucrate la unele piese cu aţă
colorată la altele cu alb. La început, s-a folosit în alesături şi la
broderii firul de cânepă răsucit şi înălbit, apoi ,jitău"(bumbac)

colorat. Între cele două războaie, la Bocsig, Şicuia, Gurba, Ineu,
femeile au început să coase ornamentele cu aţă „deanţ", de toate
culorile, din comerţ. 8 În graiul local din Şicuia, culorile folosite
la ornamentare erau numite „noroancă, galfăd, bordoe, alboiet,
ca cafa, lila" 9
Un alt elemeo.t definitivant pentru această subzonă a fost numărul mare de motive ornamentale folosite de ţărănci: şirul cu
pomu, penele cu pahar, pecia, steaua, pipărci, turteaua, panjera,
şerpălăul, etc. 10
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Poalele, strânse şi încreţite, erau şi ele ornamentate, în partea
de sus, la pumnată, cu şcara, ghiara, pintenii, steaua, stâlpul, fluturele, broasca, etc. 11 In partea de jos, la ,,jură" erau reluate o
parte din motivele ornamentale de pe mâneca cămăşii. Zadia sau
,,cârpa dă încins" era la fel de bogat ornamentată, cu motive numite local capra, prescura, furchiţa, stâlpul, ruj iţa. Peste spătoi
şi cojoc sau viziclu, se punea, în cruce, un „cot după cap" din
mătase, de culori diferite, cu flori mari imprimate şi cu ciucuri
lungi, care era legat la spate.
Ca piesă auxiliară în această zonă se purta „cojocul cu pene",
executat în Ineu. Cusăturile la aceste cojoace erau lucrate cu lână
roşie şi neagră. Printre broderii aveau aplicaţii din piele cu cocotori {oglinzi) şi goloambe (nasturi metalici).
In sfârşit, iama, şi femeile îmbrăcau şube albe, bogat ornamentate pe piept, la buzunare, la manşetă şi în mijlocul spatelui
cu şinioare şi „păruşene " , din postav roşu şi negru.
Cât priveşte pieptănătura capului, existau mici diferenţe de
la o localitate la alta. De pildă, la Bocsig, fetele îşi făceau chicile
,,cu cărare pe un ochi", deci într-o parte.
Ca podoabă de cap, fetele de 14-17 ani din Şicuia, Ineu, Bocsig, purtau „pene pe cap", de fapt un carton îmbrăcat în panglici,
cu flori artificiale de ceară şi oglinzi, cu chenare de sârmă, îmbrăcată în staniol sau hârtie colorată.La spate aceste „pene" se
legau cu o panglică colorată. Pe marginea dinspre frunte, ,,penele
pe cap" aveau prinsă o danteluţă încreţită, de culoare albă.
De la 17 ani până se măritau, în locul „penelor" fetele purtau un „cerc pe cap", adică o cunună înaltă din flori artificialede culoare roz, albe, albastru, oglinzi, frunze dintr-un material
catifelat, boboci roz şi albaştrii. La urechi, pe acest cerc, se prindeau două flori mari din pânză ceruită, de culoare albastră sau
roz. La Chereluş „cercuţul" era mai înalt ca la Şicula, pe când la
Gurba cununa era lipită de cap.
La Ineu, părul era încreţit cu câteva zile înainte de joc, prin
numeroase cozi împletite. Duminică dimineaţa aceste cozi erau desfăcute iar părul era dat peste cap şi împletit într-o singură coadă, la
spate. De aceas_ţă coadă era prinsă, în partea de jos, o oglindă montată pe carton. In faţă, sub coroană, părul era pieptănat cujulufi.
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Femeile măritate purtau părul prins într-un „canci cu trei
coarne", peste care legau o cârpă de cap. Faţă de alte sate, în Şi
cula femeile nu renunţau la coroană după nuntă. Ele purtau peste
cârpa de cap un fel de cunună numită „bumbi pe cap".În faţa
,,bumbilor" se aplica o dantelă de culoare neagră încreţită.
La gât, atât fetele cât şi femeile măritate, aveau bani de argint, prinşi pe sârmă .În picioare erau încălţate iarna cu cizme
roşii, cu cusături, cunoscute ca „cizme roşii ineuăneşti ". Cizmele
acestea aveau tureacul ţeapăn, un grumaz moale şi tocuri de 3-4
cm, fasonate. Vara erau înlocuite cu „şclafe".
Cămaşa bărbătească, scurtă, terminată în colţi, era ornamentată cu motive geometrice, cusute fie alb pe alb, fie cu aţă neagră,
roşie, albastră, galbenă.

Izmenele erau în întregime albe,

laibărul

negru, din

barşon

„ lins" este bogat ornamentat cu şinioare şi „încârnituri ", adică
cusături în zig zag, făcute cu aţă tricoloră, cu mulţi bumbi metalici.
În unele sate ( Chereluş, Răpsig, Bocsig) bărbaţii purtau şi o
cârpă de încins, plisată sau ornamentată în partea de jos. Costumul mai avea în componenţă cojocul, de obicei executat în Ineu
sau Moroda şi şuba albă, evazată, cu 2-3 clini laterali şi unul frontal, lungă până sub genunchi, bogat ornamentată cu postav roşu
ş1 negru.
Portul femeiesc de pe Valea Cigherului, asemănător cu cel
ineuan, avea totuşi şi unele particularităţi locale. Gâtul la spătoi
era încreţit, pumnarii erau traşi şi se folosea cusătura boture,.ască.
La broderii era folosită „ hârca", firul de argint şi de aur. In loc
de cojoc femeile purtau contuşe acoperite, aproape pe toată suprafaţa, cu paiete aurii, organizate în variate motive ornamentale.
Sumanele, executate de sumănarii locali, erau în schimb mai
sărac ornamentate.

Subzona Beliu
Dintre elementele care definesc costumul popular de femeie
din această subzonă menţionăm:cămaşa cu mânecile prinse din
umeri şi pumnari întorşi, brodate trăsureşte şi jureşte sau cu broderie albă cu tăieturi şi spărturi şi zadia neagră de glot, plisată,
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cu chei; Înainte de primul război mondial, mai ales la Hăşmaş şi
Botfei, fete mari au purtat un cojoc cu şinioare şi cu iscloji,
nwnit laibăr cu iscloji iar femeile cojoc alb, tivit cu blană neagră
şi cusut cu motive florale şi mărgele negre. Apoi, după 1936, cojocarii din Beliu au început să facă cojoace butinceneşti.
În fine, după al doilea război mondial, când în portul local
au fost introduse sumnele din tem şi mătase, purtate cu şorţuri
de mătase, cojoacele au fost înlocuite cu zoboane scurte, negre,
din glot sau din catifea neagră, ornamentate cu fir.
Părul fetelor mai mari era şi în aceste sate pieptănat cu cărare
pe mijloc şi împletit în două chici, cu panglicuţe. La Tăgădău, pe
lângă cele două chici, împletite de sus, se mai făceau două chici
din restul părului, de la ureche în jos. Apoi, din cele patru, se fă
ceau două cozi, pe spate.
Fetele de măritat din această subzonă aveau pe cap „barşon", o panglică de catifea, pe care erau cusute ornamente din
mărgele numite„ bumbu/ei". La Hăşmaş se adăugau ,,pene" artificiale din plevuţ galben, roşu, verde, rozosin.
Înainte vreme şi în satele din jurul Beliului s-a purtat conciul
cu coame însă, cu vremea, el a fost înlocuit cu conciul montat pe
un piaptăn de formă semicirculară. Peste conci se legau strâns cu
o ceapsă, peste care se punea baticul.
Ca podoabe, la gât, s-au purtat talerii şi mărgelele.
Portul bărbătesc era mult mai sobru. Pe umeriţe, motivele
ornamentale erau dispuse în formă de T culcat. Izmenele, mai
puţin largi, erau făcute din 3 laţi. La marginea de jos erau „rupturile" sau „bătucite ".
Feciorii umblau cu zadii, cusute şi brodate cu alb, ca şi izmenele. Cojocul purtat în acestă zonă şi la bărbaţi a fost cel butincenesc.
În sfârşit, sumanele din subzona Beliu, purtate iama atât de
femei cât şi de bărbaţi, au fost executate de swnănarii din Sârbeşti
(Bihor), la comandă. Ca specific local, în satele Tăgădău, Urviş
de Beliu, Clit, Hăşmaş, Comăneşti se folpsea în ornamentare
motivul cârligului aplicat pe postav verde. In schimb, în Archiş,
Groşeni, Nermiş, ornamentaţia sumanelor era lucrată preponderent cu roşu şi negru.
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Subzona Gurahonţ
Se întinde la sud-est de Beliu-Bocsig, urmând firul Crişului
Alb până aproape de Vârfuri, în depresiunea Gurahonţ şi apoi pe
Cheile Tălajului de pe Crişul Alb.
În mod paradoxal, în aceast ţinut conservator în alte privinţe, pânza cu cinar sau pânza pus pă misir, utilizată iniţial la
confecţionarea poalelor şi spătoaielor, a început să fie înlocuită,
încă din 1910, cujolj.
Caracteristic subzonei este spătoiul din două foi, numit aici
,,lăturoi ", netăiat la umăr şi având gulerul „în formă dă tănier ".
Ca ornamentică, alături de custăturile executate trăsureşte se
foloseau şi broderiile alb pe alb, pline cu „hude", ,, tăieturi" şi
,, ciur ".La bluzele cusute din jolj, cu mâneca până la cot, ornamentele erau fie din broderie plină, ,,după scris", executată cu
mătasă colorată, fie cu broderie albă, cusută la maşină.
Poalele din 7 laţi erau brodate pe din jos „pe scris", cumotive ornamentale asemănătoare celor de pe spătoaie.
În partea de vest a acestei subzone, spre depresiunea Hăş
maşului, s-au purtat poale „cu ştricălitură"(adăugeală), cu până
la 20 de tivituri. Fetele făloase au purtat 3 rânduri de poale ,,peste
olaltă"iar ,jăloasele cu valuri multe", îmbrăcau şi mai multe.
După înlocuirea pânzei de casă cujolj, poalele au devenit şi mai
largi, iar broderia cusută cu mâna a fost înlocuită cu cusătura de
maşină, în partea de jos terminându-se cu colţuri rotunde. Odată
cu apariţia poalelor de jolj a apărut şi sumna, o fustă încreţită
din stambă, tern, mătasă sau stofă.
Faţă de alte sate din acestă subzonă, spre Vârfuri au rezistat
mai multă vreme spătoaiele şi poalele cusute cu broderie plină,
colorată, după model desenat liber.
Zadia din pânză de bumbac ţesută în război, ornamentată cu
alesături, a fost înlocuită cu zadii albe din jolj, cu fodriţe şi cu
şorţuri de delin şi mătasă. În deceniile din urmă, în Gurahonţ, sau purtat şorţuri din catifea neagră, brodate cu motive florale, din
mătasă colorată.

Ca piesă anexă, în unele sate s-a purtat cojocul butincenesc,
scurt până în talie, puternic decoltat, ornamentat pe toată suprafaţă cu motive cunoscute ( merişoare, viorele, rozmarin, şaşcăre,
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şoroafe

), toate cusute mărunt cu mătasă de culoare albastră şi
mov. In partea de jos, aceste cojocele aveau o tivitură ,,guverită ",
din piele neagră de capră şi „irhă" ( piele) roşie zimţată şi găurită,
care permite identificarea centrului de cojocari cu uşurinţă.
Faţă de cojocul lucrat în Buteni, ,,cojocul honţănesc" avea
motive cusute cu puncte mai mari şi mai aerate, încât se vedea
fondul negru al pielii. Ornamentica însă era şi aici realizată cu
fir roşu.
Ulterior, cojocul a fost înlocuit în vestimentaţie cu zobonul
de catifea sau mătasă. Când aveau mâneci lungi aceste zoboane
se numeau vizicluri.
Sumanele din aceste sate, de culoare albă, aveau suprafaJa
colorată mult mai restrânsă, faţă de cele din subzona Ineului. In
Buteni şi la Bârsa, ornamentele, în formă de cârlige, erau lucrate
din postav albastru şi roşu.
Pieptănătura şi găteala capului la fete şi femei a fost aceeaşi
cu cea din depresiunea Hăşmaşului (subzona Beliu).
Cămaşa bărbătească era ornamentată de cele mai multe ori
~lb pe alb, motivele vechi locale fiind „stâlpul" şi ,,prescura".
In partea de jos se folosea cusătura ,,pe ciur", ,,cu fufe", ,,cu săl
bănaş". Gacii erau mai lungi şi mai puţin largi ca în subzona
Ineului iar ornamentul mai fin.
În depresiunea Gurahonţului se poartă şi azi două tipuri de
laibere. Spre Beliu, vesta neagră, mai simplu ornamentată, iar
spre est, la Almaş, Dieci, Gurahonţ, laibărul albastru, cu bumbi
mari de metal.
Sumanele bărbăteşti, puţin ornamentate, în aceste sate, erau
mai lungi.
Caracteristicile portului popular din

Ţara Zărandului

Ţinut cuprins între izvorul şi Defileul Crişului Alb, străjuit
de culmile semeţe ale Munţilor Bihorului şi Munţii Metaliferi,
se întinde cu una din subzonele sale, şi anume subzona Hălma
giu, şi în judeţul Arad.
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Şubzona Hălmagiu
In subzona Hălmagiu, cămaşa femeiască era scurtă, din
pânză învăluită, prinsă din umăr şi cu gura în faţă. Gulerul setermina cu o fodriţă, ce se regăsea şi la manşeta lată a mânecii (satele Hălmăgel, Sârbi, Poenari). Ornamentica era cu fufe, cu
tăieturi, cu broderie plină cu fir, împunsături şi cruciţe. Dinspre
Gurahonţ a pătruns însă în ţinutul Hălmagiului şi cămaşa cu
platcă, cu mâneca până la cot, cu manşete late, răsfrânte şi bogat

ornamentate cu broderie din mătasă colorată. Acest tip de cămăşi
se purtau cu rochii, adică cu fuste plisate.
În satele din jurul Hălmagiului s-au purtat două rânduri de
poale, cele de deasupra mai largi, din 7 !aţi, iar cele de dedesupt
mai strâmte, din 3-4 laţi, şi mai simple. In partea de sus, la ,.polmată ", erau cusute cu ,,fir cu spămă" (aţă răsucită) iar „creţele"
erau prinse cu ochiuri. In partea de jos aveau broderie şi cipcă.
Zadiile au fost la început late, făcute din doi laţi (ţesuţi în 4 iţe),
şi ornamentate în partea de jos cu alesături. Ulterior acestea au
fost înlocuite cu zadii de „păr" 12 şi cu şorţuri din mătasă.
Cojoacele erau scurte, albe, cusute cu motive florale, mai
puţin ornamentate.
În unele sate, iarna, s-a purtat şuba albă sau „căputul" iar în
altele ţundra neagră (Groşi, Măgulicea, Lazuri, Băneşti, Luncşoara, Brusturi), lungă până la genunchi, cu aplicaţii de postav
colorat.
Pieptănătura !?apului a fost una singură, atât la fete cât şi la
femeile măritate. In această subzonă, părul era împărţit cu cărare
pe mijloc şi împletit într-o singură coadă. Ca o notă distinctă, miresele aveau împletite, în această coadă, panglici albe iar capodoabă de cap au purtat o cunună, făcută din flori de hârtie
creponată şi oglinzi (,,hartă"). Aceasta se punea pe cap şi după
învălitul miresei.
Femeile măritate din subzona Hălmagiu, ca de altfel din tot
Zărandul, au purtat, până prin 1900, peste conci, o ceapsă. Culoarea acesteia diferea în funcţie de vârstă. La bătrâne era de culoare neagră, la mirese şi la tinere neveste din stofă albă sau din
jolj, decorată cu dantele. Peste această ceapsă, încă de la finele
secolului al XIX-lea a început să se poarte cârpe negre, mari, din
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satin sau stofă, cu franjuri de mătasă, procurate din comerţ.
La gât se poartă şi azi mărgele mici multicolore, numite în
unele sate ,,/ătiţe ".
În picioare, iniţial, s-au purtat opinci din piele de bou, cu
obiele de lână, iar mai târziu cizme înalte „vărzăreşti'', ghete şi
păpuci.
Cămaşa bărbătească era confecţionată din 4 laţi de pânză, cu
guler înalt şi întors şi cu mâneci cu pumnari laţi. La pumnari şi
la guler cămaşa era ornamentată trăsureşte, cu aţă colorată sau
alb pe alb. Izmenele, din 4 laţi, erau lucrate în partea de jos ,.pe
scris" şi cu colţi (satul Cristeşti). Iama peste ele s-au purtat cioa-

reci( albi, ornamentaţi la buzunare cu galoane negre.
In loc de cojoc, în zonă s-au purtat pieptarele de Hălmagiu,
ceva mai lungi, cu clini laterali şi cusute cu mătasă colorată (galben, roşu, verde, albastru). Apoi, de prin anii 1940, în port au intrat şi cojoacele vopsite în brun, cu aplicaţii de meşină, în formă
de benzi, decupate în festoane simple şi găurite cu „potricala",
pentru a forma flori.
Ca pieptănătură, în trecut, ţăranii din aceste sate au purtat
părul lung cu plete.
În picioare, după opinci, s-au purtat bocanci şi cizme făcute
la Hălmagiu.
Caracteristici generale ale portului popular
de pe Valea Mureşului

Valea Mureşului reprezintă, din punct de vedere antropic, o
altă zonă etnografică şi ea se întinde de la Radna-Lipova până la
marginea judeţului spre Hunedoara. Culoarul Mureşului desparte
localităţile în aşezări plasate la nord, de-a lungul apei sau pe văi,
ce se pierd în Depresiunea Zărandului, şi în aşezări plasate la
sud, în Banatul istoric.
Această împărţire a oamenilor şi a satelor se regăseşte şi în
costumul popular tradiţional, care prezintă anumite particularităţi, de o parte şi de alta a Mureşului.
Totuşi există unele elemente comune întregii Văi a Mureşu
lui, care diferenţază portul din această zonă de cel din bazinul
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Crişurilor, Câmpia Aradului şi a Vingăi, Podgorie şi Ţara Hăl
magiului.
Specifice acestei zone sunt culorile sobre, piesele de îmbră
căminte fiind lucrate fie alb pe alb, cu broderii pline sau sparte,
fie cu ornamente, în care predomină negru.
De asemenea, costumul de pe Valea Mureşului se individualizează de celelalte zone etnografice ale judeţului prin tehnica de
ornamentare, care aici este compactă, formând pe mânecile spă
celelor aşa numita „tablă cu pui", şi prin prezenţa unor croiuri
speciale sau a unor piese vestimentare, pe care nu le găsim în alte
ţinuturi din judeţ.
Dacă ne referim la croi, şi de o parte şi de alta a Mureşului
cămaşa bărbătească este lungă până la genunchi iar şubele albe
sunt croite drepte, fără clini, şi sunt ornamentate numai cu şinor
şi aţă neagră.

Ca piese vestimentare generale, specifice acestui teritoriu,
amintim laiberele din pănură, uneori de culoare „albastru gheneral", ornamentate cu şinor negru şi cu cusătură de lână neagră,
brâiele şi chimirele, zgarda şi mărgelele de sticlă, banii de aur
purtaţi pe panglică în trei rânduri la gât.
Pentru partea de sud a Mureşului, ca piese aparte, menţionăm
cătrinţa şi opregul, cealma şi salbele de bani de pe cap.
Ca pretutindeni, costumul popular din această zonă a cunoscut şi el în timp schimbări, influenţe urbane şi înlocuiri.
Dacă ne referim la port, o primă schimbare a avut loc la însăşi materialul din care au fost confecţionate hainele, care iniţial
au fost făcute din pânză de cânepă, apoi din „pânză de tramă"
(urzeala din misir şi beteala din cânepă) şi din „pânză cu cinar"
(bumbac ţesut în două iţe din care unele mai groase), ca sa ajungă
în final la pânză de bumbac limpede.
O altă schimbare împortantă a fost introducerea, în perioada
interbelică, sub influenţă urbană a „sucnei" sau „rociei", din mă
tasă sau stofă industrială, şi a baticului mare cu ciucuri de mătase,
legat în cruce la spate, prezent şi în portul germanilor, maghiarilor
şi slovacilor din judeţ, (atestat prin 1931 în satele din jurul Să
vârşinului).
Sub influenţa

modei de după Unire, spăcelele încep să fie de-
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coltate ( cu deschiderea în spate sau pe umăr), şi să prezinte ornamentele munteneşti (altiţa). De asemenea, pe piept ornamentele încep să fie dispuse orizontal iar volanele legate cu panglici.
Cât priveşte pieptănătura, încă de la sfârşitul secolului XIX,
la fete s-a răspândit moda tunderii părului pe frunte până la sprâncene. Părul tuns se întărea cu apă cu zahăr şi se încreţea cu fierul
de ondulat, obţinându-se semicercuri, de o parte şi de alta a mijlocului frunţii, numite „cocori".ln zilele de sărbătoare, capul se
împodobea cu flori naturale şi artificiale, cu panglici, ace şi
agrafe.

Portul de la nordul

Mureşului

Părul fetelor mai mari era încreţit cu andrele încălzite la lumânare, formând în faţă colţişori (,, cocori"). În spate, de la un
sat la altul, era împletit într-o coadă (Julita) în 4-5 cozi sau în
12, 14, 24 părţi, care erau adunate în coc. In mijlocul cocului se
prindea o „pană" de târg.
În trecut, fetele de măritat din Vărădia, Juliţa, Săvârşin şi
Petriş au purtat o coroniţă de ceară albă, care mai târziu a fost înlocuită cu un„ barşon," din panglici încreţite cu aplicaţii de măr
gele. 13
Femeile căsătorite aveau părul făcut conci pe ceafă şi învălit
cu cârpă legată în faţă.
Costumul de vară era compus din spăcel, laibăr, poale, sumnă
şi cătrinţă sau „cârpă gi înaince ". Spăcelul este fie încheiat în
mijlocul spatelui, la ceafă, fie despicat în faţă, cu umeriţă. Mânecile erau trei sferturi sau lungi, terminate în pumnar îngust şi
fodor. Spăcelul era brodat pe piept cu arămiz alb sau cusut cu cusături din aţă roşie, verde, neagră, albastră, galbenă, reprezentând
forme geometrice sau flori stilizate.
Poalele, foarte largi, erau ornamentate în partea de jos, la fel
ca şi spăcelul, şi terminate cu o „jirătură", brodată. Peste poale,
femeile îmbrăcau o sumnă din diverse materiale iar în faţă o că
trânţă, brodată sau cusută, din aceeaşi mătasă sau stofă, ca şi
,,cârpa gi pă cap".
Peste spăcel se îmbrăca un laibăr din mătase neagră, bordo

97
https://biblioteca-digitala.ro

sau maro, cu decolteu adânc, cusut cu fir şi tivit cu panglică neagră sau roz plisată.
Iarna femeile purtau cojoace deschise în faţă, ornamentate
cu cusături din aţă şi fir şi cu piele vopsită, şi şube din postav alb,
cu vipuşcă neagră.
Costumul femeilor în vârstă era foarte sobru, ornamentele
cusute fiind doar cu alb şi negru.
În picioare odinioară s-au purtat opinci, apoi sandale şi ghete.
La gât se puneau zgărduţe, mărgele de sticlă şi salbe. La Să
vârşin, Troaş, Temeşeşti, salbele erau pe trei rânduri, două rânduri înşirate pe şiret, intercalat cu panglici încreţite şi mărgele şi
ultimul rând pe aţă.
În prezent, în multe localităţi de la nord de Mureş, costumul
popular femeiesc este alterat, fiind executat, sub influenţa costumului bănăţean din zona Lugojului, din nylon, şi ornamentat
cu motive florale cusute cu fir auriu, argintiu sau negru şi cu „iscloji"(paiete ).
Bărbaţii poartă cămaşă şi izmene largi. Cămaşa era făcută
din patru laţi, lungă până la genunchi şi în partea de jos cu o „cipcuţâ'. Mânecile erau croite din doi laţi, încreţite la umeri şi pumnari în „păturele"( cute). Se încheiau cu doi nasturi albi sau
coloraţi. La grumaz cămaşa este încreţită, terminându-se într-un
guler lat, ornamentat cu cusături colorate sau alb pe alb. Acest
guler se încheia cu doi nasturi, al treilea nasture încheind cămaşa.
Cămaşa de pe Valea Mureşului a fost ornamentată cu motive
florale cusute, cu arămizi, adică alb pe alb, sau cu aţă colorată,
în formă de cruciuliţe, la pumnari, pe piept şi la guler. Izmenele,
croite din patru sau şase laţi, aveau în partea din jos o „chivitură",
ca la cămaşă, iar la cingătoare o brăcinăriţă, prin care se bagă
sfoara din cânepă sau brăcinarul.
Peste cămaşă se îmbraca un laibăr din mătasă cumpărată,
uneori vopsită cu motive florale. Uneori, aceste laibere erau cusute pe margini, pe spate, şi în jurul buzunarelor cu fir auriu. Pe
piept, aveau mai multe rânduri de nasturi coloraţi, car~ alternau
şi care nu se încheiau, având o valoare pur decorativă. In alte localităţi precum Săvârşinul, laibărul se făcea din stofă de barşon
(catifea neagră), cu nasturi negri sau coloraţi însă, şi aici, acesta
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era ornamentat cu fir galben .
Iarna, peste izmene se îmbrăcau cioareci din lână. Partea de
jos a acestora era mai strâmtă pentru a se putea înfăşura obdelele. Ulterior au început să se poarte cioarecii priceşi, ce se băgau
în cizme.
De asemenea, peste cămaşă îmbrăcau cojoace sau pieptare,
confecţionate din piele de oaie, cu cusături aplicate. Cojocul se
încheia pe mijlocul pieptului iar pieptarul pe laterale, pe la subsiori, cu nasturi din piele. În zilele de sărbătoare tinerii purtau
,, cojoace lugojeneşti cu zbici".
Uneori bărbaţii purtau la cioareci „coţobaică" (roc). O piesă
nelipsită a fost şuba, dreaptă, albă, ornamentată cu şinoare şi cusături cu aţă neagră.
Pe cap vara aveau pălării negre, cumpărate din târg, iar iama
căciuli de miel, de culoare neagră sau gri.
Tinerii recruţi îşi puneau, ca semn distinctiv, la pălărie o panglică tricolor şi rozeta tricoloră.
În picioare iniţial au purtat opinci cu gurgoi apoi bocanci şi
cizme.
Portul de la sudul Mureşului
Localităţile

de la sud de Mureş se înscriu din punct de vedere
etnografic într-o singură subzonă, a Lipovei, cuprinzând satele
din Podişul Lipovei şi mergând până la Birchiş.
Costumul popular din această subzonă, se încadrează în tipul
de costum bănăţean.
Nevestele purtau pe cap conciuri, cealmă, căpiţa de bani,
ciulă.

La femei, costumul tradiţional era compus din spăcel şi
poale, confecţionate din pânză albă de bumbac, ţesută în două
iţe, cu firul din beteală mai gros decât cel din urzeală, aspectul
pânzei fiind unul încreţit. Spăcelul era deschis în faţă, terminat
la femeile mai în vârstă, la gât, cu o margine neagră. Mânecile,
foarte targi, erau încreţite şi prinse în partea de sus de bentiţa de
la gât. In partea de jos se terminau fie în „pumnari" cu fodori fie
rămâneau largi şi terminate în cipcă lată.
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Tehnica de ornamentare specifică pentru satele din jurul Lipovei a fost broderia plină, în table, cu motive geometrice mă
runte, cu o cromatică sobră, în care predomină negrul sau
broderia spartă, lucrată alb pe alb.
La femeile tinere în broderia plină, alături de negru, în formele geometrice apărea şi roşul, verdele, portocaliul, albastrul.
Poalele erau ornamentate cu şiruri verticale de broderie, la
care se adăuga broderia plină din partea de jos şi cipca. Deasupra
poalelor, în unele sate, se legau în faţă şi în spate două cătrinţe,
cea din faţă mai lată, cea din spate mai îngustă. Acestea erau lucrate în tehnica alesăturii în război, asemănătoare cu cea a ponievilor. În alte sate, precum U susă ul, femeile purtau în faţă
cătrinţă iar în spate opreg. Opregul avea petecul din brocart,
cusut cu fir metalic sau cu mătasă colorată şi ciucuri lungi din
fire colorate în roşu, galben, verde, albastru.
Laibărul, din pliş negru sau brun, era decorat cu fir auriu sau
cu mărgele. Mijlocul se încingea cu un brâu din lână, ţesută în
război, în două sau mai multe culori, sau din mărgele mărunte,
de culori diferite, cusute în forme geometrice sau florale, stilizate,
tricolor sau din două culori.
Iama, femeile din jurul Lipovei îmbrăcau un cojoc (pieptar)
din piele de miel, bogat ornamentat şi în faţă şi în spate, o „dolamă" (şubă albă, mai scurtă ca la bărbaţi, cu modele din şnur
cusute la buzunare, mâneci şi guler) sau un„ iancălău" şi se înveleau cu maramă din pliş de culoare deschisă.
Găteala capului la femeia măritată avea ca element caracteristic „cealma", o variantă a conciului din alte zone ale Banatului, confecţionată pe un suport de carton, îmbrăcat cu o ţesătură
cu fir metalic auriu sau argintiu şi doar punctată în câmpul ornamental cu mătasă colorată, pe urzeală de bumbac. În paralel, se
mai purta în trecut cârpa de cap, peste care se punea o ,,partă"
cu bani, mărgele de sticlă sau aplicaţii de şnur auriu, numită
„sârmă de pe frunte", care avea pe margine bucle ondulate de
păr sau pene de răţoi, ce substituia cocorii.
În picioare femeile au purtat la început opinci, apoi pantofi,
ghete cu tureac, cizmuliţe, cizme. La opinci s-au purtat obiele
din lână, lucrate în război în patru iţe, (firele din lână colorată
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fiind folosite atât în beteală cât şi urzeală). Decorul din vergi
verticale şi orizontale obţinut dădea un aspect de pătrate. Odată
cu renunţarea la opinci, locul obielelor a fost luat de „ştrimji"
(ciorapi).
La începutul secolului XX, sub înfluenţa portului german, în
paralel cu poalele de deasupra, femeile au început să poarte şi
„rochie", adică o fustă foarte lungă, confecţionată aproximativ
9in 5 m de material scump: brocart, caşmir, catifea sau mătasă.
In partea superioară, rochia era încreţită pe un cordon iar în partea
inferioară avea câteva tighele transversale. Deasupra rochiei se
punea un şorţ confecţionat din material industrial.
Costumul tradiţional bărbătesc era format din cămaşă de
pânză albă cu guler drept, lungă până sub genunchi, cu broderie
la purnnari, guler şi piept.Tehnica de ornamentare specifică a fost
broderia pe fir, cu motive geometrice mărunte, dispuse în tablă,
cu o cromatică sobră, predominând roşul. Izmenele erau largi,
croite drept, din patru foi. Laibărul era din pănură, aba de manufactură sau catifea. Cămaşa era prinsă la mijloc cu brâu din lână
colorată, ţesut, sau cu chimir lat, cu broderii şi aplicaţii metalice.
Iama se purta şubă albă, croită drept, despicată în faţă şi „împuiată" (ornamentată cu pui), iancălău (şubă scurtă), cojoace din
piele de oaie (cu motive florale negre şi maro), desfăcute în faţă
sau pieptar ce se încheia pe o parte (din pănură sau piele de oaie),
cioareci din pănură albă, ornamentaţi cu aplicaţii de şinior de culoare neagră. Pe vreme rea îmbrăcau mantale lungi cu guler mare
în sgate, numite „căbăniţe ".
Incălţămintea, în funcţie de anotimp, a constat în trecut din
bocanci, şlafi, pantofi, opinci (toampe sau cu gurgui).
Pe cap bărbaţii purtau, vara, pălărie din postav tăbăcit tare şi
cu boruri iar iarna căciulă din blănită de miel.
În porţiunea arădeană care se apropie etnografic de Făget se
înscrie costumul popular din Birchiş.
Aici, vara, femeile purtau spăcel şi poale. Spăcelul era rotunjit la gât, cu guler îngust şi despicat în faţă, ornamentat pe
mâneci cu negru sub formă de pui tablă sau cu şiruri verticale de
găuri, cusute cu arămiz alb (motivul cheia). Mânecile se terminau
cu fodori. Poalele erau şi ele ornamentate, în partea de jos, cu cu101
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sături făcute cu aţă neagră sau cu motivul cheii şi cu cipcă. Peste
spăcel se lua un laibăr, cu decolteu adânc, din şomot (catifea neagră), cusut cu arămizi galbene. Peste poale se punea în faţă că

trânţa din şomot, cusută cu motive florale, cu fir şi mărgele. În
partea din spate se pune opregul, cu petecul cu mult fir auriu şi
cu ciucuri roşii, care atârnă în jos. Alteori peste poale, în loc de
cătrânţă şi opreg se punea 2 laţi cu fir, aşezaţi în faţă şi în spate.
Iama se purta coţobaica, din lână, ornamentată cu mult şi
nior, iar la guler cu mâţă (o încreţitură din lână neagră) la gât sau
şub~ albă, croită în clini şi şiniorită 1 -1.
In picioare femeile au purtat opinci cu obiele de lână sau
ghete cu ciorapi de lână făcuţi în casă.
Ca podoabă de cap, fetele de măritat din Birchiş, Căpâlnaş,
Ţela purtau pe cap o salbă de bani (,,bani pe cap"). Aceasta era
confecţionată dintr-o pânză pe care se cosea patru rânduri de m9nede de argint iar printre ele mărgele de sticlă şi pene din târg.In
faţă erau aplicaţi zulufi (cocori din păr), prinşi cu agrafe de os.
Salba se lega la spate cu panglici.
Părul fetei era împletit într-o chică lăsată liber pe spate, peste
care se puneau alţi bani cusuţi, tot aşa, pe o pânză.
Nevestele tinere din Birchiş, purtau un an de la nuntă „balţuf'
din mătasă sau caşmir, primit de la mire şi voalul, peste care puneau banii de argint. Sub baiţ, părul era legat şi acoperit de o
ceapsă. Ca podoabe, femeile măritate purtau la gât bani de aur.
Costumul bărbătesc de vară era din pânză albă, cu ornamente
puţine, executate în arămizi. Cămaşa cu pumnarii, era ornamentată la guler, pe piept şi mâneci cu broderie spartă. Gulerul îngust, prezenta o cusătură specială, în formă de potcoavă, care
cobora şi pe piept, la despicatură, ce se închidea cu bumbi mici
şi deşi. Izmenele, până la gleznă, erau confecţjonate din aceeaşi
pânză, din mai mulţi laţi şi sunt călcate plisat. In partea de jos au
cipcă sau broderie spartă. Cămaşa era strânsă la mijloc cu un
brâu. Deasupra se purta laibăr de habă (lână) albă sau vânătă (denumită şi „ghenerar'), ornamentat cu diferite modele din şnur
negru.
Iama se purtau cioareci, din stofă de lână. Aceştia aveau, pe
partea interioară, vertical, aplicat un şnur negru. Peste cămaşă se
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îmbrăca cojocul de tip „lugojenesc cu zbici" sau „coţobaica ", un
fel de căbat mai scurt, făcut tot din pănură albă şi şuba. Aceasta
era croi!ă mai strâmt şi era ornamentată cu şinioare negre sau albastre. In vestimentaţia din jurul Birchişului mai intra şi burca

verde cu glugă, numită şi căbăniţă. Croiul acestei piese a fost preluat de la mantalele grănicereşti.
În pjcioare ţăranii purtau opinci cu obiele de lână sau cisme negre
de box. In cap pălării negre iar iarna căciuli negre din blană de miel.

Caracteristici ale portului popular tradiţional
din Podgoria Aradului
Strict geografic, Podgoria Aradului se întinde pe fâşia îngustă
dintre Câmpia Aradului şi Dealurile Măderat -Radna, localităţile
din acestă zonă etnografică fiind foste comune promontoriale iar
locuitorii lor fie proprietari fie simpli lucrători la vii.
Ca şi în celelalte zone etnografice ale judeţului Arad şi în satele din Podgoria Aradului portul popular tradiţional a cunoscut
în timp anumite schimbări.
Iniţial portul popular femeiesc de vară a fost alcătuit din spă
toi, poale şi cârpă dinainte.
Spătoiul avea mânecile prinse pe umeri. Cele mai vechi erau
foarte largi şi aveau pânza luată fie în lungime fie în lăţime.Când
erau croite pe lăţimea pânzei fiind foarte scurte, spătoaiele erau
adăugite. Un element ce diferenţiază Podgoria Aradului de Valea
Crişului Alb apare la umeriţa spătoiului, care aici era ornamentată
doarA cu o cusătură simplă numită „ochiţi."
Increţitura de la gât a spătoiului era prinsă într-o bentiţă îngustă, de care era cusută fodra, fie din cipcă, fie din pânză, ornamentată cu motive vegetale. Spătoiul era tăiat în faţă şi avea, de
o parte şi de alta, tighele numite ,forment". Mâneca, de un lat şi
jumătate, se strângea Ia cot şi se termina într-un volănaş, larg, de
cipcă sau pânză simplă. Ornamentaţia pe mânecă era dispusă fie
în lungime fie orizontal şi consta din motive florale (păruşene),
unele alese, altele cusute cu aţă albă sau colorată, altele cu broderie spartă (,,hinzuite ").
După 1944, acest tip de spătoi a fost înlocuit cu spătoiul cu
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platcă,

care se închidea pe umăr. Acest model mai nou era fără
guler, cu mâneci drepte, strâmte, până la cot.
Peste spătoi se îmbrăca un zobon din barşon negru, brodat
cu fir auriu sau argintiu.
De asemenea, la începutul secolului XX, fetele şi femeile
purtau în zilele de sărbătoare coturi după cap, din mătasă,cu ciucuri.
Mai trâziu, spătoaiele s-au purtat pe sub vizicluri, confecţio
nate din acelaşi material ca „rocia ". Poalele, în număr de cinci,
şase sau şapte, s-au purtat în Podgoria Aradului numai sub rocie.
Ele erau croite largi, din şase-şapte laţi de pânză, şi lungi până la
gleznă. Iniţial au fost făcute din pânză de cânepă cu bumbac,
apoi din pânză de bumbac, creţ în creţ, iar mai târziu dinjolj. Ornamentele erau dispuse în partea de jos a poalelor, să se vadă de
sub roc ie. Puteau să fie „tăzluite ", ,,cu colţi bătuciţi" cu aţă colorată sau cu cipcă. Cele din jolj erau „brodate cu hude sparte şi
colţi rotunjiţi".
Rocia era făcută din material industrial: stofă, mătasă, cârtiţă,
barşon. Modelul mai vechi, cunoscut ca „rocia cu poală", era
tăiat la jumătate, continuându-se cu un voal mare. La fetele de
măritat rociile erau din materiale de culori mai deschise.
Cârpa dinainte, era făcută din caşmir sau mătasă, din 2 laţi.
Jur împrejur sau numai în partea de jos avea fodră.

În preajma primului război mondial, iama femeile purtau
şubă albă, din lână ţesută în casă şi dubită, mai puţin ornamentată
decât şubele de pe Valea Crişului Alb. Totuşi la mâneci, piept şi
buzunare, se aplicau ornamente din postav negru şi roşu, peste
care se broda cu hârcă.
După primul război, şuba a fost înlocuită cu jacheta de croială orăşenească, făcută din pluş sau postav. Femeile bogate, sub
influenţa portului german, purtau căbate din pliş.
Cojoacele purtate în Podgoria Aradului, iarna, erau unele
lungi, altele scurte. Cele lungi erau frumos ornamentate pe piept
şi la buzunare, cu motive florale brodate cu hârcă colorată şi cu
fâşii de piele.
Cojoacele scurte erau încheiate pe piept cu bumbi din piele
de oaie. Pieptarele se încheiau pe umăr şi sub braţ.
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Iarna, s-a purtat cotul după cap, din lână, de culoare albă, neverde sau cafenie.
Fetele de măritat purtau părul împletit în 7-8 cozi strânse în
jurul capului. Peste ele se aplica o agrafă mare de os, de culoare
castanie, traforată, având sub ea staniol ca să se vadă modelul.
În faţă părul era făcut din colţişori (întărit cu zahăr) şi între aceştia
şi părul din spate se punea „cipca ", formată din panglici colorate.
Miresele au purtat cununi din flori artificiale, albe.
Femeile măritate aveau părul prins în conci, acoperit cu coturi.
La gât fetele şi femeile aveau mai multe şiruri de mărgele de
sticlă de mărimi diferite şi bani din aur sau argint.
Vara se încălţau cu şlarfe iar iama cu „păpuci cu ţug", din
piele.
Costumul popular bărbătesc a fost şi el urbanizat cu vremea.
Totuşi până în anii din urmă în Podgoria Aradului au mai putut
fi văzuţi oameni îmbrăcaţi în cămaşă, izmene şi zobon.
Cămaşa era lungă până aproape de genunchi, izmene lungi
şi largi până deasupra gleznelor. Ambele au fost lucrate în casă
din in, rară ornamente. Pumnarii de la mâneci erau foarte strâmţi,
cu mulţi nasturi. La fel, cămaşa avea şi la gât mulţi nasturi. Deasupra cămăşii se purta un zobon de stofă închisă, încheiat în faţă
cu mai mulţi nasturi sau prins la mijloc cu o cheutoare roşie de
unul din nasturi.
Feciorii mai înstăriţi îmbrăcau laibere de mătasă cu borduri
late de fir, iar pe cap pălării împodobite cu flori şi fire de beteală.
Iarna bărbaţii purtau cioareci, cojoc fără ornamente sau şubă
albă ornamentată la mâneci şi buzunare cu postav roşu şi negru.
Iniţial în picioare au purtat opinci cu gurgui, mai apoi bocanci şi iama cizme pe picior.
În cap, tinerii, vara purtau pălărie neagră cu boruri scurte, iar
cei mai în vârstă pălărie cu boruri scurte, ridicate în sus, şi cu
ţintă în faţă. Iama îşi acopereau capul cu căciuli de astrahan de
culoare neagră.
agră,
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Caracteristici ale portului popular din
Câmpia Aradului şi Câmpia subcolinară a Vingăi
Zona etnografică a Câmpiei Aradului cuprinde satele dintre
Valea Crişului Alb şi Valea Mureşului şi comunele suburbane ale
Aradului. La acestea se adaugă satele din cealaltă subzonă, a
Câmpiei Vingăi.
Dacă în subzona reprezentată de Câmpia Aradului găsim în
costumul popular unele elemente comune Câmpiei Crişului Alb
dar şi influenţe şi preluări din portul minorităţilor naţionale, care
trăiesc în acest teritoriu, în satele din Câmpia Vingăi portul prezintă caracteristici bănăţene.
În Câmpia Aradului, vara, femeile purtau cămaşă scurtă,
poale, viziclu, ,,sugne" foarte largi, zadie.
Pe cap aveau cârpă mare de culoare vânăt închis şi cu pupi
iar mai nou baticuri de mătasă legate sub bărbie. Iarna, se mai
adăuga un pieptar de piele sau cojoc scurt de miel, de culoare
galbenă. La sărbători, cele înstărite, purtau palton.
Erau încălţate cu ţipele, cisme simple sau roşii cu creţuri şi
păpuci.

Femeile bătrâne purtau conci, fetele chică pe spate, împletită
în trei. Mai târziu au început să-şi încreţească părul şi să facă o
mulţime de chici, ca să stea creţ, altele îl făceau pup (coc) la care
îi ziceau „crumpă".
Mireasa purta pe cap o cunună de flori albe de ceară.
La gât purtau „husoşi de argint" iar cele mai bogate ,,sulferini" (bani de aur).
Bărbaţii purtau între cele două războaie, vara, cămăşi scurte
şi largi la mâneci şi izmene. Cămăşile aveau guler şi pumnari
înguşti iar la gât, în loc de nasturi, se legau cu un golund colorat,
care atârna în jos pe cămaşă. Ele erau numai albe iar ornamentica
se făcea prin broderie spartă pe piept şi la guler. Peste cămaşă
luau zobon. În zilele de lucru purtau în faţă zadie din pânză industrială albastră.

Iarna, cei mai săraci purtau şubă până deasupra genunchilor
cioareci, ambele confecţionate din postav alb, gros, de lână.
Sumanul era ornamentat în zona buzunarelor, care de fapt lipsesc,

şi
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cu postav negru.

Alături

de acestea se mai purtau nădragii, rocul,

,,schenţa" neagră cu blană, coţobaica şi căbatul.
Iama, în trăsură se purta „bituşa" largă de oaie, lungă până la
călcâie. Fără mâneci şi fără nasturi, aveau în interior două buzunare.
Păstorii purtau „ buhai'' din postav de şubă, cu guler lat pe

spate, împodobit cu găitane negre şi la ambele colţuri ale gulerului cu două rotocoale din postav negru sau albastru.
Cei înstăriţi purtau bundiţe (cojoace) din piele de oaie, croite
mai larg, împodobite cu flori din piele, roşii, galbene şi albastre,
şi cu nasturi sclipicioşi, ca la militari.
În picioare, încă şi între cele două războaie se mai purtau
opincile cu gurgui, dar alături de ele au apărut cizmele cu tureacul
tare, unele cu pinteni.
Capul era acoperit vara cu clop iar iama cu căciulă de miel,
rotundă, cu vârful băgat înăuntru. In perioada interbelică la săr
bători ţăranii din aceste sate au început să poarte pălăria neagră.
Odinioară, bărbaţii din Câmpia Aradului purtau părul lung,
unii Jl răsuceau sau îl împleteau.
In câmpia Vingăi, portul a fost unul propriu Banatului de
Câmpie, caracteristic pentru femei fiind cătrânţa, şi zoboanele
ornamentate cu fir metalic.Acelaşi fir se folosea şi pentru laiberele feciorilor.
Reprezentativ pentru marginea de vest a acestei zone este
portul popular din Secusigiu, care din punct de vedere etnografic
se înscrie în subzona Sânnicolaul Mare.
În Secusigiu pieptănătura de fată se tăcea în două moduri.
Fetele care purtau sucnă (o fustă creaţă, lungă, confecţionată din
material industrial) şi viziclu îşi împleteau părul după model
nemţesc în două cozi încrucişate la ceată şi prinse în dreptul urechilor iar mai târziu într-o singură coadă, în jurul capului (colac),
prin adăugarea consecutivă de şuviţe.
Fetele care se îmbrăcau cu poale cu cotrânţă, îşi pieptănau
părul într-o „chică cu moţ" , vechea pieptănătură a locului. Se
tăcea cărare pe mijlocul capului după care se împletea o chică cu
părul din creştet. Părul din spate se împletea într-o altă chică care
se prindea de cea dintâi cu „arondiţă "(şnur folosit pentru legarea
cozilor). Mireasa a avut şi ea părul împletit în chică cu moţ.
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Spăcelul era croit dintr-o lăţime de pânză în faţă şi din două
lăţimi în spate. Lateral erau introduşi doi clini de margine. Mânecile, prinse din gât, erau confecţionate din două lăţimi fiecare,
ceea ce le conferea bogăţie şi eleganţă. La încheietura mâinii se
termina cu fodori prinşi de bentiţă. Când avea pumnari, fodorii
se prindeau de aceştia. Spăcelul era despicat în faţă până la nivelul sânilor iar la gât era prevăzut cu o bentiţă îngustă sau un guler.
Tehnica de ornamentare era alesătura în război. Mânecile cu
decor ales se ţeseau separat, din acelaşi fir de bumbac subţire dar
fără dungi. Ornamentele, reprezentând motive fitomorfe geometrizate, erau dispuse în 2, 3, 4 vrâste, pe verticală.
Al doilea tip de cămaşă din acest areal a fost cel cu platcă

„chitărită " 15,

care se încheia cu copcii pe ambii umeri.De această
este prins stanul, constând dintr-o lăţime de pânză şi în
în spate. Cu timpul acest spăcel s-a simplificat, mânecile
au devenit mai strâmte şi s-au terminat la cot cu dantelă, după
moda orăşenească.
Peste poale, se purta în faţă catrinţa şi în spate opregul. Catrinţa era ornamentată în tehnica alesăturii „toiegiu" (se băteau
mai multe fire de urzeală). Peste ţesătură se coseau motive vegetale stilizate, cu fir argintiu. În secolul XX, catrinţa a început să
aibă fondul monocrom (roşu, verde, albastru, negru), ţesut în
patru iţe, cu ornamentul dispus în partea inferioară, realizat cu
acul persian, reprezentând flori, frunze, păsări. Motivul se repeta
ca un chenar pe părţile laterale ale catrinţei. Decorul este încadrat
în ciucuri mărunti din canură.
În partea di~ spate a poalelor se purta opregul. Opregul bă
trân era ornamentat cu motive florale stilizate, prin alesătură
"karamani ", ca la chilimuri.
La brâu se purta brăciră, executată în aceeaşi tehnică karamani. Coloritul acesteia era mai sobru pentru femeile în vârstă şi
mai viu pentru femeile tinere.
Peste spăcel se îmbrăca „prusluc" din mătasă, ornamentat
cu fir şi încheiat cu catarame sau „ burdic "- un pieptar din piele
de miel, pe faţă dublat cu piele roşu „cărmăjin ", despicat în faţă,
scurt până la talie, bogat ornamentat cu „ hiră 16 " colorată, ,,târşuri" şi bumbi. 17
platcă
faţă şi
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În perioada interbelică, sub influenţă germană, peste poale a
început să se imbrace şi sucna, iar peste spăcel viziclu din mă
tase.
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Rodica Herlo, Podoabe populare româneşti din părţile Aradului, Ziridava, XIV, 1982, Arad, p.507
8
Tereza Mozeş, Portul popular din bazinul Crişului Alb,
Oradea, 1975, p.43.
9
portocaliu, galben, bordo, albastru închis, cafeniu, etc.
10
Medeleanu, Horia, Consideraţii estetice şi istorice asupra
portului popular din Ineu, Ziridava, XI, Arad, 1979, p.972
11
Ibidem, p.985
12
Ţesătură din lână, fină, de origine industrială
13
Rodica Herlo, op.cit, p.503.
14
Cu aplicaţii de găitane
15
Decorată cu broderii perforate
16
Fire din piele
17
Aristida Turcuş, Portul popular românesc din Judeţul
Timiş, Timişoara, 1982, p.64
6

7

Summary

Romanian folk clothes from Arad county
Paper provides an overview of folk costume of women and
men, summer and winter from the four ethnographic areas (Cris
White Basin, Mureş Valley, Vineyard Arad, Arad Plain and Plain
ofthe hilly Vinga) the county Arad. The author insists on specific
items of each area and sub-areas, the development of traditional
clothing that knows the time, urban influences and elements
taken from other populations in the suit (Germans, Hungarians).
Finally the paper tries to demonstrate that for county residents
Arad, their port is a popular local brand identity.
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Costum popular din
Secusigiu

Port popular din zona
Ineu
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Port popular de

fată

din

Sâmbăteni ,

1932
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Port popular din satul Vidra

Port popular din satul Iacobini
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Port popular din satul
Bata

Laibăr bărbătesc
Mureşului

de pe

valea
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Port popular de tineri
căsătoriţi din Şepreuş

Port popular de fete de
din Şepreuş

şcoală
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