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Motto
„Când mã uit la un costum popular vechi, autentic, care e cusut în întregime cu mâna,
îmi imaginez o femeie bãtrânã, la o lumânare de seu de oaie sau în cel mai fericit caz la
lampa de petrol, cosând pe un costum popular. Numai la gândul ãsta, mã întreb:
câte sentimente, câte vise o avut, oare despre ce-o vorbit?”
Malvina Madar, rapsod popular

„Коли дивлюся на старий автентечний народний костюм, який повністю зшитий вручну, я
увляю собі стару жінку, що при свічці з баранячого журу або у кращому випадку при масляній
лампі вишиває одяг. Тільки при цій думці, я ставлю собі питання: скілько багато почуттів
та снів вона мала, про що говорила?”
Мальвіна Mадяр, народна співачка
„When I look at an old, authentic folk costume entirely made by hand, I see an old
woman sewing a costume at the light of sheep tallow candle or better, an oil lamp. And I
wonder: how many feelings, dreams has she had, what has she been talking about?“
Malvina Madar, popular rhapsodist

acest lucru este foarte greu de realizat şi nu

INTRODUCERE

de puþine ori imposibil. În cãutarea lor, aceste
comunitãþi descoperã legãturile indestructibile

Despre criza identitarã în era globalizãrii

dintre costum şi identitatea de grup, legãturi

s-a scris mult. De ce ar fi important acest aspect

care au supravieþuit în ciuda modernitãþii.

atunci când vorbim despre costumul popular?

Redescoperirea costumului, punerea lui în

Pentru cã acest subiect focalizeazã rãspunsuri

valoare şi folosirea lui ca element de identitate

la multe dintre întrebãrile pe care regãsirea

presupune o responsabilitate mare de care

identitãþii naþionale le ridicã. Uşurinþa cu

trebuie sã fim cu toþii conştienþi.

care costumul popular rãspunde la dorinþele

Albumul de costume îşi propune sã

comunitãþilor şi mai important la dorinþele

conserve, sã promoveze şi de ce nu, sã contureze

individului de a-şi recãpãta identitatea este

tendinþa generalã de revenire la costumul

uimitoare.

popular autentic. Pentru aceasta era necesar

Iatã de ce este important acest demers

un studiu aprofundat al costumului popular

de a realiza un album în care sã cuprindem

contemporan, al valenþelor sale într-o lume

costume, tradiþii şi identitãþi. Reconstituirea

în continuã schimbare, a atitudini diferitelor

costumului popular nu este acelaşi lucru cu

comunitãþi faþã de simbolul pe care costumul

reactualizarea lui. În ultimii ani, demersul

popular îl reprezintã.

de reactualizare al costumului s-a soldat cu
interpretãri mai puþin fericite ale acestuia.
Aceste interpretãri au adãugat sau, în cel

ВСТУП

mai rãu caz, au elimintat elemente definitorii
ale costumului popular. În acestã strãdanie,
muzeele au un rol foarte important. Colecþiile

Про кризу ідентичності в епоху глобалізації

de costume populare, colecþiile de obiecte

було написано чимало. Чому важливий цей аспект,

etnografice

documente

тоді коли мова йде про костюм? А тому, що ця тема

istorice, aparþinând diverselor muzee, vin sã

фокусується на відповідях на численні питання

uşureze întregul demers. Cercetarea costumului

про

popular în ansamblul lui, þinând seama de toate

Традиційний костюм легко відповідає на бажання

elementele care concurã la conservarea lui în

громади та особисті бажання людини показати

colecþii bine organizate, este rãspunsul cel mai

власну індентичності.

sau

colecþiile

de

Mai înainte de toate, costumul popular
transformat

azi,

cu

o

rapiditate

національної

ідентичності.

Ось чому необхідно видати такий альбом,

pertinent în resconstituirea acestuia.
s-a

відродження

de

який би включав народні костюми, традиції та
ідентичність.

invidiat, într-un brand al comunitãþilor şi nu

Відбудова народного костюму не є тим

în puþine cazuri într-un brand de þarã. Fiecare

самим, що його відновлення. В останні роки зусилля,

comunitate cautã sã-şi restaureze costumele

спрямовані на відновлення костюму призвели до

originale, cele care o deosebeau de celelalte

менш вдалих інтерпретацій щодо нього.

comunitãþi, dar fãrã îndoialã astãzi, acum,
10
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Ці інтерпретації додали або в гіршому

випадку

нівелювали

визначальні

елементи

the individual for meeting his identity.

народного костюма. Тому музеї відіграють важливу

Here is why making an album that

роль у цій роботі. Колекції традиційних костюмів,

covers costumes, traditions and identity is so

етнографічних предметів або історичних документів

important. Re-creating and a folk costume are

полегшують цю роботу. Дослідження народного

two different things. In recent years, the re-

костюму в цілому, з урахуванням всіх елементів, є

conditioning of the costume resulted in less

вельми актуальною відповідю для його відновлення.

fortunate interpretations as they either have

Перш за все, сьогодні, традиційний костюм

added or, at worst, have missed characteristic

швидко став як брендом окремих громад, так і

elements. Museums play an important role

брендом країни в цілому.

in this endeavor. The collections of costumes,

Кожна громада прагне відновити ті оригінальні

ethnographic objects and historical documents

костюми, які відрізняють ії від інших громад, але,

come to facilitate this process. The research

безсумнівно, сьогодні це дуже важко здійснити, а

of the folk costume taking into account all the

інколи і неможливо.

elements that contribute to its conservation in

У своїх пошуках громади бачать нерозривний
зв’язок між костюмом та ідентичностю групи,
який

зберігся

незважаючи

на

well organized collections is the best solution to
its re-conditioning process.

модернізацію.

Above all, the folk costum has become

Відновлення костюму, його оцінка та використання

very fast a community brand and in some

в якості елементу У своїх пошуках громади бачать

cases a country brand. Every community seeks

нерозривний зв’язок між костюмом та ідентичностю

to restore the original costumes, the ones that

групи, який зберігся незважаючи на модернізацію.

stand out from other communities’ costumes but,

Відновлення костюму, його оцінка та використання в

undoubtly, nowadays this is very hard to achieve

якості елементу.

and quite often impossible. In their search, these

Альбом костюмів має на меті збереження,
заохочення

до виділення загальної тенденції

повернення до справжнього народного костюму.

communities are happy to find the everlasting
links between the costume and the group
identity, ties that survived despite modernity.
There is a heavy responsability we must carry as
re-discovering the costume, enhancing its value

INTRODUCTION
A lot has been written about the identity
crisis in the era of globalization. Why would
this be important when talking about the folk
costume? Because this subject focuses on the
answers to the too many questions on retrieving
the national identity. It is amazing how easily
the folk costume manages to fulfill the wishes of

and using it as an element of identity.
The album of costumes aims to preserve,
promote and why not, outline the current general
trend of embracing the authentic folk costume.
To this, a serious study of the contemporary
folk costume was necessary, its importance in
a constantly changing world, the attitudes of
communities towards the symbol held by the
folk costume.

a comunity and more importantly the wishes of
11
De la fir la costum

COSTUMUL POPULAR ÎNTRE
REALITATE ŞI PERSPECTIVĂ
Cercetarea
proiectului

realizatã

transfrontalier

în

cadrul

“BREAKING

THROUGH COOLture - European values and
commune future” s-a desfãşurat pe parcursul
a 18 luni, timp în care am reuşit sã cunoaştem
comunitãþile cercetate. Înþelegerea costumului
popular, a importanþei lui în cadrul unei
comunitãþi e strâns legatã de cunoaşterea
comunitãþii în sine. Era oportun un astfel
de studiu, un dialog concret cu comunitãþile
cercetate pentru a crea o bazã solidã pentru toþi
cei care îşi doresc o reîntoarcere la tradiþie şi la
valorile ei autentice şi mai ales pentru a cãuta
soluþiile cele mai bune pentru continuarea
conservãrii şi tezaurizãrii costumului popular
ca simbol al identitãþii naþionale sau locale.
În contextul actual, într-o zonã de graniþã,
aşa cum sunt cele douã zone: judeþul Satu Mare
şi Regiunea Transcarpatia, acest lucru capãtã
o importanþã şi mai mare. O cercetare într-o
zonã multietnicã poate fi dificilã datoritã
confluenþelor şi interferenþelor. Zona cercetatã
curinde urmãtoarele localitãþi de-a lungul
graniþei româno-ucrainene: Soconzel, Certeze,
Bixad, Negreşti-Oaş, Valea Seacã, Tarna Mare,
Micula, Bogdand, Petreşti, Veleatino, Ciorna
Tisa, Yasinia, Danielovo, Slatina, Biserica
Albã,

Beregujfalu,

Tiszaujfalu,

Péterfalva,

Hija, Cerna. Interviurile realizate în aceste
comunitãþi, dialogurile cu membrii comunitãþii
implicaþi în conservarea creaþiei populare, au
contribuit la nuanþarea particularitãþilor şi la
reconstituirea costumului popular.
Realitatea, în ceea ce priveşte costumul
popular, este diferitã de la comunitate la
12
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comunitate. Existã, farã îndoialã, linii comune
în abordarea costumului, dar în acelaşi
timp fiecare comunitate îşi vede tradiþiile şi
istoria într-un mod unic. Într-o epocã puternic
industrializatã, cu medii de comunicare din cele
mai diverse, cu reþele de socializare puternice,
comunitãþile privesc spre tradiþie şi implicit
spre costumul popular într-un mod diferit,
din unghiuri noi. Viaþa de zi cu zi, concepþia
asupra lumii, formele de organizare socialã se
regãsesc oglindite în modul unic în care fiecare
comunitate îşi concepe costumul, dar mai ales
îl ornamenteazã.
La

începutul

secolului

al

XX-lea

costumul popular fãcea parte din viaþa de zi cu
zi a comunitãþilor rurale din zona de graniþã.
Nu exista gospodãrie în care sã nu se prelucreze
fire textile, în care sã nu se þeasã şi sã se coase
îmbrãcãminte. De-a lungul secolului al XX-lea
şi mai ales dupã anii 50, costumul popular iese
din aria de interes a comunitãþilor. Se renunþã
cu uşurinþã la costumul popular realizat în
întregime în gospodãria þãrãneascã, piese
din costum sunt înlocuite acum în întregime,
materialele folosite la fel. Unele comunitãþi
îşi pierd portul şi parte din identitate. Acest
lucru l-am constatat în momentul începerii
studiului actual; astfel, unele comunitãþi nu
mai deþineau nici mãcar o piesã din portul
popular sau fotografii care sã ateste existenþa
acestuia. Alte comunitãþi, mai conservatoare,
au pãstrat portul popular dar au introdus piese
noi, materiale noi, astfel încât costumul popular
s-a transformat într-un costum de paradã.
Industrializarea societãþii, şi aici vorbim
în special de comunitãþile rurale, a dus la
pierderea sau chiar la dispariþia unor tradiþii.
Interzicerea cultivãrii cânepii atrage dupã

sine pierderea unei strãvechi tradiþii legate de

coasere. E un mod perfect în care se întâlneşte

confecþionarea îmbrãcãmintei în gospodãria

trectul cu prezentul şi împreunã creioneazã

þãrãneascã; se pierde şi se transformã aproape

viitorul.

în întregime industria casnicã textilã.
Odatã

pierdutã

sau

transformatã,

industria

casnicã

„Tinerii preþuiesc costumu, da numa

irevocabil

aşe, la nunþi, ori la sãrbãtori mari. Da şi la

textilã

nuntã, numa la verişori apropiaþi, nu la orice

pãstrarea

nuntã. Nu prea se-mbracã tineretu în costum

costumului popular. S-au pierdut în timp tehnici

în dzâua de astãzi.” (Tot Maria, 56 ani, Valea

de prelucrare a fibrelor textile, s-au pierdut

Seacã 2014)

influenþeazã

în

mare

mãsurã

tehnici de þesere şi prin urmare piese din portul

Din nefericire am gãsit comunitãþi

popular. Acest lucru caracterizeazã în acest

în care nu se mai pãstreazã costumul nici

moment multe din comunitãþile cercetate.

mãcar pentru evenimete majore. O astfel de

Totuşi, secolul al XXI-lea aduce cu el

comunitate este cea din Beregújfalu, Ucraina,

o schimbare de atitudine faþã de industria

unde membrii comunitãþii au pãstrat limba

casnicã textilã şi faþã de costumul popular.

maternã (vorbesc foarte puþin limba oficialã,

Într-o realitate în care Uniunea Europeanã

ucaineana), dar nu au psãtrat nimic din portul

îşi propune sã uneascã þãrile nu numai într-o

popular, ba mai mult s-au pierdut tradiþii

piaþã de consum comunã, ci merge mai departe

importante legate de marile sãrbãtori sau de

desfiinþând graniþe şi omogenizând populaþii

calendarul agrar.

s-a produs o trezire, de altfel binevenitã,

Alte comunitãþi, precum cea şvãbeascã

trezire a identitãþii naþionale şi mai profund,

din Petreşti, România, au preluat costumul de

a identitãþii etnice. Oamenii au înþeles cât de

târgoveþi sau cel de oraş încã din secolul al XIX-

importantã este diversitatea, dar mai ales cât

lea. Prin urmare, în momentul refugierii lor pe

de importantã este identitatea. În acest demers,

teritoriul României ei nu mai aveau un costum

costumul popular este printre câştigãtori. Modul

popular, un costum şvãbesc, ci mai degrabã

cel mai rapid şi clar prin care o comunitate

aveau

îşi poate exprima identitatea este costumul

costumului de oraş pe care îl adoptaserã.

elemente

definitorii

în

ansamblul

popular. El este unul dintre simbolurile sociale

Dezrãdãcinarea, migrarea a numeroşi

cele mai relevante şi prima carte de vizitã a

membrii din comunitãþile cercetate spre vest,

oricãrei comunitãþi.

face ca dorul de familie, de þarã sã fie alinat

În toate zonele în care s-a desfãşurat

şi prin purtarea costumului popular mãcar în

cercetarea, oamenii au înþeles importanþa

zilele de sãrbãtoare. Acesta primeşte în aceste

definirii

reînvierii

condiþii valenþe noi. Dacã în trecut costumul

tradiþiilor. Efortul care se depune astãzi,

fãcea diferenþã între zone folclorice, acum

în

este

într-o mare de oameni proveniþi din þãri diferite,

considerabil şi de bun augur. Bãtrânele satului

de pe continente diferite, acesta le întãreşte

reuşesc sã strângã în jurul lor tot mai multe

identitatea, simbolizeazã apartenenþa la o

tinere dispuse sã înveþe tehnici de þesere, de

naþiune, îi face unici şi, prin urmare, importanþi.

multe

propriei
dintre

identitãþi
aceste

si

comunitãþi,
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НАРОДНИЙ КОСТЮМ
МІЖ РЕАЛЬНІСТЮ І

громади. Безумовно існує загальна думка у
підході щодо костюму, але в той же час громада
бачить свої традиції та історію унікальними.
У високорозвинутій індустріальній ері, з

Проведене
дослідження

протягом

в

рамках

18

місяців

транскордонного

проекту «Проривна культура – європейські
цінності

та

спільне

майбутнє”

дало

з сильними соціальним мережами громади
дивляться
різному.

на

традиції

Повсякденне

та

костюм

життя,

по-

світогляд,

вивченими

форми соціальної організації можуть знайти

Розуміння, що таке народний костюм,

пошиття та оздоблення костюму кожної

можливість

познайомитися

з

громадами.
його значення серед громади тісно пов’язано
з пізнанням самої гродади. Таке дослідження
було

найрізноманітнішими засобами комунікації,

необхідне,

конкретний

оскільки

діалог

з

формується
дослідженими

громадами, створюється міцна основа для
тих, хто хоче повернутися до справжніх

своє відображення в унікальному способі
окремої громади.
На початку ХХ ст. народний костюм
був частиною повсякденного життя сільських
громад в прикордонній зоні. Не існувало
господарство, яке б не обробляло волокно,
не ткало або не шило народні костюми.

цінностей традиції, особливо для пошуку

Протягом ХХ століття, а особливо після 50-х

кращих рішень для зберігання і тазауризації

років, народний костюм виходить з широкого

народного костюму, як символу національної

вжитку громад.
Дуже

або місцевої ідентичності.
У нинішніх умовах, у прикордонній зоні

костюму,

швидко

який

відмовляючись

виготовлявся

від

дома

у

(повіт Сату Маре та Закарпатська область),

селянина, втрачались як окремі складові

дослідження має ще більше значення. Воно

костюму, так і матеріали для їх виготовлення.

проведене

Деякі

в

багатонаціональному

регіоні,

громади

повністю

втрачали

свій

тому спостерігаються труднощі при вивченні

традиційний

взаємовпливів.

власної ідентичності. Це привело до того,

вздовж

Дослідження

проводилося

румунсько-українського

Соконзел,

Медіша,

кордону:

Негрешть-Оаш,

Валя

костюм, а відтак і частину

що під час дослідження деякі громади не
мали жодної складової

народного костюму

Сяка, Тарна Маре, Біксад, Мікула, Богданд,

або навіть фотографії, які б його показали.

Петрешті,

Інші, більш консервативні, громади зберегли

ЧорнаТиса, Ясіня, Біла Церква,
Хижа,

народний костюм, але внесли внього нові

Черна Beregszázfálu,. Інтерв’ю у цих громадах,

складові, виготовлені із сучасного матеріалу,

діалог з членами громад, що беруть участь

що

у

народного костюму у парадний (сценічний).

Солотвино,

збереженні

Данилово,

народних

Вилятино,

ремесел,

сприяли

костюму

відносно

відрізняється
14
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від

народного
громади

перетворення

традиціного

Індустріалізація суспільства привела

відновленню спецефіки народного костюму.
Реальність

призвело

до

до

втрати

сільськими

громадами

своїх

традицій. Заборона на вирощування конопель

тягне за собою втрату давніх традицій,
пов’язаних
костюма;
майже

з

вишиванням

втрачається

повністю

і

Старі селянки спромоглись

народного

навколо себе багато молодих дівчат, які

перетворюється

охочу вивчають техніку ткацтва, шиття. Це

текстильне

домашнє

виробництво.

ідеальний спосіб, де зустрічається менуле з
сьогоденням і разом окреслють майбутнє.

Втрата і безповоротне перетворенння
домашнього

зібрати

виробництвав

або великі свята, тай то на весіллі близьких

збереження

родичів, а не на будь-якому весіллі. Не так

народного костюма. При цьому втрачаються

багато молоді хоче одягатися сьогодні в

методи і техніки обробки волокна, техніки

костюм» (Тот Марія, 56 років, село Валя

ткацтва,

Сяка, 2014)

значній

мірі

а

текстильного

«Молодь одягає тільки на весілля

впливає

відтак

на

складові

народного

костюму. На сьогодні це арактерно для
багатьох досліджених громад.

На

жаль,

знайшлись

громади,

де

народний костюм не зберігається навіть

Тим не менш XXI століття несе за

для важливих заходів. Прикладом є село

собою зміну відношення щодо домашнього

Берегуйфалу (Україна), де члени громади

текстильного виробництва і відносно костюма.

зберегли

Сьогоднішні

Європейський

розмовляють офіційною українсько мовою),

Союз має на меті об’єднати європейські

але не зберегле ні один елемент зі свого

країни не тільки у загальний споживчий

традиційного костюму, і навіть загубели

ринок, але йде далі, і хоче відмінити кордони

основні

і гомогенізувати населення,

відбувається

святами сільськогосподарського календаря.

похвальне

національної

реалії,

коли

пробудження

самосвідомості та етнічної ідентичності.

свою

рідну

традиції,

Інші

мову

(дуже

пов’язані

громади,

такі

зі

мало

великими

як

швабська

громада села Петрешті (Румунія), запозичили

Люди зрозуміли наскільки важлива

костюм від городян ще XIX століття. Таким

різноманітність, і особливо те, яка важлива

чином по приїзді в Румунію вони вже не мали

ідентичність. При цьому традиційний костюм

традиційного швабського костюму.

є одним з важливих показників. Швидким

Викорінення, міграція багатьох членів

і чітким способом, завдяки якому громада

досліджуваних громад на захід призводить до

може висловити свою ідентичність є костюм.

туги за сім’єю, країною, що переборюється

Він є одним з найбільш важливих соціальних

за допомогою носіння традиційного костюму,

символів і першою візитною карткою будь-

навіть

якої громади.

свят. В цих умовах костюм отримує нові

У всіх громадах, де було проведено

тільки

з

нагодою

релігійних

значення. Якщо в минулому він відзрізняв

дослідження, люди зрозуміли важливість

фольклорні

визначення своєї ідентичності і відродження

що приїжджають з різних країн, з різних

традицій.

континентів,

На

громадах є
ознакою.

сьогодні

зусилля

багатьох

хорошою та визначальною

зони,
він

сьогодні
зміцнює

серед

людей,

ідентичність,

символізує приналежність до нації, робить
нас унікальними і важливими.
15
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THE FOLK COSTUME BETWEEN
REALITY AND PERSPECTIVE
The
the

research

cross-border

conducted

project

within

“BREAKING

THROUGH COOLture - European values
and common future” took place over 18
months while we managed to learn about
the communities under survey. In order
to get to know a community one needs to
understand the folk costume and be aware
of its importance within the community.
Such a study and a concrete dialogue with
the surveyed communities is relevant for
creating a solid basis for all those who want
to return to tradition and its authentic
values and especially if they wish to seek
the best solutions for preservation and
hoarding the costume as as symbol of
national or local identity.
Nowadays this aspect has an even
bigger importance especially in border
areas as the regions of Satu Mare and
Zakarpatiia. A research in a multiethnic
area may be difficult due to confluences and
interferences. The researched area covers
the following localities along the border
between Romania and Ukraine: Soconzel,
Medişa, Negreşti-Oaş, Valea Seacã, Tarna
Mare, Bixad, Micula, Bogdand, Petreşti,
Veleatino, Ciorna Tisa, Yasinia, Danielovo,
Slatina, Biserica Albã, Beregszázfálu, Hija,
Cerna. The members of those communities
who got involved in preserving the folk
assets have been interviewed and the
information provided has helped us focus on
details in reconstructing the folk costume.
The
16
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costume

is

different

from

one community to another. There are
undoubtedly common lines in building
the costume, but each community sees its
traditions and history in a personal way. In
a heavily industrialized era, with various
means of communications and with strong
social networks, communities see tradition
and

implicitly

the

costume

from

new

perspectives.
Daily life, the beliefs about the
world and the organization of society are
all reflected in the unique way in which
every community builds and decorates the
costume.
At the beginning of the twentieth
century the folk costume was part of the
daily life of rural communities in the
border area. There was no household where
women wouldn’t make thread, weave and
sew costumes. Throughout the twentieth
century and especially after the 50s, the
folk costume is no more of interest to
communities. People give up wearing the
folk costume made entirely in the peasants’
households as the costume is now entirely
replaced, as well as the materials used.
Some communities lose their entire
costume and a part of their identity. When
we have started working on this study some
communities neither were holding a piece
of a costume nor photographs of it. Some
more conservative communities preserved
the folk costume only that they introduced
new pieces and new materials so that the
costume has become a parade costume.
Industrialization led to the loss or
disappearance

of

traditions

especially

in the rural communities. Banning hemp

cultivation led the loss of the ancient

techniques and sewing. It is a perfect

tradition of making the folk costume and

way that brings together the past and the

with it almost the entire domestic textile

present in order to build the future.

industry transforms.
Once

lost

„The young cherish the costume,
irrevocably

but not profoundly as they wear it at

transformed, the domestic textile industry

weddings or at important holidays. And

greatly influences the preservation of the

only at the cousins’ weddings, not at any

folk costume. In time, there have been lost

wedding. They don’t wear the costume too

textile

much nowadays.” (Maria Tot, 56 ani, Valea

processing

and

techniques,

weaving

techniques and parts of the folk costume.
This is the state of facts that currently

Seacã, 2014)
Unfortunately,

I

have

found

characterizes many of the communities

communities that no longer wear the

under the survey.

costume not even at the very few major

However, the 21st century brings a

events.

Such

a

community

is

that

of

change of attitude towards the domestic

Beregujfalu, Ukraine, where the community

textile industry and costume. The objectives

members still speak their mother tongue

of the European Union that are to unite the

(they speak very little the official language,

European countries in one consumer market

Ukrainian), but they have not preserved

for all and furthermore to abolish borders

anything

and unite nations have been counteracted

furthermore important traditions related

by the awakening of the nationalities that

to important celebrations or agricultural

aimed to preserving their national identity

festivals have been lost.

from

the

folk

costume

and

and above this their ethnic identity.
People
important

have

diversity

understood
is

and

how

especially

identity. To this, the folk costume is among
winners. The fastest and clearer way for
a community to express its identity is the
folk costume. It is the hallmark of every
community.
All communities under survey have
understood the importance of defining
their identity and restoring the traditions.
The effort made nowadays in many of these
communities is significant and promising.
The elderly women of the villages manage
to gather around them more and more
young women willing to learn the weaving

17
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ZONELE ETNOGRAFICE
CERCETATE

regiunea etnograficã cea mai reprezentativã a

Zonele cercetate în acest proiect, judeþul

estul judeþului, la graniþa cu Ucraina. Teritoriul

Satu Mare şi Regiunea Transcarpatia, sunt

Oaşului a fost împãrþit de-a lungul vremii în

caracterizate de un trecut istoric şi cultural

douã areale administrative: Þara Oaşului şi

comun, fie cã ne referim la cultura materialã

Ugocea. Din punct de vedere administrativ

sau la cea imaterialã. Valorile etnografice ale

cele douã zone au funcþionat separat aproape

zonei de graniþã s-au pierdut în timp, datoritã

800 de ani: Þara Oaşului inclusã Comitatului

industrializãrii şi politicilor celor douã þãri.

Sãtmar, cu reşedinþa la Satu Mare (Zathmar),

Din multitudinea zonelor etnografice au fost

iar Ugocea inclusã comitatului Ugocea, cu

selectate câteva, cu localitãþile şi comunitãþile

reşedinþa la Seleuşu Mare (în prezent oraşul

specifice, cu ajutorul cãrora am încercat sã

Vinogradov din Ucraina). Cu toate acestea,

descifrãm realitãþile şi mai ales perspectivele

denumirile de oaş şi oşan, ca formule de

conservãrii

elementelor

identitate pentru toþi cei ce aparþin acestui

identitare. Ceea ce este important de subliniat

þinut, nu au putut fi destrãmate de frontiere

este cã aceste zone de graniþã sunt caracterizate

administrative sau, chiar mai mult, de frontiere

de o mare diversitate etnicã şi culturalã.

statale. Astãzi, Þara Oaşului cuprinde şi fostul

Situat

tradiþiilor

în

partea

şi

a

de

nord-vest

Þara Oaşului este consideratã drept
judeþului Satu Mare, este amplasatã în nord-

a

României, judeþul Satu Mare este una din

comitat Ugocea (partea româneascã) şi are
capitala la Negreşti-Oaş.

porþile principale ale României, având graniþe

Zona Codrului îşi are denumirea de la

cu Ungaria şi Ucraina. Acesta este divizat în 64

pãdurile de fag şi de stejar existente aici pânã

de unitãþi administrativ teritoriale: reşedinþa

spre sfârşitul secolului trecut; este o zonã de

de judeþ municipiul Satu Mare, municipiul

confluenþã, o zonã de trecere (cum o numesc unii

Carei, oraşele Tãşnad, Negreşti-Oaş, Livada şi

etnografi), cu toate avantajele şi dezavantajele

Ardud, precum şi 58 de comune.

pe care le presupune aceasta. Este o zonã

La recensãmântul din octombrie 2011,

etnograficã care se întinde pe teritoriul a trei

înregistrarea etniei subliniazã cã din totalul

judeþe: Satu Mare, Maramureş şi Sãlaj. Fie cã

populaþiei stabile a judeþului, 190,0 mii

este vorba despre arhitectura tradiþionalã sau

persoane (57,7%) s-au declarat români. S-au mai

de interiorul caselor, de textile sau obiecte de

declarat: de etnie maghiarã 113,5 mii persoane

podoabã, ori este vorba de creaþia folcloricã,

(34,5%), de etnie romã 17,5 mii persoane (5,3%),

zona Codrului se aratã a fi fost orientatã în

de etnie germanã 5,0 mii persoane (1,5%), de

trecutul ei atât cãtre regiunile sudice, cât şi

etnie ucraineanã 1,4 mii persoane (0,4%), iar

cãtre cele nordice, ale Transilvaniei.

0,4 mii persoane (0,1%) s-au declarat de alte

O mare parte din centrul şi vestul
judeþului Satu Mare o ocupã zona etnograficã

etnii.
Judeþul Satu Mare este alcãtuit din 3

de câmpie, Câmpia Someşanã, despãrþind

zone etnografice: Oaş, Codru şi Zona de câmpie.

printr-o fâşie esticã Þara Oaşului de Codru.
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Zona de câmpie a judeþului Satu Mare este

dar şi în Europa. Aici locuiesc aproximativ

o zonã etnograficã care este deosebitã prin

100 de minoritãþi, ca de exemplu: ucraineni,

faptul cã e o zonã multiculturalã, multietnicã.

ruşi, români

Aici trãiesc maghiari, şvabi, români, ucraineni.

evrei etc. Conform recensãmântului din 2001,

Aceastã realitate face din zona de câmpie o

în Transcarpatia populaþia româneascã era

zonã complexã, o zonã de confluenþã, dinamicã

de 32.152 de persoane (2,5%,) şi locuieşte în

şi coloratã.

urmãtoarele localitãþi: Apşa de Mijloc, Biserica

maghiari, slovaci, germani,

Transcarpatia este una dintre cele

Albã, Plãiuþ şi Dobric din raionul Rahiv, oraşul

mai interesante regiuni, din punct de vedere

Solotvyno (Slatina), Dibrova (din 2004 –

etnografic, din Ucraina. Timpul istoric are

numitã Apşa de Jos), Podişor, Peştera, Bãscãu,

aici un ritm propriu. Delimitarea geograficã a

Cãrbuneşti, Hlebokii Potik (Strâmtura), Velikii

Transcarpatiei şi izolarea statalã îndelungatã

Bouş (Bouþu Mare) şi Malii Bouþ (Bouþu Mic),

de restul teritoriilor ucrainene au contribuit

Topcino din raionul Teacevo.

la pãstrarea culturii tradiþionale, care s-a

Cea mai mare parte a teritoriului

conservat şi a ajuns pânã la mijlocul secolului

Transcarpatiei (9.735 km2) şi 200 km2 din

al XX-lea aproape în forma sa originalã.

teritoriului

Transcarpatia este un spaþiu istorico-etnografic

de-a lungul râului Tisa, din oraşul Sighetu

specific, un spaþiu etnic şi politic de graniþã,

Marmaþiei pânã în oraşul Teacevo este locuitã

locuit nu numai de ucraineni ci şi de maghiari,

de ucrainenii-doleneni. Având în vedere întreg

români, slovaci, germani şi alte naþionalitãþi.

complexul de delimitare a culturii tradiþionale,

Toate aceste condiþii determinã relevanþa

grupul etnografic al dolenenilor se împarte

deosebitã a cercetãrii culturii tradiþionale din

în grupe teritorial-locale şi anume: doleneni

regiune.

maramureşeni, doleneni de pe Borzhava,

Regiunea Transcarpatia este împãrþitã
din punct de vedere administrativ în 13
raioane, are 609 de aşezãri din care 10 oraşe,

etnic

ucrainean

în

România,

doleneni de pe Uzh şi doleneni din PerechinBereznyi.
Dolenenii

maramureşeni

ocupã

20 de comune de tip urban, 579 localitãþi.

raioanele Teceu şi Hust, satele de pe cursul

Oraşele Ujgorod, Mukacevo, Beregovo, Hust

superior

şi Ciop sunt oraşe subordonate administraþiei

Senevirului) şi localitãþile ucrainene şi cele

regionale,

Irşava,

mixte din punct de vedere etnic de pe malul

Teacevo, Vinogradov şi Rahiv sunt subordonate

stâng al Tisei (România): Crãciuneşti, Remeþi,

administraþiei raionale. Dintre cele 13 raioane

Rona de Sus, Tisa (Meku), Teceu Mic, Sighetu

ale regiunii Transcarpatia, raionul Vinogradov

Marmaþiei, Câmpulung (Dovhe Pole) şi Sãpânþa.

iar

oraşele

Svaleava,

al

râului

Tereblia

(cotlovina

se învecineazã cu judeþul Satu Mare (România).
Capitala administrativã a regiunii este oraşul
Ujgorod.
Structura naþionalã a populaþiei din
Transcarpatia este unicã nu numai în Ucraina,
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Raionul

etnografic

al

dolenenilor

3. Huþulii din Rahiv. Locuiesc pe valea

de pe Borzhava cuprinde satele bazinului

râului Tisa şi afluenþii acesteia în oraşul Rahiv

hidrografic Borzhava-Latoritsa, adicã, ocupã

şi satele Kostylivka, Vilhovatyi, Dilove, Kruhlyi,

satele raioanelor Irşava şi Svaliava, satele din

Hmeliv, Kosivska Polyana, Rozsishka şi Lunca

raionul Mukacevo la est de oraşul Mukacevo şi

(Luh).

satele ucrainene din raioanele Vinogradov şi
Beregovo.

4. Huþulii din Velykyi Bechkiv (Bocicoiul
Mare). Locuiesc în Velykyi Bechkiv, Apşa de

Teritoriul Huþuliei Transcarpatice se
întinde pe o suprafaþã de 1,9 mii km2, şi cuprinde
în totalitate teritoriul raionului Rahiv. La

Sus, Strâmba, Kodyletska Poleana şi în satele
huþule din România.
Indiferent

de

zona

şi

comunitãþile

partea transcarpaticã a Huþuliei putem include

cercetate, structura etnicã şi etnograficã a fost

şi peste 16 sate ucrainene şi o serie de sate

una complexã, cu multe provocãri, dar fãrã

mixte din punct de vedere etnic de pe valea

îndoialã una din cele mai spectaculoase.

Ruscovei, Vişeului, şi malul stâng al Tisei. Cele
mai mari comune care aparþin Huþuliei din
România sunt: Poienile de sub Munte, Ruscova,
Repedea, Crasna, Valea Vişeului, Bistra, Lunca,

ДОСЛІДЖЕНІ
ЕТНОГРАФІЧНІ ЗОНИ

Bocicoiul Mare, etc.
Pe baza unor diferenþe minore în
cultura tradiþionalã, cercetãtorii identificã
urmãtoarele districte etnografice a huþulilor
transcarpatici:
1. Huþulii din Bogdan. Este grupa satelor
vãii râului Tisa Albã (Bila Tisa), formate din
satele Rostoka, Vydrychka, Bogdan, Breboya,
Luhe, Hoverla.
2. Huþulii din Yasinea. Locuiesc pe
valea râului Tisa Neagrã (Ciorna Tisa) şi
afluenþii acesteia în localitãþile Ciorna Tisa,
Lazishchyna, Yasinea, Stebnyy, Kvasy, Sitnyi,
Trostyanets, Bilen.
Localitãþile Ciorna Tisa şi Yasinia, din
punct de vedere etnografic, aparþin grupului
local-teritorial

al

huþulilor

din

Yasinia.

Studiul proceselor populãrii oraşului Yasinia
demonstreazã cã strãmoşii huþulilor locali
sunt veniþi din suburbiile oraşelor Kosovo şi
Yaremcha.
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Дослідження, проведенe у рамках проекту
у повіті Сату Маре та Закарпатській області,
підтверджує спільність історичного минулого та
культурної спадщини визначених регіонів. Цінності
етнографічної

спадщини

прикордонної

зони

втратилися протягом часу завдяки iндусріалізації та
політиці обидвох країн. З багатьох етнографічних
районів для дослідження були обрані тільки декілька
зон з сільськими громадами. На місцях фафівці з
місцевими жителими намагалися розшифрувати
реалії а особливо перспективи збереження традицій
та елементів ідентичності.
Повіт Сату Маре, що розташований у
північно-західній Румунії, є одним з головних воріт
країни, знаходячись на кордоні з Угорщиною та
Україною. Поділяється він на 64 адміністративнотериторіальних одиниць, з яких – повітове місто
Сату Маре та міста Карей, Негрешть-Оаш, Ташнад,
Лівада та Ардуд та 58 комун.
За даними перепису 2011 року (жовтень),

населення повіту Сату Маре з етнічної точки зору

меншин. Тут проживають угорці, шваби, румуни,

складає 190,000 осіб, з яких 57,7 % -румуни. Інші

українці. Ця реальність робить зону рівнини

національні меншини:113,5 тисяч (34,5 %) угорці,

комплексною, динамічною і барвистою.

17,5 тисяч (5,3 %) цигани, 5 тисяч (1,5 %) німці, 1400

Закарпаття – один із найбільш цікавих

тисяч (0,4 %) українці, 0,1 % інші етнічні спільноти.

в

Повіт Сату Маре складається з трьох етнографічних

Історичний час тут має свій ритм. Географічне

зон: Оаш, Кодру та Сомешська Рівнина.

відмежування Закарпаття та його тривала державна

“Цара

Оашулуй”

представницькою

зоною

вважається
повіту

найбільш

Сату

етнографічному

плані

куточків

України.

відокремленість від решти українських земель

Маре.

сприяли збереженню традиційної культури, яка,

Територія Оаш була поділена протягом часу у дві

законсервувавшись, дійшла до середини ХХ ст.

адміністративні одиниці: Оаш та Угоча.

майже у первісному вигляді. Закарпаття – це

З адміністративної точки зору обидві зони

своєрідна історико-етнографічна і господарсько-

функціонували окремо майже 800 років: Цара Оаш

культурна зона, простір етнічного і політичного

входила до Сатмарського комітату, з столицею в

порубіжжя, населений, окрім українців, угорцями,

Сату Маре (Затмар, Zathmar) та Угоча яка входила

румунами, словаками, німцями та ін. Ці обставини

до Угочанського комітату, з столицею Севлюш

обумовлюють особливу актуальність досліджень

(сьогодні місто Виноградів, Україна).

традиційної культури регіону.

Тим не менш, назви Оаш та ошанка як

Область має 13 адміністративних районів,

формулу ідентичності для всіх, хто належав до цих

609 населених пунктів, з яких 10 міст, 20 селищ

країв, не можна було зламати ні адміністративними,

міського типу, 579 сіл. Ужгород, Мукачеве, Берегово,

ні державними кордонами. Сьогодні Цара Оаш

Хуст та Чоп є містами обласного підпорядкування,

включає і колишній Угочанський комітат (румунську

а міста Свалява, Іршава, Тячів, Виноградів та

сторону) і ії столицю Негрешть-Оаш.

Рахів – містами районного підпорядкування. З 13-

Назва зони Кодру походить від букових і

ти районів Закарпатської області з повітом Сату-

дубових лісів, які існували тут до кінця минулого

Маре (Румунія) межує Виноградівський район.

століття. Це зона злиття, перехідна зона (як

Адміністративний центр області – місто Ужгород.

називають її деякі етнографи), з усіма перевагами і

За

національним

складом

населення

недоліками, які вепливають з цього. Якщо йде мова

Закарпаття є унікальним не тільки серед областей

про традиційну архітектуру або інтерієр хати, про

України, а й серед країн Європи. Тут проживає біля

текстиль, прикраси або про створення фольклорної

100 національностей і народностей, у тому числі

творчості, зона Кодру направлена в минуле у

українці, росіяни, румуни, угорці, словаки, німці,

південній і північній зоні Трансильванії,

євреї та інші. Наприклад, згідно перепису населення

Велику частину центральної та західної

2001 року на Закарпатті румунське населення

території повіту Сату Маре займає етнографічна

налічує 32 152 осібі (2,5%,). і проживають в

зона Рівнини (Сомешська Рівнина), ), яка відділяє

наступних сільських насeлених пунктах: Середнє

східну смугу Цара Оашулуй від зони Кодру. Зона

Водяне (Apşa de Mijloc), Біла Церква (Biserica Albã),

Рівнини є особливою етнографічною зоною повіту

Плаюц (Plãiuþ) та Добрик (Dobric) на Рахівщині;

Сату Маре, завдяки різноманітністю національних

смт. Солотвино (Slatina), села Діброва (з 2004 року
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– Нижня Апша / pşa de Jos), Подішор (Podişor),
Пещера (Peşterа), Бескеу (Bescãu), Корбунешть
(Carbuneşti), Глибокий Потік (Strâmtura), Великий
Боуц (Bouþu Mare) та Малий Боуц (Bouþu Mic),
Топчино (Topcino) Тячівського району.
Більшість

території

Закарпаття

км) та 200 км української етнічної

(9,735

території

в Румунії вздовж р. Тиси від м. Сигіт до м.
Тячева

населена

Враховуючи

цілий

українцями-долинянами.
комплекс

розмежувальних

рис традиційної культури, в етнографічній групі
долинян прийнято виділяти локально-територіальні
групи марамороських, боржавських, ужанських і
перечинсько-березнянських долинян.
Локально-територіальна

група

марамороських долинян займає весь Тячівський
і Хустський райони, села верхів’я р. Тереблі
(Синевірська котловина) та українські і етнічно
змішані

населені

пункти

лівого

румунського

берега р. Тиси: Кричунів, Ремета, Верхня Руна,
Тиса (Мику), Малий Тячів, Сигіт, Довге Поле
(Кимпулунг), Супинка.
Етнографічний район боржавських долинян
охоплює села межиріччя Боржави-Латориці, тобто
займає села Іршавського і Свалявського районів,
Мукачівського району на схід від м. Мукачева та

На
традиційної

основі

незначних

культури

вчені

відмінностей

виділяють

такі

етнографічні окружності закарпатських гуцулів:
Богданські. Це група сіл долини р. Біла Тиса. Серед
них: Розтока, Видричка, Богдан, Бребоя, Луги,
Говерла.
Ясінянські . Проживають у долині р. Чорної
Тиси та її приток у селах Чорна Тиса, Лазіщина,
Ясіня, Стебний, Кваси, Сітний, Тростянець, Білин.
Села Чорна Тиса та Ясіня в етнографічному
плані відносяться до локально-територіальної групи
ясінянських гуцулів. Вивчення процесів заселення
Ясіня свідчить, що предками місцевих гуцулів були
вихідці з околиць Косова і Яремчі.
Рахівські. Проживають у долині р. Тиси та її
приток у м. Рахові та селах Костилівка, Вільховатий,
Ділове,

Круглий,

Хмелів,

Косівська

Поляна,

Розсішка та Луг.
Великобичківські.

Проживають

у

Великому Бичкові, Верхньому Водяному, Стримбі,
Кобилецькій Поляні та в селах румунської частини
Гуцульщини.
Незалежно від дослідженної зони або
громади етнічна та етнографічна структура була
складною, з багатьма проблемами, але, безсумнівно,
одна з найбільш видовищних.

українські села Виноградівського і Берегівського
районів.
Площа закарпатської частини Гуцульщини
у складі України становить 1,9 тис. км2 і повністю
охоплює

територію

Рахівського

району.

До

ETHNOGRAPHIC REGIONS
The
conducted

research
in

Satu

within
Mare

this

project

and

the

закарпатської частини Гуцульщини слід віднести

Transcarpathian region is characterized by

понад 16 українських та ряд етнічно змішаних

a common historical and cultural past of

сіл долини річок Рускови, Вишови і лівобережжя

both the material and spiritual culture. The

Тиси. Найбільшими з сіл румунської частини

ethnographic values of the border area have

Гуцульщини є Поляни (Русь Поляни), Кривий,

been lost in time due to industrialization and

Красна, Вишевська Долина, Бистрий,

policies of the two countries. Of the many

Великий Бичків, Русково та ін.
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Луг,

ethnographic areas have been selected a few

localities and communities of the most visible

and has its county town at Negreşti-Oas.

ones to uphold our research on their realities

The Codru area has its name coming

and prospects of preserving their traditions

from the beech and oak forests that have

and identity.

stood up here until the end of the last

Located in the northwest of Romania,

century. It is a confluence or transition area

the County of Satu Mare is one of the main

(as some ethnographers call it), with all the

entrance gates to Romania bordering Hungary

advantages and disadvantages this aspect

and

administrative

entails. Whether it is about the traditional

divisions, of which Satu Mare is the county

architecture or the interior of houses, fabrics

town, there are also the towns of Carei,

and ornaments or the folk creation, the

Tãşnad, Negreşti Oaş, Livada and Ardud and

Codru area shows influences from the past

58 more communes.

from the southern and northern regions of

Ukraine.

It

has

64

The census of October 2011 recorded
190 thousand people of which 57.7% have
declared

themselves

Romanians,

Transylvania.
Much of the central and western

113

parts of the Satu Mare County are covered

thousand (34,5%) Hungarians, 17, 5 thousand

by the ethnographic area of the Câmpia

(5.3%) Gypsies, 5 thousand (1.5%) Germans,

Someşanã (the Someş Plain) that divides

1, 4 thousand (0.4%) Ukrainians and 0, 4

Þara Oaşului from the Codru area. The plain

thousand (0.1%) of other ethnicities.

area is an ethnographic region of Satu Mare

Satu Mare County consists of three

County special through its multicultural and

ethnographic areas: Oaş, Codru and the Plain

multiethnic aspects. Hungarians, Swabians,

area.

Romanians and Ukrainians live here. This
Þara Oaşului (Oaş Country) is the

reality turns the plain area into a complex

most representative of the regions of Satu

one, an area of dynamic and colorful

Mare county. Its territory has been divided

confluences.

over time in two administrative areas: Þara

Transcarpathia is one of the most

Oaşului and Ugocea. From the administrative

interesting ethnographic regions of Ukraine.

point of view the two areas have functioned

The historical time here has its own pace. The

separately for almost 800 years: Þara Oaşului

geographical demarcation of Transcarpathia

inclue in the Sãtmar County with the county

and its administrative prolonged isolation

town at Satu Mare (Zathmar) and Ugocea

from the rest of the Ukrainian state have

included in the Ugocea County, with the

favoured

county town residing at Seleuşu Mare (today

culture until the middle of the 20th century

the Ukrainian town of Vinogradov). However,

almost in its original form. Transcarpathia

the names of Oaş and oşan could not be

is a historical-ethnographic space, an ethnic

erased by administrative borders or state

and political border space inhabited not

borders. Today, Þara Oaşului includes the

only by Ukrainians but also by Hungarians,

former Ugocea county (the Romanian side)

Romanians,

the

preserving

Slovakians,

of

traditional

Germans

and
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other nationalities. This rich background

features that portray the traditional culture,

is relevant to our research carried out in

the ethnographic group of doleneni is divided

Transcarpathia that aimed to discover the

into local territorial groups like: the doleneni

traditional culture of the region.

of Maramures, Borzhava, Uzh and Perechin-

The Transcarpathian region is divided

Bereznyi.

in 13 administrative districts; it has 609

The local-territorial group of the

settlements of which there are 10 towns,

doleneni of Maramures is settled in the

20 urban communes and 579 localities.

districts of Tiaciv (Teceu) and Hust. They

Uzhgorod,

Khust

are also present in the villages on the Upper

and Ciop are towns under the regional

Tereblia River (cotlovina Senevirului) and in

administration and Svaleava, Irsava, Teaciv,

the Ukrainian and in the ethnically mixed

Vinogradov and Rahiv are towns under the

settlements on the left bank of the Tisa River

district administration. Of the 13 districts of

(Romania): Crãciuneşti, Remeþi, Rona de Sus,

the Transcarpathian region, the district of

Tisa (Meku), Teceu Mic, Sighetu Marmaþiei,

Vinogradov is the only one bordering Satu

Câmpulung (Dovhe Pole) and Sãpânþa.

Mukachevo,

Beregovo,

Mare County.

The

ethnographic

district

of

the

The national structure of the population

doleneni from Borzhava covers the villages

of Transcarpathia is unique not only in

from the Borzhava- Latoritsa River Basin,

Ukraine but also in Europe. Here live about

that is the villages of the districts of

100 minorities such as Ukrainians, Russians,

Irsava, Svaliava, Mukachevo (to the east of

Romanians,

Mukachevo), Vynohradov and Beregovo.

Hungarians,

Slovakians,

Germans, Hebrews and more. According to

The territory of the Transcarpathian

the 2001 census, there were 32,152 (2.5%)

Hutsul covers an area of 1,900 km2 and

Romanians in Transcarpathia and they live

includes

in the following localities: Apşa de Mijloc,

Ukrainian

Biserica Albã Plãiuþ and Dobric of Rahiv

ethnically mixed villages on the Ruscovei

district, the towns of Solotvyno (Slatina),

and Vişeului Valleys and the left bank of the

Dibrova (since 2004 – also called Apşa de

Tisa River. The largest Hutsul communes on

Jos), Podişor, Peştera, Bãscãu, Carbuneşti,

the Romanian territory are: Poienile de sub

Hlebokii Potik (Strâmtura), Velikii Bouş

Munte, Ruscova, Repedea, Crasna, Valea

(Bouþu Mare) and Malii Bouþ (Bouþu Mic),

Vişeului, Bistra, Lunca, Bocicoiul Mare, etc.

Topcino of Teaciv district.
Most of the Transcarpathian territory

Rahiv

district,

villages

and

more
a

than

16

number

of

Based on small differences within
the traditional culture, researchers have

(9,735 km) and 200 km of the Ukrainian

identified

the

following

ethnographic

ethnic territory in Romania along the Tisa

districts of the Transcarpathian Hutsuls:

River, from the town of Sighetu Marmaþiei

1. The Hutsuls of Bogdan: This is the

to Tyachiv is inhabited by the doleneni-

group of villages situated on the valley of

Ukrainians. Given the whole complex of

the White Tisa River (Bila Tisa). From among
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them, we mention: Rostoka, Vydrychka,
Bogdan, Breboya, Luhe, Hoverla.

3. The Hutsuls of Rahiv. They live
in the valley of the Tisa River and its

2. The Hutsuls of Yasinea. This is the

tributaries from Rahiv town and the villages

group of villages situated on the valley of

of Kostylivka, Vilhovatyi, Dilove, Kruhlyi,

the Black Tisa River (Ciorna Tisa) and its

Hmeliv, Kosivska Polyana, Rozsishka and

tributaries from the villages of Ciorna Tisa,

Lunca (Luh).

Lazishchyna, Yasinea, Stebnyy, Kvasy, Sitnyi,
Trostyanets, Bilen.
From the ethnographic point of view,
the villages of Ciorna Tisa and Yasinia belong
to the local-territorial group of the Hutuls of

4. The Hutsuls of Velykyi Bechkiv
(Bocicoiul Mare). I live in Velykyi Bechkiv,
press Upper Strâmba, Kodyletska Poleana
and Hutu villages in Romania.
Regardless
the

of

the

communities

ethnic

and

ethnographic

Yasinia. The study on the populating process

studied,

of Yasinia town shows that the ancestors of

structure

Hutsuls originate from the suburbs of the

challenges, but undoubtedly one of the

Kosovo and Yaremcha towns.

most spectacular.

was

complex,

with

many
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INDUSTRIA CASNICĂ TEXTILĂ
ÎN ZONA DE GRANIŢĂ

în care mai putem vorbi la timpul prezent de
o industrie casnicã textilã. Aceastã tradiþie,
aceastã industrie este încã vie în zona de graniþã
România-Ucraina şi, cu toate cã a evoluat foarte

Istoria costumului popular este una lungã

mult, îşi mai pãstreazã caracteristica de bazã:

şi complicatã. Costumul popular surprinde, la

se desfãşoarã în cadrul gospodãriei þãrãneşti,

fel de bine ca orice document istoric, evoluþia

începând cu materia primã şi pânã la produsul

societãþii în ansamblul ei. Costumele populare,

finit. Trebuie sã precizãm cã activitãþile ce

îmbrãcãmintea tradiþionalã, au supravieþuit la

þin de industria casnicã textilã

nivelul satului românesc şi ucrainean cu toate

„activitatea specificã şi exclusivã a femeii”(L.,

influenþele mediului urban, constituindu-se

Apolzan, 1944, p. 40). Industria casnicã textilã

într-un adevãrat tezaur naþional. Conservarea

se referã în primul rând la îmbrãcãminte (portul

şi tezaurizarea lui în colecþiile muzeelor ne

popular), dar ea cuprinde toate celelalte

dã posibilitatea de a înþelege istoria proprie,

þesãturi şi împletituri necesare în gospodãrie:

dar şi mentalitatea şi creativitatea celor douã

þoale, cergi, feþe de perini, ştergare, lepedee

popoare vecine.

dar şi saci sau funii.

reprezintã

Valorile satului, relaþia þãranului cu

Cercetarea realizatã în aceastã zonã

Divinitatea şi cu viaþa de toate zilele, au dus

vine sã sublinieze asemãnãrile şi nu diferenþele.

la „impunerea” unor reguli stricte în crearea
costumului popular. Acesta trebuia sã rãspundã

Lâna

mai multor provocãri: celor practice - costumul

Trebuie sã înþelegem cã orice societate

de zi cu zi, dar şi celor estetice - costumul de

arhaicã are douã cerinþe de bazã: hrana şi

sãrbãtoare. Creativitatea þãranului a rãspuns

îmbrãcãmintea. Despre a doua cerinþã vom

la aceste provocãri în modul cel mai armonios

discuta mai pe larg, þinând seama cã ea se

posibil, fãcând din costumul popular un costum

îmbinã armonios cu ocupaþiile tradiþionale ale

de o autenticitate profundã, dar dându-i în

þãranului: creşterea animalelor şi agricultura.

acelaşi timp reale valenþe de document istoric.

Prin urmare materia primã pentru industria

Haina a reprezenat şi reprezintã un

casnicã textilã este produsul celor douã

reper în domeniul artelor decorative dar şi

ocupaþii de bazã.

al istoriei (C., Anton-Mantea,2014, p. 24).

În zona de graniþã, fie cã vorbim de

Costumul popular, studierea lui de-a lungul

judeþul Satu Mare fie cã vorbim de Regiunea

vremurilor a presupus studierea industriei

Transcarpatia, creşterea animalelor era o

casnice textile, a meşteşugurilor adiacente, a

ocupaþie de bazã. Fiecare gospodãrie deþinea

croitului, a ornameticii şi nu în ultimul rînd a

un numãr mai mare sau mai mic de oi. În timpul

accesoriilor care îl însoþesc.

campaniei sale în Þara Oaşului, Ion Muşlea

Judeþul

Satu

Mare

şi

Regiunea

Transcarpatia sunt printre puþinele regiuni
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fãcea un sumar inventar al numãrului de oi în
anumite sate.

„La Racşa sunt vre-o 6000 de oi. La

„Începeam tunsu de la gât. Da care cum

Moişeni am gãsit patru stâni cu câte 200 de oi

vre o ia, cã aceie nu-i cusutã cu şurub sã n-o poþi

şi capre” (I., Muşlea, 1932, p. 125).

tunde. O tundem cu forfeca. Dupã acee o legam

Gheorghe Focşa fãcea acelaşi lucru 40

bot şi o duceam acasã. Acasã, o punem oriunde

de ani mai târziu şi sublinia, în carte sa, cã la

la un loc uscat. Când avem timp lucram pe ie.”

stâna din Vârşor-Cãmãrzana erau 5 pãcurari,

(Fabian Irina, 85 ani, Negreşti-Oaş, 2014)

fiecare fiind responsabil de numãrul de oi care
era în jur de 304 la o singurã stânã.

Un alt aspect care trebuie subliniat este
acela cã blana oilor nu produce în întregime

Creşterea oilor era o ocupaþie de familie,
de la care nu lipseau nici femeile, nici copiii.

aceeaşi calitate. Lungimea şi diametrul firelor
de lânã depind de condiþiile de mediu, de rasã

„Pe mine nu m-o luat mama la cânepã,

şi de hranã. Cu toate acestea, în gospodãria

pe mine m-o trimis în deal la oi. Io am crescut

þãrãneascã nimic nu se pierde, prin urmare

la oi, io n-am nici-o clasã. Pãrinþii m-o þinut la

lâna de o calitate mai slabã este şi ea folositã

oi pânã la şaişpe ani. Apoi m-o adus la oraş. Io

în industria casnicã.

am fost bãiat lângã oi.” (Ana Mãrcuş, 70 ani,
Negreşti-Oaş, 2014)

„Cu oile, care sã hie lâna bunã şi sã þâie
lâna de-olaltã, trebuie iarna þânute bine, cu

„La noi nu prea erau oi, nu prea creşteau

mâncare. Care nu era, nu era rând nici sã le

oamenii oi, dar foloseam lâna în casã la þesut.”

tunzi. Nu sã tãie lâna di pi iele. Io ştiu cã io

(Puka Olena Mihailivna, 87 ani,Veleatino, 2014)

tare mult am lucrat cu oi.” (Floare Hotcã, 72

Prin urmare, lâna era o materie primã
care nu lipsea din nicio gospodãrie. Folosirea

ani, Negreşti-Oaş, 2014)
Dupã

tuns,

lâna

trebuie

spãlatã.

ei în activitãþile legate de industria casnicã

Spãlatul lânii se face cu apã curatã, apoi lâna

textilã este una fireascã.

se uscã la soare5. În Soconzel (zona Codru) lâna

Primul
este

tunsul

pas
oilor.

în

prelucrarea

Acesta

se

face

lânii

se spãla în ciubere cu apã încãlzitã la soare.

între

Mai întâi lâna se spãla cu apã cãlduþã pânã se

Sf. Gheorghe şi Sf. Petru (L., Apolzan, 1944, p. 43).

duce mizeria.

Venirea primãverii, a cãldurii, face ca blana oilor

„Spãlam lâna sã se ducã mizeria. Era

sã fie de prisos. Acum e timpul înþãrcatului şi prin

foarte murdarã. Cã la noi erau oi din ãlea bãrci,

urmare o perioadã bunã pentru tuns. Acesta nu

nu erau din ãlea cu lânã lungã.” (Malvina

se poate face mai devreme, þinânad seama cã

Madar, 58 ani, Soconzel, 2014)

mieii nu şi-ar recunoaşte mamele.
„Tãt omu s-o gospodãrit şi ş-o tuns oile.”
(Fabian Irina, 85 ani, Negreşti-Oaş, 2014)

Aceastã activitate de spãlarea se fãcea
vara. Atunci era posibilã uscarea lânii la o
temperaturã constantã.

Tunsul nu era o activitate care sã fie

„Întâie ai muiat-o acasã, cu apã cãlduþã.

luatã în joacã. Nu oricine ştia sã tundã oaia

Io am luat odatã, cã lucram la muzeu şi mi-o

bine, corect. Era de preferat ca lâna de pe

dat douã mãji de lânã nespãlatã. Şi era şi de la

animal, cojocul, sã se tundã ca un tot unitar.

colectiv, aşe mai slabã şi mai bãligosã. Am ales
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pe ce mai bãligosã şi ce mai curatã şi m-am dus

urzât, şi ceielaltã ai tors-o mai grosuc, de bãtut.

la Talna cu ştreafu şi cu tonuri şi cu lemne. C-o

Apoi o-am rãştiat, pe rãştitor şi apoi o-am pus

fost şi fatã me, celaltã mai bãtrânã şi soru-me. Şi

pã depãnãtor, sã se poatã fa ghemuri ş-apoi o

apoi tete acolo am fãcut focu, o-am bãgat aculu,

pus tiarã femeile. S-o þãsut mai demult uieşe cu

o-am spãlat. Şi apoi o-am uscat, tãte gardurile

perþi, sumane.” (Floare Finta, 81 ani, Negreşti-

le-am umplut. Apoi am scãrmãnat-o un ptic.

Oaş, 2014)

Aşa, cu mâna o-am ales. Şi apoi am dus-o la

„La noi din lânã am þesut pocrouþ, vuioşe

scãrmãnãtoare, aici la vale. O fo nişte unguri.

şi iþari.” (Sabadoş Irina Ivanivna, Veleatino, 73

Mni-o scãrmãnat şi mni-o şi tors.” (Fabian Irina,

ani, 2014)

85 ani, Negreşti-Oaş, 2014)
Lâna

spãlatã

„Dupã ce se torcea şi se þesea pãnura

trebuie

scãrmãnatã.

se ducea la piuã. Dacã duceam 20 de metri

Scãrmãnatul face ca firele de lânã sã se

de pãnurã la piuã, doar jumãtatea aduceam

desprindã unele de altele şi se sã elimine

înapoi.” (Malvina Madar, 58 ani, Soconzel, 2014)

ultimele rãmãşiþe de corpuri strãine. În timpul
scãrmãnatului se face alegerea diferitelor

Cânepa

categorii de lânã, astfel încât la urmã, dupã

În afarã de lânã în gospodãria þãrãneascã,

scãrmãnat şi pieptãnat, sã rãmânã “pãrul”

atunci când vorbim despre industria textilã,

adicã lâna de cea mai bunã calitate. Lâna tunsã

cânepa era la mare cinste. Toate sarcinile ce

de pe picioare, de pe spate şi de lângã coadã

þineau de cultivarea, creşterea, culegerea şi

este mai asprã şi din ea se vor þese þoalele şi

prelucrarea cânepii erau puse pe seama femeii.

obiele.

„Io-s din ‘42. Aşe o ştiu şi pe mama me, tãt
„Lâna o scãrmãnam cât mai uniform,

sã nu hie cocoloaşe, şi apoi fãceam caierul.”
(Malvina Madar, 58 ani, Soconzel, 2014)
„Lâna

am

ales-o

cu

mâna,

o pus cânepã.” (Floare Hotcã, 72 ani, NegreştiOaş, 2014)
Semãnatul cânepii era o activitate

am

importantã, însoþitã de tot felul de credinte şi

scãrmãnat-o tãtã bdine ş-apoi am fãcut-o cu

practici. În întreaga zonã de graniþã, ea era

perie, cu dinþi de hier.” (Floare Finta, 81 ani,

semãnatã în orgadã sau „în hotar” şi se gunoia

Negreşti-Oaş, 2014)

pentru a creşte mare şi frumoasã.

Pieptãnatul lânii este o operaþiune

„Dipt-aceie dacã o fo gunoit s-o fãcut

foarte importantã. Prin pieptãnat se vor alege

forte fainã. Atunci nu sã pune atâta chimicalã.”

firele cele mai lungi, de cea mai bunã calitate:

(Floare Hotcã, 72 ani, Negreşti-Oaş, 2014)

pãrul. Lâna este pieptãnatã cu piepteni cu dinþi

„Cânepa o semãnam primavara, afara

de fier. Faza poate continua pânã la obþinerea

în hotar şi prima cânepã era cea albã.” (Puka

calitãþii dorite. Firele astfel obþinute sunt puse

Olena Mihailivna, 87 ani, Veleatino, 2014)

unele peste altele, pânã se ajunge la cantitatea

„Când semãnam cânepã ziceam Tatãl

doritã. Pãrul se rãsuceşte într-un colac, de

nostru.” (Gheorghi Maria Perivna, 65 ani,

mãrimea unui caier.

Veleatino, 2014)

„Apoi, am ales-o, ceie mai subþârã de
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Culesul cânepii se fãcea cu mâna. Se

smulgea din pãmânt şi se aduna în mãnunchiuri.

Folclor şi Etnografie Cluj)

Ele erau numite „mânuri”. Dacã nu era culeasã

Dupã terminarea culesului, cânepa este

la timp, cânepa se usca şi gospodina era de

dusã la topit. Topitul cânepii se face la vale

râsul satului.

în mici ochiuri de apã fãcute special pentru

„Smulgeau cânepa şi fãceau mãnuşi,

aceastã activitate sau „în zaton (stãvilar).”

atâta cât cuprinzi cu mâna, o legau pe trei

(Puka Olena Mihailivna, 87 ani, Veleatino,

locuri şi îi tãiau rãdãcina cu securea la tãietor.”

2014)

(Malvina Madar, 58 ani, Soconzel, 2014)

„Topchilele erau fãcute la vale. Fãceau

Mai întâi e culeasã cânepa de varã, care

câte o gropã şi puneau ptietre pe ie. O þâne

se face pe la sfârşitul lunii iulie. Aceastã cânepã

acolo pânã când se pute rumpe.” (Floare Hotcã,

e cea mai preþuitã deoarece din ea se obþine

72 ani, Negreşti-Oaş, 2014)

un fuior mai alb şi mai tare. Cânepa de varã

„La vale punem pari, ptietre şi rude sã

este dusã în gospodãrie şi sprijinitã de pereþii

nu ieie apa cînepa şi fiecare avea porþia lui. O

casei sau ai poieþii şi este lãsatã la uscat, nu

lãsam o sãptãmânã sã dospeascã” (Maria Tot,

mai mult de 3-4 zile.

56 ani, Valea Seaca 2014)

„Prima cânepã o smulgeau în iulie. Dupã

Topitul este supravegheat de femei care

ce o smulgeau fãceau snopi şi o muiau la râu,

aveau grijã ca atunci când ploua sã scoatã

timp de o sãptãmînã.” (Puka Olena Mihailivna,

cânepa pe mal ca sã nu o ia apa.

87 ani, Veleatino, 2014)

Meliþatul urmãreşte sfãrâmarea pãrþii

Cânepa de toamnã sau „cea verde” (Puka

lemnoase a cânepii şi extragerea fibrelor textile

Olena Mihailivna, 87 ani, Veleatino, 2014) se

curate (L.,Apolzan, 1944, p. 52). Operaþia este

culege la o lunã dupã cea de varã şi culesul ei

una anevoioasã (datoritã prafului care se

se face mai uşor. Ea se usucã pe locul pe care a

ridicã), o femeie reuşind sã meliþeze în jur de

fost culeasã. Se fac claie din mãnunchiuri, care

40 de mânuri pe zi.

se pun cu rãdãcinile în jos.
„Ai cules întâi ceie albã, aşa s-o dzâs.
Apoi celaltã care o fãcut sãmânþã, aceie ai
lãsat-o pânã o fãcut capu ala. Apoi u-ai scuturat
şi apoi s-o dus la topchilã.” (Floare Hotcã, 72

Odatã

meliþatã,

cânepa

primeşte

numele de fuior.
„Fiecare om ş-o fãcut meliþã.” (Floare
Hotcã, 72 ani, Negreşti-Oaş, 2014)
„La femeia care îi rãmânea cânepã

ani, Negreşti-Oaş, 2014)

nezdrobitã şi o ascundea prin şurã, râdea satu

„Primãvara prin costreie

de ea, ziceau cã-i puturoasã.” (Malvina Madar,

Vin feciorii sã mã ieie;

58 ani, Soconzel, 2014)

Mama nu mã vre a da.

Dupã ce era meliþatã, cânepa se cãlca.

Pânã nu-i torc cânepa;

Cãlcatul se fãcea cu picioarele goale pânã

Ce-a de varã şi de toamnã

cânepa devenea moale numai bunã de tors.

Sã mã-mbreace ca pe-o doamnã.”

„Cânepa apoi ai cãlcat-o, cu picioarele

(inf. Rodica Þânþaş, 15 ani, Negreşti-Oaş,

goale.” (Floare Hotcã, 72 ani, Negreşti-Oaş, 2014)

07.01.1978, V. Rogoz, Arhiva Institutului de

Cânepa era apoi scuturatã şi urma datul
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în perie sau „hecelã” (Malvina Madar, 58 ani,

se torceau pentru cãmãşi şi cele pentru textilele

Soconzel, 2014). Peria avea dinþi de metal şi nu

utilitare).

lipsea din nici o gospodãrie. Periatul cânepii
avea drept scop împãrþirea firelor în mai multe
calitãþi:

Torsul, rãşchiratul, depãnatul şi vopsitul
Odatã obþinute firele, fie ele de cânepã,

1. fuiorul;

in sau lânã, femeile se puneau pe tors. Torsul

2. câlþi;

s-a dezvoltat din rãsucirea firului efectuat cu

3. cãieruþã.

mâna fãrã nici o unealtã, fiind „un exemplu

„Dupã ce o trãjem în perie fãceam fuior

genial de ştiinþã aplicatã” (Şt., Pascu, 1982, p.

alb şi fuior mai negru, hospos ori câlþi. Cã iera

82-83). Cea mai arhaicã unealtã de tors a fost

şi cîlþi albi şi câlþi negri.” (Maria Tot, 56 ani,

fusul de piartã, care devine în timp una dintre

Valea Seaca 2014)

uneltele casnice cele mai importante. Spre

Fiecare calitate are destinaþie precisã.
Din fuior se torcea urzeala şi bãtãtura din care
se þesea pânza pentru haine, din câlþi se þeseau

deosebire de lânã, cânepa se torcea numai prin
rãsucirea fibrei în (Z).
Torsul

este

o

activitate

practicatã

lepedeiele, desagii, sacii, iar din cãieruþã pânza

aproape exculsiv de cãtre femei şi care se

mai subþire, adicã costumul de sãrbãtoare.

întinde de-alungul întregului an. Cu torsul,
femeia se obişnuia din copilãrie şi îl integra

Inul

în mod natural în universul ei. Torsul capãtã
Alãturi de cânepã, inul a reprezentat un

dimensiuni mai mari şi se transformã în grija

mare ajutor în indurstria casnicã textilã. Inul

de cãpetenie a femeii începând cu Postul

se cultiva în general la începutul primãverii

Crãciunului pânã în Postul Mare. În aceastã

(F., Zaharia, 2008, p. 116).

perioadã se toarce mereu, individual în

„Mama cultiva inul primavara, devreme.
Fiecare îşi semana în ogradã.” (Popiuk Maria
Mihailivna, 70 de ani, Ciorna Tisa, 2014)
Inul era cules la sfârşitul lui august, la
fel ca şi cânepa. Plantele erau „secerate” şi se

gospodãrie sau la şezãtori.
„În postu Crãciunilui am tors, apoi o
dginit feciorii şi mi-o aprins caieru’ de câlþi. Aşa
de glumã şi n-am avut ce face.”(Ana Mãrcuş, 70
ani, Negreşti-Oaş, 2014)

aşezau în mãnunchiuri. Toate aceste faze şi tot

„Merjem cu caieru, frijem picioci, în

ce þinea de cultivarea, creşterea şi prelucrarea

Postu crãciunului, hierbem mãlai, era tare fain

inului cãdea, de asemenea, în seama femeii.

în şezãtore. Merjem noi, vecinile, aşe la-olaltã.”

„Dupã ce îl secerau, îl lãsau pe câmp

(Ana Mãrcuş, 70 ani, Negreşti-Oaş, 2014)

sã-l ploaie pânã se înmuia, apoi îl îmblãceau.”

„De tors, torceam iarna, la şezãtori sau

(Popiuk Maria Mihailvna, 70 de ani, Ciorna

în clacã.” (Popiuk Maria Mihailivna, 70 de ani,

Tisa, 2014)

Ciorna Tisa, 2014)

Urmãtoarele faze sunt asemãnãtoare

„Mama îmi zicea: pe când vi acasã sã

cu cele de la prelucrarea cânepei: topitul,

aduci douã fuse pline. Când merjei la alte fete,

meliþatul, pieptãnatul, alesul firelor (cele care

ca tineri, ai mai fi vorbit, ai mai fi râs, dar îmi
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aduceam aminte de fus, mire-se lumea de el

rupe des şi fusul scapã din degete; nu avea voie

de fus. Mama îmi zicea: dacã tãt meri acolo nu

sã fie nici prea uşor pentru cã atunci învârtitul

cã þi-a tãt umbla gura, sã-þi umble mâinile.”

firului nu se face corect. Femeia toarce firele în

(Malvina Madar, 58 ani, Soconzel, 2014)

funcþie de pânza pe care vrea s-o obþinã. Când

În Negreşti-Oaş fiecare femeie avea

toarce pentru þoale, firul este gros şi mai puþin

furca ei, furca fãcutã dintr-o „botã de tufã”

rãsucit. Pentru cãmãşi şi pindilee firul este tors

(Floare Hotcã, 72 ani, Negreştii-Oaş, 2014),

mai subþire.

doar fusul era realizat de meşteri specializaþi.

Rãşchiratul

se

fãcea

cu

ajutorul

„Ş-acuma mai sânt din ãştia care fac

rãşchitorului. Acesta se fãcea de obicei din

fusã. Ãştia fac şi linguri de lemn.” (Floare

lemn de alun şi avea lungimea în jur de 80 cm

Hotcã, 72 ani, Negreştii-Oaş, 2014)

(un cot).

În Veleatino, femeile puneau fuiorul pe
kudelie (furcã) şi torceau iarna în şezãtoare „la
diferite case, cu bãieþi , cu muzicã.” (Sabadoş
Irina Ivanivna, 73 ani, Veleatino, 2014)

„Atâta-i un cot câtâ-i rãşchitoru” (Finta
Floare, 81 ani, Negreşti-Oaş, 2014)
La capete, rãşchitorul are câte o panã
dupã care se aşeazã firele. Rãşchiratul trebuie

„Mama mã certa cã torcem prea puþin,

fãcut corect pentru a se putea lua uşor sculurile

dar bãieþii îmi furau fusul şi nu mi-l dãdeau

de pe el. Dacã rãşchiratul nu se face corect,

înapoi numa dacã îi sãrutam.” (Sabadoş Irina

firele se încrucişeazã, prin urmare se încâlcesc

Ivanivna, 73 ani, Veleatino, 2014)

şi trebuie rupte.

„Mama îmi dãdea sã torc numa câlþii

Fiertul tortului. Este o etapã obligatorie,

sã-i torc io, ranã avei pe dejetu aiesta mic,

deoarece în timpul fiertului firele de cânepã se

cã era mai cu hospe şi fuioru era lin, frumos.

înmoiae devenind accesibile þesutului. Se pun

Mama, cu maşina de tors, torcea frumos de ace

paie pe fundul unui toc şi se aşeazã sculurile

finã.” (Maria Tot, 56 ani, Valea Seacã, 2014)

rând pe rând. Deasupra se pune iarãşi un rând

Femeile torceau toatã lâna, cânepa şi

de paie. Peste toate acestea se toarnã apã

inul în casã, manual. Mult mai târziu (dupã

fierbinte. Apa se scurge din toc printr-o gaurã.

1950) au apãrut şi maşinile de tors.

Apa e din nou încãlzitã şi din nou turnatã peste

Lâna şi cânepa care urmeazã a fi toarse

sculuri. Lucrul aesta dureazã o zi şi jumãtate.

se aşeazã în caier şi se leagã de furcã. Femeia

Dacã firele nu s-au albit îndeajuns ele mai sunt

trage din caier fire, mai groase sau mai subþiri,

frecate încã o datã cu cenuşã. La sfârşit, firele

şi le învârte pe fus.

trebuie sã fie cât mai albe.

„Iera întâie firul subþâr, urzitura şi

„Tortul îl opãream în toc. Apoi puneam

apoi celelalte cât ai vrut de grosã. Urzâtura ai

cenuşã pi el. Apoi l-ai tot înmtors pânã a aldit.

fãcut-o aşe normalã, sã nu sã rumpã.” (Floare

Dupã ce þi s-o pãrut cã-s mândre, le-ai dus la

Hotcã, 72 ani, Negreşti-Oaş, 2014)

vale, le-ai lãut cu mai multe lãutoare ş-apoi ne-

Fusul are o anumitã greutate, care

mbãtam ş-apoi tâpurem.” (Ana Mãrcuş, 70 ani,

determinã lungimea firului tors. Acesta nu are

Negreşti-Oaş, 2014)

voie sã fie prea greu pentru cã atunci firul se

„Þâpure şi-mi pare bine
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Cã mi-s mândre torturile.” (Ana Mãrcuş, 70 ani,

de lucru adecvat. Astfel, plecând de la torsul

Negreşti-Oaş, 2014)

fibrelor care avea rostul de a realiza simultan

Depãnatul. Acesta urmeazã, în mod logic,

întinderea şi rãsucirea fibrelor cu fusul şi furca

rãşchiratului. Depãnatul se face cu vârtelniþa

de tors şi transformarea lor în fire şi continuând

şi pe categorii de fire, se fac astfel ghemuri

cu þesutul pe rãzboaie de þesut verticale şi

pentru urzit şi ghemuri pentru bãtãturã. De pe

orizontale unde se obþineau þesãturile, s-a

ghemuri se fac þevile cu sucala.

ajuns la confecþionarea unor produse finite

Vopsitul se fãcea în gospodãrie dupã
tehnici vechi moştenite din generaþie în

într-o gamã foarte variatã.
„Am pus tiarã în tãtã iarna şi am þãsut.”

generaþie, vopselele se obþineau din plante

(Floare Hotcã, 72 ani, Negreşti-Oaş, 2012)

şi aveau calitãþi deosebite. Culorile obþinute

„Vai de mine ce sã fac,

vegetal în gospodãrie erau de duratã şi mai

Mi-o cãzut bãdiþa drag,

armonioase. Cu toate acestea în multe sate din

Şî n-am pânzã sã-l îmbrac!

zona de graniþã „feştitu” lânii se fãcea de cãtre

Am o bucatã pe sul,

femei specializate. În timp s-a pierdut tehnica

Pusã pi picior la fum!...”

vopsitului tradiþional, cu plante. Femeile

(Gh., Focşa, 1999, p. 209)

vopseau lâna cu „galos.” (Ana Mãrcuş, 70 ani,
Negreşti-Oaş, 2014)

Rãzboiul de þesut sau tiara, cum i se
spune în Oaş, este alcãtuit din: picioarele din

„Era o femeie anume ce feştea la noi,

faþã şi picioarele din spate. Ele sunt prinse

Ştirboaie, o babã.” (Ana Mãrcuş, 70 ani,

de cele douã „tãlpi” laterale ale rãzboiului.

Negreşti-Oaş, 2014)

Picioarele din spate susþin sulul pe care se

Doar culoarea neagrã mai era obþinutã
din coajã de arin şi se vopsea cu ea lâna pentru
uioşe.

nãvãdeşte urzeala şi vergelele.
De pe sul urzeala trece prin iþe şi apoi
prin spatã. Înainte de a trece prin iþe şi prin

„Ba lâna neagrã o vopse cu scoarþã de

spatã printre firele urzelii se trec doi fuştei.

arin. Aceeie era în uieş. Asta culoare no mers

Fuşteii de la iþe sunt prinşi de bâta de la iþe

jos de pe uieş, dar astalaltã şi din roşu şi din

cu nişte curele. Dupã ce trec prin spatã, firele

verde se lãsa.”(Floare Hotcã, 72 ani, Negreşti-

urzelii sunt prinse pe sulul din faþã, care este

Oaş, 2014)

prins pe picioarele din faþã.

Vopsitul cu coajã de arin era preferat pentru

„Ai urdzît un fir de tort fin, fin şi unu de

firele de lânã, deoarece era culoarea mai

bumbac.” (Irina Fabian, 85 ani, Negreşti-Oaş, 2014)

„fainã.”

„Mama o avut o grãmadã de prunci şi

„Lâna o feşteam cu feştealã, cã şi amu

trebuia tãtã primãvara sã þasã uieşe, cioreci.

mai am sã dau la oricine.” (Irina Fabian, 85 ani,

Aşa s-o fãcut, ş-apoi iarna torceai cânepã. Era

Negreşti-Oaş, 2014)

mult cu hainele a lucra atunci.” (Irina Fabian,

Torsul

şi

þesutul,

precum

şi

confecþionarea pieselor de vestimentaþie sunt
ocupaþii casnice care presupun un instrumentar
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85 ani, Negreşti-Oaş, 2014)
Þesutul

pânzei

avea

în

societãþile

arhaice semnificaþii cosmogonice cu puternice

influenþe

asupra

destinului

oamenilor.

Responsabilã de aceastã influenþã şi de toate
semnificaþiile mistico-simbolice ale þesutului
era femeia. Ea toarce firul vieþii şi þese pânza

putea face pe gard, pe pereþii casei, pe grape
sau pe urzoaie.
În Oaş se urzea pe urzele care erau
prinse pe meşter grindã.

albã pe care deseneazã destinul întregii

„Aveam urzele ş-anume patru. Apoi

familii. Femeia-creatoare dã naştere copiilor,

cu alea am urzit. Apoi o ieşit urzele cu talpã.

începe pânzã nouã, are forþa destinului în

Care-o fost mnicuþã şi n-o avut o urdzât pe

mâini şi ochi, iar pânza þesutã cuprinde în ea

gard. ” (Ana Mãrcuş,73 ani, Nagreşti-Oaş, 2014)

tot unviersul cunoscut şi necunoscut. Formele

„Io când am fo micã am urdzât fuior şi

care iau naştere pe albul pânzei: flori, frunze,

am bãtut cu cânipã. Io aşe am purtat pidiliuþu.”

siluete de animale sau oameni sunt produsul

(Maria Tot, 56 ani, Valea Seacã, 2014)

acestei forþe.

Urzeala era realizatã din fire textile

Pentru femei þesutul era foarte important

de aceeaşi culoare şi de calitate foarte bunã.

deoarece era singura modalitate de obþinere a

Pentru desagi sau peretare se urzea şi din

îmbrãcãmintei şi a tuturor þesãturilor necesare

douã culori, în acest caz urzitul era mult mai

într-o gospodãrie.

complicat. Dupã ce se termina cu urzitul se

Rãzboiul de þesut se gãsea în fiecare

trecea la învelitul sulului din spate operaþie

gospodãrie. Meşterii care fãceau rãzboaie erau

care putea dura câteva ore. Printre urzealã se

la mare cãutare.

aşezau vergele ca sã nu se încurce firele.

„Iera om care ştie sã facã stativ, Someşan

„Aveam urdzâtor prins în grindã, tãt

Vãsâi, îi zice. Şi Doroş Petre, ei fãceu stativile de

învãrteam urdzâtoriu. Una avem gijã de

la început. ” (Petru Tot, 60 ani, Valea Seacã, 2014)

gheme. Dacã greşei un fir pã urdzâtor fãcei

„Rãzboiul nostru a fost fãcut de un

iapã. Dzâcea cã dacã ai fãcut iapã nu mai putei

meşter, Verbeşciuk Mikhailo. Era scump un

urdzî.” (Maria Tot, 56 ani, Valea Seacã, 2014)

rãzboi, costa cât o vacã, de aceea aveau puþini.

Urmãtorul pas era cel al realizãrii

Mama mea urzea cu beredo (urzitor) şi þesea

iþelor. Iþele se fãceau cu ajutorul unei scânduri.

iarna pânzã pentru cãmãşi, ştergare (ruşnek),

Urmeazã

feþe de masã (skatert), acoperitoare pentru

trecerea fiecãrui fir de urzealã printre iþe. La

coşul de Paşti (paskarek).” (Popiuk Maria

nãvãdit este nevoie de douã femei: una care dã

Mihailivna, 70 de ani, Ciorna Tisa, 2014)

firul din spate, iar alta care îl scoate prin faþã.

Perioada de þesut cea mai lungã şi
bogatã era cea de dupã terminatul torsului,
adicã în Postul Mare.
Urzitul

se

nãvãditul

iþelor

care

înseamnã

Urmeazã nãvãditul prin spatã.
Odatã pusã „tiara”, þeserea pânzei e un
lucru uşor. Se þesea mai ales dupã Crãciun.

fãcea

în

funcþie

de

„Dupã Crãciun, dupã ce treceu tãte

dimensiunile care urma sã le aibe þesãtura.

sãrbãtorile, începem

sã urdzâm. Urdzem şi

Pentru lungime se mãsura firul de pe ghem cu

câte douã, tri rânduri o datã, sã nu mai tãt

cotul şi se punea semn cu fir roşu (fir etalon)

îmblãm. Cum gãtam punem cela rând.” (Maria

iar pentru lãþime etalonul era spata. Urzitul se

Tot, 56 ani, Valea Seacã, 2014)
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Femeile þeseau toatã iarna valuri întregi

familie. Tot din aceastã calitate se confecþionau

de pânzã de cânepã, þeseau lânã pe care apoi

feþe de pernã, feþe de masã şi şterguri de cui.

o duceau la piuã, þeseau tot ce era nevoie în

Din a doua calitate se þesea îmbrãcãmintea

gospodãrie (F., Zaharia, 2008, p. 157).

de zi cu zi, prosoape de faþã, feþe de mese de

Pãnura era metrajul þesut din lânã şi

folosinþã zilnicã. A treia calitate era destinatã

împâslit şi de care era mare nevoie în gospodãria

lepedeelor,

sormojacurilor

þãrãneascã. Din ea se coseau uioşe, gube,

paiele de pe pat), sacilor.

(husele

pentru

veste, cioareci, piese de îmbrãcãminte pentru

Dupã introducerea firelor de bumbac în

perioadele reci ale anului. Pãnura se þesea în

industria casnicã textilã, pânza þesutã în casã

cantitãþi mari, deoarece urma sã fie dusã la

avea o altã calitate, era mai albã, mai finã,

piuã, iar aceastã tehnologie scãdea metrajul

mai moale. Aceste calitãþi au fãcut ca pânza de

la jumãtate. Nu era o muncã uşoarã, dar era

bumbac, la început bãtutã cu cânepã, mai apoi

deosebit de necesarã. Dupã împâslire, pãnura

bumbac în bumbac, sã înlocuiascã pânza de

era vopsitã şi apoi croitã. Nu toatã pãnura se

cânepã în realizarea costumului de sãrbãtoare,

vopsea, deoarece se þesea şi pãnurã coloratã

a feþelor de masã de sãrbãtoare, a şetrgurilor

care depindea de culoare lânii. Calitatea

de cui şi a celor de pe coşul de Paşte.

pãnurei depindea în egalã mãsurã de calitatea
fibrelor de lânã şi de procesul de împâslire.
Totuşi,

când

vorbim

de

cea

În prezent, în gospodãriile din mediul
rural, fie cã vorbim de România, fie cã vorbim

mai

de Ucraina, se mai þese pânzã de bumbac din

importantã grupã a þesãturilor din gospodãria

care se confecþionazã costume populare şi

þãrãneascã, vorbim de pânza din care se

textile de interior cu rol de decor. Tehnica, mult

confecþiona vestimentaþia şi toate celelalte

avansatã, face ca în satele din Oaş, þesutul sã

textile utilitare (F., Zaharia, 2008, p. 158). Pânza

se realizeze cu maşini asistate de computer.

de cânepã, cãci despre ea e vorba, este cea care

Toate acestea au o influenþã mare

avea cea mai mare pondere în industria casnicã

şi asupra costumului popular. Costumul a

textilã. Se þeseau cantitãþi foarte mari de valuri

evoluat, în unele cazuri, spectaculos. Dorinþa

de pânzã, nu de puþine ori mai multe decât era

de a deþine un costum popular e influenþatã

necesar familiei. Datoritã acestui lucru, încã se

şi de costuri, care în unele cazuri rivalizeazã

mai gãsesc pe teren, în sate, în lãdoaie, valuri

cu colecþiile marilor case de modã. Cu toate

de pânzã de cânepã. Din cânepã se þeseau trei

acestea, zona de graniþã româno-ucraineanã

calitãþi de pânzã: prima şi anume urzealã de

este o zonã în care costumul popular este

fuior şi bãtãturã din urzealã, a doua calitate de

viu, este dorit. Simbolurile pe care le poartã,

þesãturã din fuior şi bãtãturã din câlþi torşi mai

elementele specifice zonei, trasformã costumul

subþire şi a treia calitate þesãturã din urzealã

popular

şi bãtãturã din câlþi torşi mai gros. Fiecare

noastre naþionale şi locale.

calitate era destinatã unei anumite categorii de
textile. Prima calitate era destinatã realizãrii
vestimentaþiei de sãrbãtoare pentru întreaga
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într-un

lucru

necesar

identitãþii
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COSTUMUL OŞENESC
Zona Oaşului a fost şi este una dintre
cele mai importante şi bogate zone etnografice
ale judeþului Satu Mare. Cele mai vechi
costume din Oaş au fost realizate din pânzã
de cânepã. Cultura cânepii era deosebit de
importantã pentru cã din aceastã plantã
se obþinea îmbrãcãmintea pentru întreaga
familie. Femeia era responsabilã, în gospodãria
oşeneascã, de semãnatul, culesul şi prelucrarea
cânepii. Alãturi de cânepã, lâna avea şi ea
un rol important, fiind folositã la realizarea
unor piese de îmbrãcãminte pentru sezonul
rece. Costumul popular oşenesc era realizat în
întregime în gospodãria þãrãneascã.
Costumul de femeie este compus din
cãmaşã, pindileu, zadie şi chischineu (batic).
Prima piesã din costum asupra cãreia ne oprim
este cãmaşa. Aceasta era realizatã din pânzã
de cânepã þesutã în gospodãrie, iar în Oaş
primele cãmãşi au fost cele pe creþuri. Cãmaşa
era încreþitã pe lângã gât, în creþi mãrunþi şi
era despicatã în faþã. Creþii de pe lângã gât
erau prinşi într-un guler mic, de maxim doi,
trei centimetri. Cãmaşa avea mâneci lungi
(lãrgimea maximã fiind la nivelul coatelor)
care se strângeau în pumnişori la încheietura
mâinii. Cãmaşa de zi cu zi era simplã, fãrã prea
multe ornamente. În timp, gulerul este înlocuit
de platcã care era împãrþitã egal în faþã şi în
spate. Aceasta era foarte frumos ornamentatã,
chiar şi la cãmaşa de zi cu zi.
Cãmaşa

de

sãrbãtoare

urmãreşte

acelaşi croi, la început cu creþi, apoi cu paltcã,
dar evoluþia ei este spectaculoasã. Cãmaşa
veche din pânzã de cânepã era mult mai
bogat decoratã, avea mânecile mai largi şi
40
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pumnişorii mai laþi. Ornamentica, în general
geometricã, era realizatã în paşi cruciuliþã
şi era foarte viu coloratã. La cãmaşa cu
platcã, lucrurile evolueazã, platca primeşte o
importanþã foarte mare în economia cãmãşii şi
prin urmare femeile se întrec în a crea motive
şi a folosi fire şi culori care mai de care mai
interesante. Platca este croitã pe lângã gât, cu
despicãturã la spate, unde se închidea cu douã
şnururi frumos împletite, iar mai târziu cu
nasturi coloraþi. În timp, laturile plãtcii au fost
încadrate de volane mici şi dese, care formeazã
un chenar şi care scot şi mai mult în evidenþã
aceastã componentã a cãmãşii.
La

cãmaşa

cu

platcã,

pumnişorii

evolueazã şi ei de la o simplã bentiþã, la o
bentiþã latã care în timp e decoratã cu un
volan. Bentiþa şi marginile volanului sunt bogat
ornamentate, uneori pe marginile acestuia sunt
croşetaþi colþişori coloraþi. Pumnişorii se închid
cu şnur împletit, trecut prin gãici, mai apoi cu
nasturi (doi, trei, chiar cinci).
Pindileul

este

o

piesã

la

fel

de

spectaculoasã ca şi cãmaşa. Cel de zi cu zi era
simplu, la început dintr-un lat, mai apoi din
doi laþi de pânzã þesutã fãrã ornamente. Pânza
era încreþitã la brâu, mai creaþã pe şolduri şi
la spate iar în faþã era aproape platã. Creþii
erau prinşi de „pogmatã” sau guler. De guler
erau cusute douã şnururi cu ajutorul cãrora se
lega pindileul. Pindileele vechi sunt realizate
în întregime din pânzã, de cele mai multe ori
de cânepã, şi ajungeau pânã la jumãtatea
gambei. Ornamentele erau puþine şi plasate pe
pogmatã şi la poale.
Pindileul de sãrbãtoare era şi este
mult mai frumos. Acesta este mai larg şi este
ornametnat atât la pogmatã cât şi la poale.

Ornamentica era deosebit de frumoasã, era o

cu ajutorul pasmanturilor de culoare neagrã.

broderie, la început paşi în cruce, mai apoi, în

Nu de puþine ori fetele tinere asorteazã o

paşi tot mai elaboraþi. Pogmata pindileului de

cãmaşã roşie cu o sugnã verde sau un pindileu

sãrbãtoare era mai latã iar cele douã şnururi

pentru a da şi mai mult dinamism costumului.

cu care se încheia se terminau cu ciucuraşi.

Peste pindileu se poartã zadia, care

Cromatica era la fel de spectaculoasã ca

era realizatã dintr-un lat de pânzã. În timp

şi ornamentica: roşu, galben, maro, verde,

zadia de pânzã e înlocuitã de o zadie mult mai

albastru, portocaliu, violet. Pindileul de cânepã

coloratã şi mai preþioasã din punct de vedere

sau bumbac avea o cãdere frumoasã, un drapaj

al materialului. Zadia de „pãr” era de fapt din

natural care urmãrea liniile corpului. Azi,

caşmir şi oşencele o cumpãrau cu sume mari

pindileul este realizat din dantelã, este scorþos,

din import, în special din Cehoslovacia.

uneori dublat de pânzã de rafie, şi are þinuta
unei crinoline.

Pe

cap

femeile

poartã

chischineu

(batic). La început acesta a fost din pânzã,

Astãzi, costumele de sãrbãtoare sunt

dar a fost repede înlocuit de chischineul de

un adevãrat spectacol. Ele sunt realizate din

„pãr”. Chischineul, unul dintre elementele

dantelã sau mãtãsuri brodate cu ajutorul unor

spectaculase ale costumul oşenesc de femeie, a

maşini cu cartelã sau chiar computerizate.

rãmas neschimbat nu numai ca funcþie dar şi

Oşencele îşi pot alege modelele de broderie sau

ca material. Odatã intrat în port chischineul

pot sã îşi creeze aceste modele. Important este

rãmâne pânã în zilele noastre cea mai iubitã şi

ca materialul din care este realizat costumul

scumpã piesã din costum.

sã fie unic. La cãmaşa s-a pãstrat croiul, s-a

În picioare femeile, ca de altfel şi

pãstrat platca, care acum este complet neagrã.

bãrbaþii, purtau opinci cu obiele de lânã. Mai

Ornametele cãmãşii le regãsim la pumnişori,

târziu apar cizmele de piele şi cele de lac.

de-alungul mânecii şi pe platcã. Diferenþa

Acest costum era întregit iarna cu o

este la culoare. Vechile cãmãşi sunt superb

gubã de lânã care se punea peste costum în

colorate în culori vii, îndrãzneþe, cele de azi au

zilele cele mai friguroase. Prin gubã nu trecea

ornamentica în întregime de culoare neagrã.

nici apa nici zãpada, dar când se umplea de

Decorul nu mai este brodat, este înlocuit de

apã era foarte grea. Femeile mai purtau iarna

pasmanturi realizate manual sau mecanic.

şi laibãre din pãnurã, simple. Acestea erau

Pasmanturile, la rândul lor, sunt decorate cu

realizate în cea mai mare parte în gopsodãrie.

mãrgele de sticlã sau cristale Swarovski, toate

Tot în sezonul rece, femeile purtau veste

de culoare neagrã.

din catifea, frumos ornamentate cu mãrgele,

Pe lângã acest costum clasic, în felul lui,

zgãrzi, pasmaturi şi nasturi. Din catifea erau

oşencele poartã şi cãmaşã cu sugnã sau sumnã.

şi buibãlauãle (jacheþele) din barşon (catifea)

Aceste costume sunt realizate din materiale viu

negru şi ele la fel de frumos ornamentate.

colorate: verde, roşu, albastru, galben. În acest

Un alt element distinctiv al oşencelor era

caz, croiul rãmâne acelaşi şi la cãmaşã şi la

zgarda. Mari iubitoare de accesorii, oşencele se

sugnã, la fel şi ornamentica care este realizatã

împodobeau în zilele de sãrbãtoare şi la nuntã
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cu zeci de şiraguri de mãrgele şi de zgãrzi.

despicãturã şi guler înalt. Ultimul croi este cel

Aceste erau realizate de cãtre femei încã de

mai des întâlnit. Acest fel de cãmaşã, numitã

când erau copile şi se înmulþeau în timp.

„cote” în zona Cãmãrzana, este cu adevãrat

Costumul bãrbãtesc de zi cu zi era şi

spectaculoasã. Este realizatã din mãtase albã,

el simplu, fãrã prea multe pretenþii. Cãmaşa

are gulerul înalt de 6-8 cm, mâneci largi care nu

scurtã şi largã era încreþitã la gât şi avea

se mai terminã în pumnişori şi se poartã peste

mânecile lungi şi nu foarte ample. Nici cãmaşa

pantalon. Ornametele sunt exclusiv de culoare

bãrbãteascã de zi cu zi nu avea o ornamenticã

neagrã,

prea bogatã, ci una simplã în tonuri de maro,

cãmãşii, umerii, pieptul, poalele cãmãşii şi

verde, galben. Decorul împodobea gulerul de

poalele mânecii.

care erau prinşi creþii cãmãşii, poalele cãmãşii
şi marginile mânecilor.

împodobesc

gulerul,

despicãtura

Bãrbaþii nu mai poartã gaci ci pantaloni
de stofã de culoare închisã. Gacii sunt purtaþi

Cãmaşa de sãrbatoare era realizatã din
pânzã de cânepã sau bumbac, avea mâneci

doar de cãtre ansamblurile de dansatori, în
diferite ocazii şi la spectacole.

largi, iar ornamentica era mult mai bogatã.

Iarna bãrbaþii purtau cioareci, dar cu gaci

Broderiile erau plasate pe guler, pe piept pe

pe dedesubt. Aceşti gaci eru mult mai strâmþi şi

lângã despicãturã şi la mâneci. Oranmentica

aveau rolul de a proteja de frig dar şi de asprimea

era una bogatã, în culorii vii: albastru, galben,

lânii. Pe deasupra purtau uioşe cu perþi (dungi)

negru, verde, maro. La guler, cãmaşa avea

la fel ca şi femeile, iar în cap cuşme de blanã de

ataşate douã şnururi viu colorate, care se

oaie. Uioşele erau þesute în rãzboi, de cãtre femei,

teminau cu ciucuri.

din lânã albã sau surã şi erau decorate cu dungi

Pe

lângã

cãmaşã,

bãrbaþii

purtau

colorate: roşii, galbene, negre, maro.

gaci, mai scurþi şi mai strâmþi decât cele de

În Þara Oaşului, bãrbaþii purtau straiþã,

sãrbãtoare. Gacii erau croiþi din doi laþi de

frumos ornamentatã. Straiþa era alãturi de

pânzã, erau ampli în brâu şi se trãgea pe

întregul costum o marcã identitarã a oşanului.

brãcinari, care se închideau în faþã. Pe cap,

Fie cã vorbim de straiþa de zi cu zi, fie cã

bãrbaþii purtau pãlãrii de paie şi în picioare

vorbim de straiþa de sãrbãtoare, aceasta era

opinci.

frumos ornamentatã, atât pe baiere cât şi pe
La fel ca şi în cazul costumului de

straiþa propriu-zisã. Motivele erau din cele mai

femeie şi costumul bãrbãtesc a evoluat, s-a

diferite, iar culorile la fel de îndrãzneþe ca şi

transformat. Cãmãşile de sãrbãtoare nu mai

cele de pe costume.

sunt realizate din pânzã de cânepã sau de

Azi, straiþa oşanului este în întregime

bumbac, ci din mãtãsuri fine importate din

de culoare neagrã, este realizatã din pasmaturi

Turcia şi Japonia. Cãmaşa bãrbãteascã are o

şi

dinamicã diferitã de cea de femeie. În cazul

sunt inserate mãrgele de sticlã sau cristale

cãmãşii bãrbãteşti putem vorbi de mai multe

Swarovski. Baierul straiþei este de douã ori mai

croiuri: cel clasic cu creþii pe lîngã gât, cel

lat decât la cele vechi şi în cele din urmã se

cu platcã îngustã şi lungã pe piept şi cel cu

cade sã subliniem cã straiþa nu mai are nici o
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dantele croşetate manual şi pe care

fucþionalitate, ci este o piesã de decor.

costumul popular dar şi o felexibilitate în ceea ce

Pe cap, bãrbaþii purtau pãlãrii de paie

priveşte abordarea lui în timpuri mai moderne.

cu boruri mici sau pãlãrii de fetru negru. În

Conştienþi de propria identitate, mândri şi cu un

ambele cazuri, atunci când vorbim de pãlãriile

potenþial financiar mare, oşenii au transformat

de sãrbãtoare ele erau ornamentate cu zgãrzi,

cel mai simplu costum într-un spectacol fãrã

cu ciucuri şi cu pene de pãun sau de cocoş.

egal. Acest costum nu mai vorbeşte astãzi doar

Clopurile de azi sunt asortate perfect

de identitate, de apartenenþã la o comunitate, ci

cu straiþele, prin urmare sunt împodobite cu

vorbeşte mai ales despre statut social. Acest lucru

pasmanturi de culoare neagrã, sunt plinde de

se vede în transformãrile suferite de costum. Cu

broderii cu mãrgele, peste care nu de puþine ori

toate acestea oşenii nu vor renunþa niciodatã

mai vin inserate broşe colorate. La clop, bãrbaþii

la el, pentru cã mai mult decât orice, costumul

poartã pene de pãun prinse de asemenea cu

popular îi face unici, îi scoate în evidenþã, le

broşe colorate. Clopul are prevãzutã o zgardã

întãreşte locul între celelalte comunitãþi. Tocmai

realizatã din mãrgele negre, care are dublã

de aceea toþi oşenii, indiferent unde s-ar afla,

funcþie: aceea de a securiza clopul pe cap şi de

îşi îmbracã costumul cu mândrie la cel mai

a înfrumuseþa fruntea celui care o poartã.

important moment al vieþii: nunta. E o declaraþie

Comunitãþile din zona Oaşului au dovedit

de iubire faþa de tradiþii şi faþã de comunitate.

de-alungul vremii o dragoste deosebitã faþã de
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COSTUMUL MAGHIAR

şi mai maiestuoasã. Peste acest pindileu, femeile
purtau un şorþ asortat cu vesta sau cu bluza.

Iubitoare de tradiþie, etnia maghiarã

Şorþul putea fi astfel: roşu, verde, albastru sau

din România pãstreazã în lãzile de zestre şi în

alb. Femeilor din Bogdand le plãcea foarte mult

dulapuri costume vechi, astfel cã astãzi mai

culoarea roşie, aceasta fiind definitorie pentru

putem gãsi în colecþiile Muzeului maghiar din

aceastã comunitate, indiferent cã vorbim de

Bogdand şi ale Muzeului Judeþean Satu Mare

costum sau de alte categorii textile. Întorcându-

piese de costum autentic.

ne la costum, mai exact la şorþ, acesta era

Costumul de femeie este compus din
fustã, bluzã, şorþ, vestã şi batic.

realizat din barşon (catifea) roşu-vişiniu şi
contrasta foarte bine cu pindileul alb. În acest

Bluza este realizatã din pânzã de bumbac,

caz, femeile purtau pe cap un batic de caşmir

are guler rãsfrânt şi se încheie în faþã. Atât bluza

roşu. La acceastã þinutã, vesta era de culoare

de la vechiul costum cât şi cea de la noul costum

neagrã şi era frumos decoratã cu şnururi care

are mâneci largi, încreþite pe umãr. Fie cã are

desenau arabescuri şi motive vegetale. Aceastã

mânecile pânã la cot, fie cã are mânecile lungi,

vestã se încheia în faþã cu un şnur trecut prin

acestea se terminã cu un volan prins pe o bentiþã,

gãici mici şi dese. În picioare purtau cizme înalte

care strânge mâneca. Bluza este destul de sobrã,

cu toc înalt şi gros sau pantofi închişi cu şireturi.

fãrã decor, doar cel realizat din croi. Un alt croi

Acest costum vechi evolueazã odatã cu

mult folosit la bluzele maghiare a fost acela cu

industria textilã şi femeile renunþã la pânza

decolteul rotund, tras pe şnur. Aceastã bluzã era

groasã de cânepã şi chiar la cea de bumbac.

frumos brodatã pe piept şi pe mâneci cu motive

Prin urmare nu se mai þese pânzã pentru

florale (broderie stil Kalocsai), broderie viu

îmbrãcãminte. Noile costumele sunt realizate,

coloratã în care culoarea roşie era dominantã.

acum, din pânzã finã de bumbac, denumitã

Frumoasele bluze erau realizate din pânzã finã

carton, cu imprimeuri mãrunte şi în culori vii:

de bumbac (batist) şi erau purtate la sãrbãtoare.

albastru, roz, verde, roşu, lila. Componenþa

Pindileul era deosebit faþã de cel al

costumului rãmâne neschimbatã, iar asortarea

vecinilor codreni, prin faptul cã era plisat.

pieselor de costum are aceeaşi importanþã ca la

Un pindileu putea avea între 200 şi 300 de

costumul vechi. Bluza şi fusta noului costum au

pliuri. Acestea erau realizate manual, de cãtre

aceeaşi culoare, iar şorþul rãmâne sã fie asortat

fiecare femeie. Materialul era plisat cât pânza

cu baticul. Variantele sunt infinite şi foarte

era jilavã şi se foloseau pietre pentru fixare.

frumoase.

Pindileul era acoperit cu o pânzã pentru a nu se

Iarna, femeile poartã pe umeri şaluri

îngãlbeni la soare. Era o muncã laborioasã, care

groase de lânã,iar în urmã cu 80 de ani chiar

dura chiar şi o sãptãmânã, dar femeiele erau

mici pãturi decorate cu franjuri.

mândre de pindileele lor. Acestea erau strânse

Costumul bãrbãtesc se compune din:gaci

pe un guler mic, în jurul mijlocului şi erau lungi

sau pantaloni de cizme, cãmaşã albã, puslic

pânã la jumãtatea gambei. Pe sub pindileu se

(vestã), pãlãrie şi cizme înalte. Costumul vechi,

purtau jupoane, care sã dea pindileului o þinutã

þesut din pânzã de cânepã era compus din gaci,
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cãmaşã şi puslic. Acest costum era realizat

cizme) sunt de obicei de culoare închisã (negru,

în întregme în gospodãria þãrãneascã. El s-a

gri). Uneori, pe aceşti panataloni mai moderni,

schimbat dramatic în urmã cu 70 de ani. Cãmaşa

erau aplicate şnururi sub forma unor vipuşte.

din pânzã de cânepã avea guler rãsfrânt, se

Nelipsit din costum era puslicul, de

încheia în faþã cu nasturi şi avea manşete mai

culoare neagrã, care avea brodat pe piepþi flori

late, care se încheiau şi ele tot cu nasturi. Era

(lalele, maci) în culori vii şi i se spunea „puslic

o cãmaşã de lungime medie, nu scurtã ca cea

cu flori de mãtase”. Acesta avea, de asemenea

a codrenilor, în vecinãtatea cãrora locuieşte

guler rãsfrânt şi se închidea în faþã cu nasturi, de

comunitatea din Bogdand. În timp, pânza de

cele mai multe ori metalici.

cânepã e înlocuitã cu cea de bumbac, mult mai

Pe cap, bãrbaþii purtau pãlãrii de fetru

albã şi mai uşor de întreþinut. Maghiarii din

negru împodobit cu pene. În picioare, purtau

Bogdand renunþã repede şi cu destul de multã

cizme înalte de box. Iarna, bãrbaþii purtau

uşurinþã la vechiul costum şi astfel cãmaşa de

şube, haine groase cusute pe comandã, din stofe

pânzã þesutã în gospodãrie e înlocuitã cu cea

cumpãrate din comerþ.

cumpãratã din comerþ.

Azi, în comunitãþile maghiare se simte

Vechiul costum avea gaci din pânzã de

un puternic etnuziasm în prinvinþa costumului

cânepã. Gacii, denumiþi ranþoşi (creþi), erau

popular. Tot mai multe femei cautã sã aibã

foarte largi şi lungi şi plisaþi cu pliseuri mai

propriul costum, la fel şi bãrbaþii. Sigur, puternic

mari şi multe. Aceste pliseuri dãdeau gacilor

influenþate de costumul maghiar de peste graniþã,

un aspect elaborat, pliseurile erau realizate

comunitãþile maghiare din judeþul Satu Mare

de femei, manual, pe pânzã jilavã, fiind fixate

poartã tot mai des acest costum, la festivaluri,

cu pietre. Rezultatul era spectaculos. Peste

la evenimente importante, duminica la bisericã.

gaci, bãrbaþii purtau şorþ care nu de puþine

Momentul de modernitate care a curpins aceste

ori era foarte frumos brodat cu motive florale

comunitãþi în anii 70, 80 ai secolului trecut,

(flori de rodie, lalele sau maci) Cumunitãþile

politicile de stat cu privire la tradiþiile etniilor

maghiare renunþã la acesti gaci şi îi înlocuieşte

a tecut. Reîntoarcerea la origini se face rapid,

cu pantalonii fãcuþi, de cele mai multe ori pe

cu responsabilitate şi cu ajutorul celor mai în

comandã. Pantalonii priceşi (largi pe coapsã şi

vârstã, care îşi mai amintesc aceste minunate

strâmþi pe gambã pentru a putea intra uşor în

costume.
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COSTUMUL ŞVĂBESC

Fiind o comunitate agrarã, şvabii din
Petreşti, prind îndeletniciri de la etniile vecine

În

anul

2012

şvabii

sãtmãreni

au

(române şi maghiare) şi cultivã cânepã pe

sãrbãtorit 300 de ani de la venirea lor pe

care femeile şi fetele o prelucrau. Încã o datã,

aceste meleaguri. Şvabii din Petreşti îşi au

cultura cânepii este motorul industriei casnice

originile în regiunea Baden-Württemberg. Ei

textile. Atât din punct de vedere practic cât

au fost colonizaþi pe domeniul contelui Károly,

şi economic, cultura cânepii este un câştig

colonizare care a început în anul 1712.

pentru aceastã comunitate. Chiar dacã nu

Aşa cum ne povesteşte Maria Nagy

îşi confecþioneazã piese de vestimentaþie din

(Petreşiti, 2014): „şvabii s-au îmbarcat în Ulm pe

pânzã þesutã, şvãboaicele þes pânzã pentru

nişte vaporaşe, au venit pânã în Budapesta unde

peretare, pentru şterguri, pentru merindare,

au fost preluaþi de cãruþele contelui Károly.”

pentru saci şi pentru tot ceea ce e nevoie în

Comuna Petreşti este colonizatã abia în 1742, cu

gospodãrie. Dupã ce apar firele de bumbac şi

familii şvãbeşti din satele din împrejurimi, sate

pânza þesutã se apropie calitativ şi cromatic

în care colonizarea a început mult mai devreme.

de cea industrialã, şvãboaicele încep sã-

Comunitatea şvãbeascã, venitã dintr-o

şi confecþioneze şi bluze pe care brodeazã

þarã şi o zonã puternic industrializatã aduce cu

frumoase motive florale (influenþã a etniei

ea multe lucruri noi, îşi aduce limba maternã,

maghiare).

tradiþiile, dar din nefericire nu îşi aduce

E greu, dacã nu aproape imposibil sã

costumul. De fapt, acesta dispãruse de mult,

refacem din punct de vedere istoric costumul

sub puternica influenþã a costumului de târg.

şvãbesc în aceste condiþii. Totuşi mai avem

Germania a fost una dintre cele mai puternic

destule elemente care ne ajutã în reconstituirea

industrializate þãri şi fãrã îndoialã cã industria

acestuia.

textilã a fost una dintre cele mai înfloritoare.

Vechile

fotografii

de

familie

ne

Prin urmare, şvabilor le-a fost uşor sã renunþe

prezintã femei, copii şi bãrbaþi în costume

la costumele realizate integral în gospodãria

de oraş, sobre, de obicei de culoare neagrã.

proprie şi sã adopte moda de oraş.

Costumul corespunde modei de la începutul

Cu toate acestea, cu toate pierderile

secolului al XX-lea. Elementele definitorii de

cauzate de o societate puternic industrializatã,

care vorbeam şi care s-au pãstrat pînã azi

comunitatea şvãbeascã reuşeşte sã salveze

sunt: şorþul purtat de femei, şalul de umeri,

unele elemente definitorii, sau care li se par

din lînã, pantalonii largi pe coapse şi strâmþi

definitorii, pentru ei ca etnie. Acest lucru iese la

pe gambã (pentru a putea intra uşor în cizme)

ivealã în anii 70, 80 ai secolului al XX-lea, când

la bãrbaþi.

în Petreşti sunt înfiinþate trupe de dans popular.
Puşi în faþa unei astfel de provocãri, profesorii,

Costumul şvãbesc de femeie se compune
din: bluzã, jupon, fustã, bonetã şi şorþ.

cãci ei erau promotorii acestor activitãþi,

Costumul este realizat în întregime din

încearcã sã cerceteze şi sã scoatã la luminã

materiale obþinute industrial, stofe de bumbac

aceste elemente definitorii.

sau de mãtase. Costumul de zi cu zi este cusut
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din stofã de bumbac, de bunã calitate. În zile

de vestimentaþie deosebit de frumoasã şi

de sãrbãtoare, şvãboaicele îmbrãcau costume

complicatã.

realizate din pânzã de bumbac sau damascuri

Fusta este mult mai simplã, vine ca o

fine. Croiul este acelaşi, fie cã vorbim de

completare a pãrþii de sus a costumului. Este

costumul de zi cu zi fie cã vorbim de cel de

creaþã, strânsã pe un brâu lat de o plamã,

sãrbãtoare.

cu creþii mai deşi pe şolduri. Fusta acoperã

Cãmaşa, care este de fapt o bluzã
elaboratã, este scurtã pânã în brâu şi se încheie

aproape în întregime picioarele şi este de
culoare neagrã.

în faþã cu nasturi. Este croitã pe lângã gât, cu

Şorþul este realizat din pânzã finã de

un guler micuþ. Bluza se compune din douã

bumbac. Este de culoare albã şi este decorat

straturi, unul din pânzã de bumbac finã, care

la poale cu pliuri fine între care se aflã o

este cusut de stratul urmãtor, realizat din stofã

broderie cu motive florale. Şorþul se terminã cu

de bumbac. Primul are rolul unei bluziþe şi este

o dantelã foarte finã de culoare albã. În cele

scurt, pânã în brâu. Al doilea strat are rolul

douã colþuri de sus este brodat numele Wald

unei jachete, care îmbracã bluziþa. Acest al

Erzsi, cu aceeaşi culoare ca motivele florale de

doilea strat, jacheta, este la fel de scurtã, pânã

pe poale.

în brâu, cu un guler mic, cu pliuri foarte fine
care pornesc de pe umãr şi se terminã deasupra

Boneta este simplã, realizatã din pânzã
finã de bumbac şi este decoratã cu dantelã.

pieptului. La îmbinarea celor douã pãrþi, jacheta

Acest costum îl purtau femeile mai în

este decoratã cu dantelã de culoare neagrã şi

vârstã, pe când tinerele purtau un costum mai

uneori cu mãrgele tot de culoare neagrã. Partea

simplu, format din bluziþã, fustã şi şorþ. Bluzele

care acoperã torsul este decoratã cu pliuri late,

de varã erau cu mâneci scurte şi erau frumos

iar jacheta se închide cu capse mici, ascunse.

decorate cu broderii de influenþã maghiarã

La suprafaþã sunt cusuþi nasturi, de decor, tot

(broderia de Kalocsai). Peste aceste bluziþe,

de culoare neagrã. Spatele jachetei este la

fetele purtau veste de catifea sau de stofã de

fel de frumos decorat. De la umeri pânã între

bumbac, de culaore neagrã. Fustele erau de

omoplaþi coboarã câte un set de pliuri mãrunte,

obicei albe cu inserþii de panglici sau dantele

iar îmbinarea celor douã pãrþi se face în „V”.

negre, dar purtau şi fuste colorate. Fustele erau

Pe aceastã îmbinare este inseratã o dantelã

mai scurte decât cele ale femeilor. Peste fuste,

identicã cu cea de pe faþã. Din vârful V-ului se

fetele purtau un şorþ alb, cu aceleaşi inserþii de

desprind pliuri mãrunte, care se desfac ca un

culoare neagrã.

evantai. Mânecile jachetei sunt lungi, încreþite

Atât femeile, cât şi fetele purtau

la umeri, dând astfel lãrgime acestora. De la cot

peste umeri şaluri mari, vara din materiale

în jos, aceastã lãrgime este redusã prin crearea

fine (bumbac, mãtase) cu franjuri şi broderii

unori pense fine. Mâneca este şi ea decoratã cu

colorate, iar iarna de lânã.

dantelã şi nasturi.
Cu toate cã jacheta este de culoare

În picioare, femeile purtau vara pantofi,
iar iarna cizme.

neagrã, croiul şi decorul fac din ea o piesã
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Costumul bãrbãtesc este la fel de sobru

asemenea pe comandã. În picioare poartã cizme.

ca şi costumul de femeie. Bãrbaþii poartã

Fiind o comunitate sobrã şi disciplinatã,

cãmãşã, pantaloni, vestã, veston, pãlãrie.

costumul care o reprezintã reflectã toate

Cãmaşa este de culoare albã şi este realizatã

aceste caracteristici. Pentru o lungã perioadã

industrial. Pantalonii sunt cusuþi de obicei pe

de timp de reconstituirea costumului şvãbesc,

comandã şi sunt mai largi pe coapse şi strâmþi

sau mai corect de interpretarea lui, s-au ocupat

pe gambe, pentru a intra uşor în cizme. Vesta şi

cadrele didactice din şcoli. Aceste costume au

vestonul sunt cusute şi ele pe comandã şi sunt

fost consacrate ca aparþinând etniei germane şi

realizate din stofe cumpãrate. Modelele sunt

astãzi tot mai multe comunitãþi încearcã astfel

clasice, vestoane cu revere şi veste cu nasturi.

de interpretãri. Cu toate aceste neajunsuri,

La costumul de zi cu zi, bãrbaþii purtau şorþuri

costumul

realizate din pânzã de cânepã sau bumbac cu

definitorii precum şalul (atât de frumos decorat

cânepã, þesute în rãzboi. Acestea erau de obicei

astãzi cu puternice influenþe de broderie de

colorate în culori închise, din motive practice.

Kalocsai), cizmele (la bãrbaþi) şi bineînþeles

Pãlãria este una simplã, de fetru. Iarna,
bãrbaþii poartã jachete groase, cusute de
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şvãbesc

culorile sobre.

îşi

pãstreazã

elemente
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COSTUMUL DE CODRU

care elibereazã pe restul braþului doi lati de
pânzã albã şi finã. În timp, creþii coboarã pe

Costumul de femeie este compus din:

piept şi spate şi devin câmpuri ornametale

cãmaşã, pindileu, şorþ sau zadia din-nainte şi

numai bune de a fi umplute cu motive, iar

zadia de pe cap. Cãmaşa de Soconzel este o

imaginaþia femelior a fãcut din aceste câmpuri

cãmaşã pe creþuri. Cãmaşa pe creþuri este cea

ornamentale adevãrate câmpuri „de bãtãlie”.

mai veche structurã croitã şi cea mai simplã.

Fie cã erau motive geometrice, fie cã erau

Aceasta era încreþitã pe lângã gât, în creþi

motive vegetale bãtãlia pentru cea mai frumosã

„mãnãnþei” (Malvina Madar, 58 ani, Soconzel,

cãmaşã era continuã. Cele mai vechi cãmãşi

2014) şi era despicatã în faþã. Pe despicãturã

au motive geometrice pe creþii de la umeri şi

erau dispuşi nasturii care închideau cãmaşa,

încheieturi, motive realizate din cusãturile

femeile din codru nu purtau cãmãşi deschise.

care prindeau creþii şi care erau punctate cu

Nasturii erau de culoare neagrã, acestia fiind

„plãibasul” (creionul) (Malvina Madar, 58 ani,

poate singurul ornament al cãmãşii. Creþii

Soconzel, 2014) realizâd un joc de lumini şi

de pe lângã gât erau prinşi într-un guler mic,

umbre, de contraste care dau cãmãşii de Codru

de maxim doi, trei centimetri. Cãmaşa avea

o notã distinctivã.

mâneci lungi, care se terminau în bentiþe

Pindileul completeazã partea de la

simple, fãrã motive ornamentale, era scurtã,

brâu în jos a costumului femeiesc. În general,

pânã în talie, doar atât cât sã intre în pindileu.

el se decoreazã la marginea de jos (la poale),

Cãmaşa de sãrbãtoare era o cãmaşã pe

uneori adãugându-se dantele lucrate cu mâna.

creþi, mult mai mulþi decât la cãmaşa obişnuitã

Pindileul de zi cu zi, la Soconzel, era şi el simplu,

şi era realizatã din patru laþi de pânzã. În faþã

din doi laþi de pânzã þesutã, cânepã în cânepã,

se încheia cu mulþi nasturi de culoare neagrã.

şi fãrã ornamente. Pânza era încreþitã la brâu,

Mânecile cãmãşii erau cusute din doi laþi de

mai creaþã pe şolduri şi la spate iar în faþã era

pânzã care se încreþeau deasupra umerilor şi

aproape platã (fãrã creþi). Creþii erau prinşi

la încheieturi. Cei doi laþi de pânzã trebuiau sã

într-un „guler” sau brâu destul de lat, (cât o

intre deasupra umerilor. De aici multitudinea

palmã) cu „vraniþã„ în faþã (Malvina Madar, 58

creþilor care erau mãrunþei, egali şi dispuşi

ani, Soconzel, 2014). De guler erau cusute douã

perfect astfel încât mâneca sã se potriveascã

şnururi cu ajutorul cãrora se lega pindileul.

formei corpului. Acest lucru trebuia realizat

Poalele pidileului erau simple, nu erau deloc

şi la încheietura mâinii, lucru mult mai greu

ornamentate. Pindileul de zi cu zi era mai scurt

þinând cont cã încheietura este mai micã.

şi mai strâmt decât cel de sãrbãtoare.

Aici, creþii trebuiau sã fie egali şi lungi, uneori

Fetele purtau pindileu pentru prima

ajungeau pânã la cot şi astfel, între umãr şi

datã atunci când intrau în „danþ”, la 13–15

încheieturã rãmânea mâneca foarte largã.

ani. Acest prim danþ reprezenta intrarea

Eleganþa cãmãşii vine tocmai din aceastã

lor în societate. Iatã de ce pindileul avea o

rezolvare, a creþilor de la umãr şi încheieturã,

importanþã atât de mare în satul codrenesc
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şi mai ales în viaþa femeilor. Pindileul de

rotunzi. În timp colþii se mutã şi pe al doilea

sãrbãtoare se fãcea din trei pânã la şapte

lat de pânzã, astfel încât pindileul avea acum

laþi de pânzã şi þinând seama cã lãþimea unui

douã rânduri de colþi. Colþii nu îi puteau face

rãzboi era de 50 cm, pindileul ajungea de la

oricine, decât sãboiþele care aveau maşini.

o lãþime de 1,50 cm pânã la o lãþime de 4 m.

În timp fetele şi femeile îşi cumpãrã fire de

Întregul pindileu cântãrea mult şi ca sã poatã

aþã coloratã din târguri şi încep sã decoreze

sta corect şi sã fie uşor de purtat, nu de puþine

colþii cu aceste fire. Pindileul începe sã capete

ori, îi erau ataşate bretele. Bretelele veneau

culoare. De la simplul pindileu de cânepã, alb,

pe sub cãmaşã. Laþii de pânzã erau îmbinaþi

ornametat cu colþi şi rupturiþã, ajungem la

între ei cu cusãtura numitã rupturiþã, o

pindileul colorat ornametat cu motive florale

cusãturã de îmbinare simplã. Poalele erau

colorate.

brodate în colþişori dubli, tripli sau cvadrupli.

Piesele

complementare

costumului

Acesta era pindileul de sãrbãtoare, ceatvarãul.

femeiesc sunt catrinþele, opregele, vâlnicele,

Sigur, nu orice fatã în sat avea ceatvarãu,

fotele şi şorþurile. Acestea se poartã peste

doar cele înstãrite, ale cãror pãrinþi îşi

poale. În zona Codrului cel mai rãspândit era

permiteau sã plateascã femei pentru torsul

şorþul, care reprezintã în realitate o catrinþã de

cânepii şi sãboiþe (croitorease) pentru cusutul

dimensiuni mai mari, în general monocrome, cu

pindileului. Mãsura lãrgimii cetvarãului se lua

un decor foarte discret, amplasat de regula la

cu braþul (de la umãr la capãtul degetelor),

tiv ori în şiruri pe înãlþimea şorþului. La început

mãsurã care se numea „rip” (Malvina Madar,

acesta era de culoare pânzei iar mai târziu

58 ani, Soconzel, 2014). Un ceatvarãu trebuia

femeile au început sã coloreze „şurþurile”,

sã mãsoare mãcar 14-16 ripi. Pe sub ceatvarãu

vopsindu-le cu coloranþi naturali (coji de ceapã,

fetele purtau pindileul strâmt, care avea rolul

coji şi frunze de nuc). În cazul costumului de

de a le acoperii picioarele în timpul dansului.

sãrbãtoare peste ceatvarãu se punea zadia

Pindileul de sãrbãtoare era cel mai

din-nainte, care era şi ea frumos decoratã cu

ornamentat pindileu din câte avea o femeie.

motive florale, la început alb pe alb iar mai

Cele mai vechi erau ornamentate alb pe alb

apoi cu fire de bumbac colorate.

şi dispunerea motivelor se fãcea la început

Gãteala capului în zona de Codru se

doar la îmbinarea laþilor de pânzã şi la poale.

fãcea cu un batic, la început de culoarea pânzei

Gulerul pindileului nu era ornamentat, dar în

de cânepã. În timp, din raþiuni lesne de înþeles,

timp acesta este decorat cu zig-zaguri fãcute

acest batic a început sã fie colorat (tot vegetal

cu maşina de cusut sau volãnaşe. Poalele

ca şi şorþurile). Mai târziu apar baticurile

pindileului se terminau cu o „mânuşalã” (o

colorate, din bumbac cu imprimeuri mãrunte.

lucrãturã) tot în fir de cânepã sau bumbac.

Când intrau în danþ şi duminica la

Dupã apariþia maşinii de cusut, au apãrut colþii

bisericã fetele purtau un accesoriu special,

poalelor, care sunt de altfel definitorii pentru

numit joljuþ de mânã (batistã). Acesta era o

pindileul de Codru. Ei puteau fi colþi drepþi sau

bucatã de pânzã de 50 x 50 cm, tivit frumos
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pe margini şi brodat. Fetele purtau joljuþul la

Costumul bãrbãtesc de sãrbãtoare era

mâna stângã şi el avea un rol foarte important.

compus din cãmaşã, gaci, cizme şi clop. La

Bãieþii nu aveau voie sã prindã fetele de mânã,

început cãmaşa avea guler scurt, dar mai apoi

acest gest se fãcea cu ajutorul joljuþului. Când

s-a transformat în guler rãsfrânt. Cãmaşa era

fata intra în danþ era introdusã de un „tizeş”

tot pe creþuri, la gât, pe piept şi la mâneci.

(organizatorul danþului). Acesta o trãgea de

Din cusãturile creþilor femeile realizau motive

joljuþ, pentru a nu o atinge.

geometrice care sã împodobeascã cãmaşa.

Costumul era întregit de o serie de

Despicãtura de la gât era adâncã şi se închidea

accesorii dintre care zgarda era nelipsitã.

cu nasturi. Pe lângã despicãtura de pe piept

Acesta se lega în jurul gâtului şi era realizatã de

se aplica o altã bucatã de pânzã care era

cãtre fete sau de cãtre mamele fetelor. Zgãrzile

ornamentatã cu broderie spartã, broderie ciur.

erau late, unele cu colþi la fel ca pindileele.

Gulerul cãmãşii era ornamentat în acealşi fel,

În picioare femeile, ca de altfel şi

la fel şi manşetele. Broderia era alb pe alb

bãrbaþii, purtau opinci cu obiele din pãnurã.

ceea ce conferea cãmãşii o eleganþã deosebitã.

Mai târziu au purtat încãlþãminte cumpãratã

Cãmaşa de sãrbãtoare era mai lungã decât

din târguri sau îşi fãceau pe comandã, pantofi

cea de zi cu zi şi poalele cãmeşii erau şi ele

de piele (jumãtãþi), care îmbrãcau piciorul

frumos ornamentate; la început de mânã iar

pânã lângã gleznã şi se închideau cu şireturi.

dupã apariþia maşinii de cusut cu cusãturi

Pe timp de iarnã purtau ghete înalte pe glezã,

ornamentale realizate cu ajutorul acesteia.

închise tot cu şireturi.
Femeile mai purtau iarna şi cojoace din

A
importantã

doua
în

piesã
costumul

de

îmbrãcãminte
bãrbãtesc

sunt

piele de oaie, cojoace simple „nu lucrate”, fãrã

pantalonii. În funcþie de materialul din care

broderie (Malvina Madar, 58 ani, Soconzel,

sunt croiþi, aceştia sunt de varã (cei din pânzã)

2014). Acestea erau realizate în cea mai mare

şi de iarnã (cei din lânã).

parte în gopsodãrie.

La Soconzel bãrbaþii purtau „gace”

Costumul bãrbãtesc de zi cu zi în

(Malvina Madar, 58 ani, Soconzel, 2014) mai

Soconzel era şi el simplu, fãrã prea multe

scurte decât cele de sãrbãtoare şi mai strâmte.

pretenþii. Cãmaşa scurtã, din aceleaşi raþiuni

Gacele se croiau ample în brâu şi se trãgeau pe

ca şi cãmaşa de femeie, era încreþitã la gât şi

brãcinari, care se închideau în faþã. Peste gace

avea mânecile lungi şi nu foarte ample, pentru

bãrbaþii purtau şi ei şorþuri. Iarna bãrbaþii

a nu-i împiedica în timpul muncii. Mânecile

purtau cioareci, dar cu gaci pe dedesubt. Aceşti

se termiau cu manşete care se închideau cu

gaci erau mult mai strâmþi şi aveau rolul de a

nasturi. Nici cãmaşa bãrbãteascã de zi cu zi nu

proteja de frig dar şi de asprimea lânii. Gacii

era ornamentatã, singura valoare esteticã era

de sãrbãtoare erau foarte largi şi, la fel ca şi

datã de contrastul de culoare între albul cãmãşii

pindileul, erau mândria femeii. Astfel, gacii

şi nasturii negrii cu care aceasta se închidea în

ajungeau sã fie cusuþi din 6 laþi de pânzã.

faþã.

Aceasta le dãdea o lãrgime considerabilã. Gacii
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erau strânşi în brâu pe brãcinari, lungimea lor

obiele sau ciorapi groşi de lânã. Aceste piese

nu depãşea jumãtatea gambei.

complementare erau fixate pe picior cu ajutorul

În ceea ce priveşte acoperitoarele de

nojiþelor. În zona Codru bãrbaþii, asemeni

cap, în cazul costumului bãrbãtesc avem doar

femeilor, purtau în picioare în vechime şi saboþi

douã variante: cãciula şi pãlãria. Pe cap,

de lemn, la costumul de sãrbãtoare îşi procurau

bãrbaþii din Soconzel purtau pãlãrii de paie,

cizme de piele.

vara şi cuşmã din blanã de oaie, iarna. Şi la

Costumul popular este fãrã îndoialã un

costumul de sãrbãtoare bãrbaþii purtau pe cap

simbol al comunitãþii din Soconzel şi a celorlate

clopuri înalte de paie, „înştruþate” cu pene de

comunitãþi din zona Codrului. Este poate unul

cocoş sãlbatic.

din puþinele costume populare care se pãstreazã

Portul popular ar fi incomplet fãrã

aporoape de cel original, fãrã modificãri

marea varietate a hainelor de deasupra, care

spectaculoase. Croiul şi piesele costumului au

se îmbracã peste cãmãşi, constituind în cadrul

rãmas aceleaşi, culorile folosite în ornameticã

costumului piesa centralã a costumului de-

sunt aceleaşi. Pânza este poate singurul element

alungul anotimpului rece.

care nu se mai pãstreazã, pânza de cânepã

La Soconzel, iarna bãrbaþii purtau pe

fiind înlocuitã cu pânza de bumbac, de cele

deasupra „şope” la fel ca şi femeile. Şopa de

mai multe ori realizatã industrial. La Soconzel,

lânã se punea peste costum în zilele cele mai

ca în majoritatea comunitãþilor rurale, odatã

friguroase. Prin şopã nu trecea nici apa nici

cu dispariþia culturii cînepii dispar elemente

zãpada, dar când se umplea de apã era foarte

care þin de industria casnicã textilã. Totuşi,

grea.

femeile din zona Codrului mai prelucreazã şi
Peste cãmaşã, în zilele de sãrbãtoare,

mai þes lânã şi pânzã de bumbac. Acesta este

bãrbaþii purtau laibãre (veste). Cele mai vechi

şi motivul pentru care în aceste comunitãþi

sunt realizate din stofã de lânã vopsitã natural.

costumul popular îşi are locul bine meritat. El

Laibãrele erau de obicei de culoare neagrã.

este purtat la zile de sãrbãtoare şi este transmis

Feciorii care intrau şi ei în danþ aveau pe

din generaþie în generaþie.

laibãr, în partea stângã, prinsã o zgãrdiþã micã
fãcutã de mamele lor. Zgãrdiþa avea 6-7 cm,
franjuri din mãrgele şi împletitura repreznenta
o floricicã.
Costumul popular este completat de
opinci. Opincile sunt cea mai arhaicã formã de
încãlþãminte care a rezistat trecerii timpului
fãrã prea multe modificari. În timp, sub
influenþa modei de la oraş, ele au fost înlocuite
cu ghete, cizme, pantofi şi mai târziu papuci.
În opinci, atât femeile cât şi bãrbaþii, purtau
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COSTUMUL UCRAINEAN

era mai latã şi era decoratã cu aceleaşi motive
ca şi cele de pe gulerul cãmãşii. Volanul

Între localitãþile rurale din judeþul

era frumos brodat pe margini, uneori era cu

Satu Mare, conform recensãmântului din

colþişori lucraþi în culori vii: roşu, galben,

2002, Micula reprezintã comuna cu cel mai

verde, albastru. Creþii vechilor cãmãşi erau

mare numãr de populaþie ucraineanã, 621 de

cusuþi cu migalã rezultînd decoruri fine şi dese,

locuitori ucraineni. O urmeazã localitatea

care dãdeau cãmãşii o eleganþã deosebitã.

Doba cu un numãr de 136 de etnici ucraineni,

Cãmaşa era decoratã la umeri, pe mâneci,

Vetiş cu 115, Botiz cu 99, Moftin cu 80.

la manşete. Alteori, cãmaşa avea un decor

Unul

din

principalele

motive

ale

minim şi nu foarte colorat. Influenþele culturii

migraþiei etniei ucrainene dupã cel de-al doilea

maramureşene se simt mai ales în croiul

rãzboi mondial a fost nivelul de trai scãzut, fapt

cãmãşii. Vechiul croi, cu creþii pe lîngã gât a

datorat unei slabe economii, nivel raportat

fost o perioadã înlocuit cu decolteul de formã

la urmãtoarele aspecte: satele ucrainene din

pãtratã, specific cãmãşii maramureşene. Acest

Maramureş, din care au venit, sunt sate de

decolteu era dublat de un volan îngust şi creþ,

munte, aşezate pe vãi înguste, cu terenuri

care îl pune în evidenþã. În acest caz volanele

agricole insuficiente pentru a asigura resursele

mînecii erau punctul de atracþie. Mâneca se

de hranã necesare familiilor cu un numãr mare

strângea deasupra cotului iar volanul mânecii

de copii (7-11 copii). Fertilitatea terenurilor

era foarte lat, purtând pe el decoruri de

arabile fiind scãzutã, mulþi etnici ucraineni au

broderie spartã sau broderie coloratã, dantele

preferat zonele fertile din Câmpia sãtmãreanã.

realizate cu croşetul sau broderii realizate cu

Ca orice etnie sau populaþie venitã din alte

mãrgele. Cãmaşa urcraineanã are o dinamicã

pãrþi şi etnia ucraineanã aduce cu ea toate

aparte şi prin urmare cunoaşte forme şi

acele elemente definitorii, care sunt vitale

decoruri deiferite, în diferite epoci. Astãzi

pentru conservarea tradiþiilor şi identitãþii.

cãmaşa este elegantã, simpã, cu decor brodat

Deşi pierdut aproape definitiv, regãsit cu

în care predominã culoarea roşie.

greu în vechi lãzi de zestre, uitat şi schimbat,

Urmãtorul

element

al

costumului

costumul ucrainean pare sã-şi fi gãsit astãzi

este fusta de culoare albã, cãreia i se spune

o cale de a fi cartea de vizitã a comunitãþilor

fãrtuh, realizatã şi ea tot din pânzã þesutã în

ucrainene din judeþul Satu Mare.

gospodãrie. Fusta nu este foarte amplã şi nici

Costumul de femeie este compus din:

foarte lungã, ea fiind de fapt suportul pentru

cãmaşã, fustã, catrinþe, batic şi cojoc. Cãmaşa

cele douã catrinþe. La poale fusta este brodatã

este realizatã din pânzã þesutã în rãzboi şi

cu broderie spartã sau are ataşatã o dantelã

este o cãmaşã pe creþi prinşi într-un guler mic,

realizatã cu croşetul. Aceastã fustã este purtatã

de doi, trei cm şi despicatã în faþã Gulerul

la cãmaşa cu creþi, formând un întreg.

este frumos decorat şi de el sunt prinse douã

Catrinþele vin puse peste fustã. Acestea,

şnururi cu ciucalãi, cu care se închide cãmaşa.

douã la numãr, sunt þesute în douã sau patru

Mânecile cãmãşii sunt lungi, nu foate ample şi

iþe, din lâna prelucratã în gospodãrie. În

sunt strânse într-o manşetã îngustã de care este

cazul ucrainenilor din Micula, catrinþele sunt

ataşat un volan lat. La vechiul costum, manşeta

la fel de lungi ca şi fusta. Pe fundalul alb al
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fustei, culorile vii ale catrinþelor se disting de

de unu, doi cm. Cãmaşa este deschisã în faþã

departe. Tehnica şi estetica acestor piese de

şi se leagã la gât cu şnururi rãsucite. Decorul

îmbrãcãminte este una elaboratã, nu e uşor

discret este aşezat pe micul guler şi la poalele

sã þeşi în patru iþe. Catrinþele au pe laterale

mânecilor şi ale cãmãşii. În comparaþie cu

şnururi lungi, împletite cu care se leagã în faþã

huþulii din Maramureş, a cãror cãmaşã este

şi în spate. Cromatica este una veselã, naturalã,

decoratã în culori vii, cu motive geometrice,

în nuanþe de roşu deschis, verde, negru, alb.

cãmaşa actualã de Micula este mai sobrã şi mai

Frumoasa fustã albã, fãrtuhul, este

elegantã. Mânecile largi şi lungi se terminã cu

purtat la sãrbãtoare, în celelelalte zile e

o finã dantelã realizatã cu acul de croşet; la fel

înlocuitã cu o sugnã viu coloratã, care este mai

şi poalele cãmãşii.

practicã.
Peste

Gacii, nu foarte largi dar lungi au un croi
cele

douã

catrinþe,

femeile

simplu şi un decor fin doar la poale. Costumul

ucrinene purtau şi mai poartã un brâu. La

era completat de cojoace din blanã de oaie,

costumul vechi, acesta era realizat din lânã,

argãsite şi decorate cu motive florale sau

dar la noul costum, brâul, este o frumoasã

geometrice, realizate din bucãþi mici de piele

broderie cu motive florale, pe o pânzã neagrã.

cusute cu fire colorate, astfel cã şi cusãtura

Femeile mai îndemânatice îşi brodeazã brâiele

în sine era un decor. Peste cãmaşã bãrbaþii

cu mãrgele.

purtau chimire de piele late şi ele decorate

Un element caracteristic este cojocul de
culoare albã, tivit cu catifea neagrã. Acesta este

prin ştanþare sau cusute decorativ cu bucãþi de
piele.

decorat cu motive florale, care sunt dispuse de-

În sezonul rece bãrbaþii purtau iþari

alungul liniei de croi, atât în faþã cât şi la spate.

de lânã, groşi, uneori frumos decoraþi cu

Acest cojoc nou, imitã vechiul cojoc realizat din

pasmanturi de culoare neagrã. Peste costum

blanã de oaie, bine argãsitã şi frumos lucratã

purtau sumane de lânã realizate în gospodãrie.

cu broderie din fire de bumbac colorat. În locul

În picioare purtau opinci cu şosete de lânã sau

tiviturii cu catifea, cojocul avea pe margini

cizme. Pe cap purtau pãlãrii împodobite cu

blãniþã de astrahan negru.

pene de cocoş sau cu flori.

Pe cap, femeile poartã un batic de

Înfiinþarea

ansamblului

Miculeanca

caşmir iar la gât poartã zgãrzi. Baticul este

a însemnat un nou început pentru costumul

cumpãrat din târg, dar zgãrzile sunt realizate

ucrainean din judeþul Satu Mare. Copiii

în gospodãrie de fiecare fatã şi femeie în parte.

sunt implicaþi alãturi de profesorii lor în

În picioare, femeile, la fel ca şi bãrbaþii poartã

redescoperirea tradiþiilor şi a importanþei

ciorapi de lânã (numiþi ştrimfli sau cãpciuri) şi

costumului popular ca simbol al identitãþii

opinci. Ciorapii sunt confecþionaþi în gospodãria

locale.

þãrãneascã de cãtre femei.
Costumul bãrbãtesc este compus la
rândul lui din cãmaşã, gaci (numiþi gati sau
nãdragi), cojoc şi în picioare cizme.
Cãmaşa bãrbãteascã este o cãmaşã pe
creþi, nu foarte deşi, prinşi de un guler mic
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COSTUMUL DE VELEATINO

foarte frumos, cu cusãturi speciale, cheiþe.
Aceste cusãturi erau şi ele realizate în culorile

Veleatino este o comunitate prosperã,

cu care era decoratã cãmaşa. Decorul era plasat

la 60 km de de punctul de frontierã Halmeu,

în jurul gâtului, pe mânecã, asemãntor cu altiþa

peste deal de vechea localitate Vãgaş (Þara

de la iile româneşti, pe manşete şi volane şi la

Oaşului).

într-o

poale. Motivele erau preponderent geometrice

comunitate cu strânse legãturi de-alungul

şi erau realizate în pasul cruciuliþã sau pasul

timpului cu România, au scos la ivealã

plat de broderie. Dacã la început cãmaşa era

elemente surprinzãtoare atât din punctul

realizatã din pânzã de cânepã, aceasta este

de vedere al costumului cât mai ales din

înlocuitã în timp de cea de bumbac şi apoi de

punctul de vedere al relaþiilor de vecinãtate

mãtase. Astãzi, cãmãşile sunt realizate din

şi rudenie. Fiind o comunitate mare şi

frumoase mãtãsuri satinate, de culoare albã.

Cercetarea

costumului

conservatoare, Veleatino a fost un teren fertil

Peste cãmaşã, femeile purtau un şorþ

în ceea ce priveşte industria casnicã textilã

colorat, pe care uneori îl asortau cu baticul.

şi al costumului popular. Multe din bãtrânele

Şorþurile vechi erau realizate din pânzã þesutã,

satului pãstreazã şi folosesc rãzboiul de þesut,

erau brodate la poale, dar s-a renunþat la ele

dar şi folclorul legat de toate activitãþlie ce

şi au fost înlocuite cu şorþuri de caşmir, viu

þin de aceastã activitate.

culorate. Acestea se pãstreazã pânã astãzi,

Costumul de femeie este unul spectaculos

dar acestora li s-au adãugat şorþurile din satin

şi care în trecut era realizat în întregime din

colorat. Culorile predominante sunt roşu,

pânzã de cânepã sau de bumbac. Femeile din

vişiniu, albastru, verde. Şorþurile de caşmir

Veleatino cultivau cânepa, þeseau şi coseau

sunt foarte asemãnãtoare cu cele ale oşencelor

costumele în gospodãrie în aceleaşi condiþii ca

din Ugocea româneascã.

şi femeile din Þara Oaşului. Costumul de femeie

Tot peste cãmaşã se purta şi pieptarul,

este compus din cãmaşa cu poale, peste care era

care era scurt, pânã în brâu şi era realizat din

prins şorþul. Cãmaşa era realizatã în întregime

stofã roşie sau neagrã sau din blanã de oaie,

din pânzã þesutã în gospodãrie, era rãscroitã pe

pentru sezonul rece. Pieptarul era decorat cu

lângã gât, cu creþi mici şi deşi şi mâneci raglan.

frumoase broderii în culori vii şi ornamentat cu

În faþã, cãmaşa avea o lucrãturã latã de trei,

ciucuri.

patru cm, asemeni unei zgãrzi de mãrgele, în

Din costum fãcea parte şi baticul, care

culori vii: albastru, roşu, vişiniu, negru, galben.

era de caşmir şi foarte colorat. La sãrbãtori,

Mânecile erau largi, cât lãþimea pânzei, alteori

dar mai ales cu prilejul cãsãtoriei, femeile

mai late (din douã lãþimi de pânzã) şi erau

purtau mãrgele de sticlã şi zgãrzi colorate. În

strânse în manşete, unele mai late, altele mai

picioare purtau pantofi şi iarna cizme.

înguste. Aceste manşete puteau fi ornamentate

Costumul bãrbãtesc era compus din

cu mici volane şi ele frumos brodate sau lucrate

cãmaşã, gaci, pieptar, pãlãrie şi cizme.

cu acul de croşet. Cãnd mânecile erau realizate

Cãmaşa era realizatã din pânzâ de cânepã sau

din doi laþi de pânzã, acestea erau îmbinate

in şi era sobrã. Croiul se aseamãnã cu cel al
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cãmãşilor bãrbãteşti din Ugocea româneascã,

cãmaşã, bãrbaþii purtau pieptare de blanã de

au o platcã în faþã, cu o despicãturã adâncã,

oaie sau din stofã de lânã.

platcã frumos lucratã cu cusãturi şi pliuri foarte

Gacii sunt realizaþi din acelaşi material

mãrunte. De la platcã pânã la poale, cãmaşa are

şi în aceeaşi manierã sobrã. Nu sunt foarte

o inserþie de un lat de pânzã încreþit, care dã

laþi şi sunt lungi, pânã aproape de gleznã. Ei

cãmãşii lãrgime. Cãmaşa e rãscroitã pe lângã

au fost înlocuiþi la jumãtatea secolului trecut

gât, cu un guler foarte mic, unu, doi cm, lucrat

cu pantalonii de stofã de culoare închisã:

în aceeaşi manierã ca şi platca. Mânecile sunt

negru sau gri. Pe cap, bãrbaþii purtau pãlãrii

lungi, cusute dintr-un lat de pânzã şi se terminã

de fetru negre, decorate cu flori şi pene. În

cu manşete mici asortate cu gulerul. Cãmaşa nu

picioare purtau bocanci sau cizme. Iarna,

depãşeşte linia bazinului, iar monotonia albã a

atât bãrbaþii cât şi femiele purtau sumane de

acesteia este ruptã de nasturii coloraþi. Peste

lânã.
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COSTUMUL MAGHIAR DE
UCRAINA

de cânepã. La fel ca în toate comunitãþile
rurale şi în satele maghiare din Ucraina,
industria casnicã textilã se baza pe firele de

Zona locuitã de maghiari în Ucraina
se

întinde

maghiaro-

Tiszaújlak era recunoscutã pentru creşterea

Ugocea.

animalelor, implicit şi a oilor. Cultivarea

Acestã zonã de mari confluenþe este locuitã

cânepii, prelucrarea ei, prelucrarea lânii

de ucraineni, maghiari, români. Este o zonã

era responsabilitatea femeii. Toate textilele

în care diferitele etnii trãiesc de ani buni

necesare unei gospodãrii, de la îmbrãcãminte

împreunã, reuşind sã-şi pãstreze elemente

pânã la textilele decorative şi cele utilitare,

identitare în special atunci când vorbim despre

erau

costum. Satele cercetate, cele de-alungul

þãrneascã.

ucrainene,

de-alungul
în

zona

graniþei

cânepã şi pe cele de lânã. Comunitatea de la

etnograficã

create

în

întregime

în

gospodãria

graniþei: Tiszaújlak, Péterfalva, dar şi mai din

La început, femeile purtau cãmãşi din

interior cum ar fi Beregujfalu, au scos la ivealã

pânzã de cânepã, mai apoi de bumbac, þesutã

o etnie maghiarã care a pierdut multe în timp,

în rãzboi şi croite, brodate, cusute de ele.

dar care este dornicã sã-şi recupereze istoria şi

Cãmaşa era rãscroitã pe lângã gât, strânsã pe

tradiþiile. Alãturi de limba maternã, costumul

un guler mic sau un şnur, avea mânecile lungi,

poplar este simbolul cel mai reprezentativ.

mâneci care se terminau cu o fodrã (volan)

Tocmai de aceea, aceste comunitãþi fac eforturi

mare, garnisit de obicei cu dantelã. Cãmaşa de

mari de recuperarea costumului; unele cu

zi cu zi nu avea foarte multe ornamente, ca cea

mai mare sccuces decât altele. Apropierea de

de sãrbãtoare. Era decoratã doar pe mâneci,

graniþã este un element important în acest

uneori pe piept şi la gât.

demers.

Cãmaşa de sãrbãtoare, care era mai

Astfel, în comunitãþile din Tiszaújlak,

mult o bluzã, este un element definitoriu pentru

Péterfalva evenimentele culturale, festivalurile

costumul maghiar de femeie. Are acelaşi croi

aduc cu ele un suflu nou în privinþa costumelor.

cu cãmaşa din pânzã þesutã, dar este realizatã

Existenþa unui muzeu, a unor colecþii reuşesc

din pânzã mult mai finã. În cazul etniei

sã facã o punte de legãturã între trectut şi

maghiare se observã o mai mare deschide spre

prezent. Vechile fotografii de familie sunt

materialele realizate industrial, o mai uşoarã

adevãrate surse de inspiraþie în revitalizarea

şi rapidã renunþare la îmbrãcãmintea realizatã

costumului

cu

în totalitate în gospodãria þãrãneascã. Prin

Ungaria, ajutorul primit prin intermediul

urmare acest lucru va caracteriza evoluþia

diferitelor organizaþii nonguvernamentale au

costumului popular în întregime. Astfel, bluza

fost în folosul comunitãþilor atunci când şi-au

din costumul de femeie are şi ea o evoluþie

reconstituit costumul.

dinamicã, de la pânza finã de bumbac la cea

popular.

Relaþiile

strânse

Costumul maghiar de femeie este format

coloratã, de la simplul croi pe creþi la complicate

din bluzã (cãmaşã), fustã, vestã, şorþ, batic şi

cãmãşi care se închid în faþã cu mulþi nasturi

cizme. Vechiul costum era realizat din pânzã

şi sunt decorate cu multe volãnaşe, mai mari
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sau mai mici. Definitorie pentru zonã rãmâne

care fusta este coloratã, bluza şi şorþul vor fi

bluza albã pe creþi, frumos ornamentatã cu

albe, iar când fusta este albã, şorþul şi vesta

binecunoscuta broderie de Kalocsai. Bluza este

vor fi realizate din acelaşi material. În cazul

brodatã pe mâneci, pe volane, pe piept cu flori

şortului alb, putem vorbi de un decor deosebit

mari, în pasul plat de broderie. Culorile sunt

de frumos, de broderii realizate cu fire fine de

vii, predominã roşul, albul, verdele, galbenul.

bumbac, cu ornamenticã preponderent floralã,

Pindileul era şi el din pânzã þesutã din

carateristicã zonei Kalocsai.

cânepã sau bumbac. Acesta era încreþit la brîu

Toate aceste elemente sunt, astãzi,

şi avea sute de pliuri mici (între 100 şi 300).

asortate dupã gustul fiecãrei femei şi mai puþin

Femeile îşi plisau pindileele singure, manual,

dupã zona de provenienþã. Aceasta nu face

muncã de o mare dexteriate şi fineþe. Pindileul

costumul mai puþin valoros, ci dimpotrivã, îl

era lung pânã la jumãtatea gambei, iar sub

face mai accesibil şi mai atrãgãtor.

pindileu, femeile purtau multe jupoane, astfel

Pe cap, femeile purtau baticuri, cele

cã întreaga þinutã aducea cu o crinolinã. În

tinere legate la spate, cele mai în vârstã legate

timp, acesta este înlocuit cu fuste din materiale

în faþã. Fetele purtau pãrul împletit în douã

de bumbac, viu colorate (roşii, verzi, galbene,

cozi care erau legate cu funde mari, colorate.

albe), dar care au aceeeaşi caracteristicã cu

În picioare purtau pantofi din piele cu baretã

pindileul: sunt plisate. Pliseurile se fãceau

sau cizme lungi.

în acest caz mecanic, erau mult mai dese,
jupoanele mult mai multe la numãr. Cu timpul

Iarna, femeile purtau şaluri groase de
lânã şi tunici stânse pe corp.

se renunþã şi la pliseuri, astãzi fusta fiind mai

Costumul bãrbãtesc are o evoluþie

simplã, creaþã, prinsã pe un brîu. Aceastã fustã

asemãnãtoare cu cel de femeie. În trecut era

coloratã este mai scurtã decât erau pindileele.

realizat din pânzã de cânepã sau bumbac þesutã

Costumul este întregit de vestã (puslic)

în gospodãrie şi se compunea din: cãmaşã,

şi şorþ. Vesta este realizatã din acelaşi material

pantaloni (gatya) şi vestã. Cãmaşa, simplã,

cu fusta sau cu şorþul, întotdeauna asortate.

sobrã, de culoare albã în general, era realizatã

Aceasta este croitã ca o tunicã, strânsã pe corp

din pânzã de cânepã sau bumbac. La gât

şi decoratã cu volane mici şi dese, cu dantele

aceasta era rãscroitã şi avea ataşat un guler, se

sau uneori erau brodate în acelaşi stil cu şorþul.

închidea cu nasturi în faþã, avea mâneci lungi

La costumul vechi, vestele erau mai simple, de

şi largi, care se terminau cu franjuri scurþi.

culoare neagrã sau roşii şi erau realizate din

Mai târziu mânecile largi sunt înlocuite cu cele

stofã sau din catifea. Vestele de la costumul

prinse în manşete. În timp, aceste cãmãşi sunt

contemporan sunt realizate din pânzã finã de

înlocuite de cãmãşi simple din comerþ.

bumbac, la fel ca şi fustele sau şortuile. Şorþul

La vechiul costum, pantalonii (gatya)

este un element care nu lipseşte niciodatã din

erau largi şi lungi, frumos împãturiþi şi plisaþi.

componenþa costumului de femeie. Este tratat

Pliseurile erau mult mai late decât la fustele

cu acelaşi respect şi îi este acordatã aceeaşi

femeilor. Poalele pantalonilor se terminau de

importanþã ca şi bluzei şi fustei. În cazul în

asemenea în franjuri scurþi. În timp, aceştia au
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fost înlocuiþi cu pantaloni simpli, mai largi pe

Vechiul costum bãrbãtesc avea şi şorþ

coapse şi strâmþi pe gambã, pentru a intra uşor în

lung şi frumos decorat, asortat de obicei cu

cizme. Erau cusuþi din stofe de lânã, cumpãrate

vesta.

din comerþ. Pantalonii purtaþi la sãrbãtori erau

În picioare bãrbaþii purtau cizme iar pe

frumos decoraþi în faþã de-asupra genunchilor,

cap pãlãrii de fetru, negre, frumos decorate cu

pe lateral pânã la jumãtatea gambei şi în

flori şi pene. În sezoanele reci, bãrbaii purtau

spate. Decorul era realizat din şnururi albe

vestoane, asortate cu pantalonii, sau gube

care desenau frumoase motive vegetale, se

miþoase.

împleteau formând arabescuri complicate.

Ca orice comunitate, şi comunitatea

Acelaşi decor îl descoperim şi pe vestele

maghiarã din Ucraina a avut o dezvoltare

purtate de bãrbaþi la sãrbãtori, veste realizate

dinamicã, fapt reflectat în evoluþia costumului.

la rândul lor din stofe cumpãrate din comerþ.

Realitãþile geopolitice ale zonei au avut un

Croiul vestelor era unul simplu, cu rever şi se

cuvânt important de spus în pãstrarea şi

încheiau cu nasturi.

revitalizarea costumului popular.
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COSTUMUL DE HIJA
Costumul

de

Hija

este

în spate. Platca devine elementul central
al cãmãşii, cîmpul pe care femeile din
foarte

Hija împestriþeazã (brodeazã) toate florile

asemãnãtor cu costumul de Ugocea. Înaintea

pãmântului. Platca se încheie la spate cu

Primului Rãzboi Mondial, Ugocea era un

şnururi rãsucite. Mãnecile cãmãşii erau

mic judeþ, cu o suprafaþã de 1213 km2 şi

lungi şi se terminau în pumnişori. Pe lungul

cu 19.755 locuitori. Ugocea româneascã

mânecii gãsim, de asemenea, o broderie

de azi este zona etnograficã care cuprinde

care se înscrie ca temã cu cea de pe platcã

urmãtoarele localitãþi: Bãbeşti, Batarci,

şi de la pumnişori. În timp şi pumnişorii

Bocicãu, Cidreag, Comlãuşa, Dobolþ, Gherþa-

sunt ornaþi cu volane mai late sau mai

Mare, Gherþa-Micã, Halmeu, Porumbeşti,

înguste, iar unele dintre acestea se terminã

Tarna Mare (care este în dreptul Hijei,

cu colþişori croşetaþi.

peste graniþã), Tãmãşeni, Turþ, Turulung, şi
Valea-Seacã.

De la cãmaşã în jos, femeile poartã
pindileu þesut tot din pânzã de cânepã, la

Cercetarea realizatã în satul Hija

costumele vechi, iar mai târziu din pânzã

a scos la ivealã nu numai origini comune,

de bumbac. Pindileul este larg, dar nu chiar

tradiþii comune ci şi speranþe de viitor

atât de larg ca cel din satele româneşti din

comune. În anasamblul acesta complicat,

Ugocea, cu mulþi creþi, în special pe şolduri

costumul popular a fost şi rãmâne legãtura

şi la spate. Poalele pindileului sunt foarte

cea mai vizibilã şi mai expresivã.

frumos ornamentate, cu aceleaşi motive

Originile

comune,

demonstrate

şi

ca pogmata (brâul) pindileului. Poalele se

prin portul popular aproape identic al celor

terminã cu o dantelã cu colþişori realizaþi

douã localitãþi surori (Hija şi Tarna Mare) nu

cu acul de croşetat.

poate fi contestat. Prin urmare, costumul de

Peste pindileu femeile poartã zadie

Hija are doar câteva interpretãri locale, pe

(şorþ), care la vechile costume erau şi ele din

când componentele lui, materialele, tehnica

pânzã. Cele de zi cu zi nu erau ornamentate

de execuþie, ornamentele şi accesoriile sunt

şi erau uneori vopsite în culori închise

aproape identice cu costumul de Ugocea.

(maro, negru), iar mai apoi au fost înlocuite

Costumul de femeie este compus
din: cãmaşã, pindileul, zadia din faþã,

de „zadiile de pãr” care erau viu colorate:
roşii, galbene, verzi, albastre.

baticul, laibãrul şi cizmele. Cãmaşa veche

La fel de colorate şi din acelaşi

era realizatã din pânzã de cânepã, mai

material erau şi zadiile de pe cap (baticurile).

apoi din pânzã de bumbac şi era încreþitã

Ele erau purtate de femei cu legãtura la

pe lângã gât, creþuri prinse într-un guler

spate, la fel ca în satele româneşti de peste

mic, nu mai lat de doi, trei cm. Creþii erau

graniþã.

micuþi, iar cãmaşa avea o despicãturã în

Peste cãmaşã, atât în zilele de lucru

faþã. În timp, gulerul micuþ este înlocuit

cât şi în cele de sãrbãtoare, femeile purtau

de platca împãrþitã în mod egal în faþã şi

un
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laibãr

(vestã),

fãcut

din

material

cumpãrat, în general din catifea. Aceste

Iarna, bãrbaþii purtau la fel ca şi

laibãre sunt adevãrate opere de artã,

femeile uioşe de lînã, þesute în gospodãrie.

sunt decorate cu zgãrzi, mãrgele, funde,

În zilele foarte reci purtau şi gube.
În picioare bãrbaþii purtau cizme de

nasturi, pasmanturi toate prinse întrun frumos tablou care urmãreşte linia

piele.
Costumul

corpului.
Ca accesorii, femeile din Hija, purtau

asemãnãtor

de

cu

Hija

costumul

este

foarte

de

Ugocea

zgãrzi. Acestea erau de la cele mai simple,

româneascã. Nu numai în privinþa pieselor

pe lângã gât şi nu foarte late, pânã la cele

componente

cu colþi, care erau realizate de meşteriþe

croiului şi al cromaticii. Aceste asemãnãri

specializate.

se pãstreazã şi astãzi. Cu toate acestea,

ale

costumului,

ci

şi

al

Iarna, femeile purtau peste costum

costumul de Ugocea româneascã a evoluat

uioşe de lînã, þesute în gospodãrie. În

într-un costum de promenadã, iar cel de

picioare femeile purtau cizme de piele

Ugocea ucraineanã este mai conservator.

înalte.

Aici,

Costumul de bãrbat este compus din:

costumul

reprezentând

nu
pânã

s-a

transformat,

astãzi

o

el

legãturã

cãmaşã, gaci, straiþã, clop şi cizme. Ca şi

indestructibilã cu trecutul. În comparaþie

în cazul costumului de femeie, costumul

cu ugocenii din zona româneascã, ugocenii

bãrbãtesc de zi cu zi era şi el simplu, fãrã

din Hija, din cauza condiþiilor geopolitice

prea multe pretenþii. Cãmaşa era scurtã şi

au pierdut limba maternã, parte din tradiþii

largã, încreþitã la gât şi avea mânecile lungi

şi pentru o scurtã perioadã şi portul. Azi,

şi nu foarte ample. Aceasta are un decor

în Hija rar se mai fac costume populare,

simplu, în tonuri de maro, verde, galben,

sunt folosite doar cele create la jumãtatea

decor

secolului trecut. Acest lucru face posibilã

care

împodobea

gulerul,

poalele

cãmãşii şi poalele mânecilor.

o înþelegere bunã a evoluþiei costumului

Pe lângã cãmaşã, bãrbaþii purtau

în toatã Ugocea. În Ugocea ucraineanã,

gaci, mai scurþi şi mai strâmþi decât cei de

costumul popular este o amintire scoasã

sãrbãtoare. Gacii erau croiþi din doi laþi de

dintr-o ladã de zestre, pe când în Ugocea

pânzã, erau ampli în brâu şi se trãgeau pe

româneascã este o carte de vizitã, un

brãcinari, care se închideau în faþã.

element important al statutului social.

Pe cap bãrbaþii purtau clopuri negre

Indiferent de perspectivã, costumul popular

de fetru, nu atât de înalte precum cele din

este viu în aceastã zonã, este un element

Ugocea româneascã. Peste cãmaşã, bãrbaþii

identitar puternic şi martor al istoriei şi

purtau straiþã, realizatã din pânzã de

viitorului comun.

cânepã sau de bumbac şi frumos decoratã
cu broderii în pasul cruce. Atât straiþa cât şi
baierul erau frumos ornamentate, în culori
vii: roşu, albastru, verde, galben.
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COSTUMUL DE SLATINA

uniþi cu dinþişori. Ele sunt strânse în pogmate
(manşete) de unde pornesc fodrele mari. La

Comunitãþile româneşti din Ucraina

cãmãşile vechi mânecile erau lungi şi se

vãd în costumul popular o legãturã trainicã

terminau cu fodriþe mici, frumos lucrate.

cu þara mamã. Pentru comunitãþile din

Astãzi,

Slatina, Biserica Albã, Apşa de Jos şi Apşa de

coatelor şi se terminã cu o fodrã mare, amplã

Sus portul popular este o declaraþie clarã şi

frumos decoratã cu aceleaşi motive ca restul

puternicã a apartenenþei naþionale. În ultimii

cãmãşii.

mânecile

sunt

pânã

în

dreptul

ani, schimburile culturale, participãrile la

Femeile mai poartã sugne viu colorate,

diferitele festivaluri atât de-o parte cât şi de

din materiale cumpãrate din târg. Pe sub

alta a Tisei, a fãcut ca în aceste comunitãþi,

sugnã se poartã fãrtugul. Acesta este purtat

costumul popular sã-şi recapete locul bine

şi cu cãmaşa cu poale şi este mult mai bogat

meritat. Mai mult decât atât, costumul şi-a

decorat decât aceasta. El se pune peste

recãpãtat locul în conştiinþa acestor oameni.

poalele cãmãşii, este realizat din pânza cea

Costumul
asemãnãtor

cu

de
cel

femeie

este

foarte

maramureşean,

mai bunã şi este lucrat cu motivele cele mai

şi

frumoase. Poalele fãrtugului sunt decorate

cum Slatina este peste drum de Sighetu

cu ciur (broderie spartã). Apoi sunt puse

Marmaþiei, influenþele sunt foarte puternice.

zadiile (catrinþele) care sunt douã la numãr.

Cãmaşa este piesa cea mai spectaculoasã.

Catrinþele sunt realizate din lânã, sunt þesute

Realizatã din pânzâ de cânepã, în trecut,

în rãzboi, unele în patru iþe altele în douã

acum ea este confecþionatã din pânzã albã

iþe, cu un decor sobru, în dungi. Femeile din

de bumbac. Nu de puþine ori aceastã pânzã

Slatina, spre exemplu, au catrinþele în roşu,

este þesutã în rãzboi, prin urmare este o

negru şi galben.

pânzã de bunã calitate. Croiul este cel

Peste cãmaşã, femeile poartã cojoc

specific cãmãşii de femeie din Sãpânþa, este

din blanã de oaie foarte frumos decorat, cu

o cãmaşã cu poale. Ea e rãscroitã pe lângã

broderii sau inserþii de piele. Printre motivele

gât în formã pãtratã (care uneori este la baza

florale, în culori de roşu, galben, albastru,

gâtului, alteori este mult mai adâncã, având

verde, cojocul este decorat şi cu ciucuri.

un decolteu generos). Aceastã rãscroialã este

Pe cap femeile poartã baticuri viu

întãritã de o fantã care strânge cãmaşa în

colorate, femeile tinere în culori mai vii, cele

creþi potriviþi, pentru a-i da lãrgime. Fanta

mai în vârstã în culori mai închise, mai sobre.

este foarte frumos decoratã, brodatã de

În picioare femeile purtau cãpciuri

obicei cu alb, în minunate motive florale sau

(ciorapi) de lânã, care sunt cu model. Peste

geometrice precum: ruja macului. Ea este

cãpciuri se puneau opincile de piele cu nojiþe

dublatã de bezeri laþi (volane mari) încreþiþi,

lungi, care se legau pe glezne.

la fel de frumos decoraþi şi care se încheie

Iarna,

peste

cãmaşã,

femeile

îşi

cu colþişori brodaþi sau corşetaþi. Mânecile

puneau un sfeter (jerseu) de lânã, croşetat de

sunt largi, realizate din doi laþi de pânzã

ele sau şerinci de lânã cu zdemþe (şaluri de
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lânã cu franjuri). Şerincile nu se pot îmbraca
oricum, trebuie sã li se facã o manşetã mare
pentru a putea ascunde mâinile de frig.
La

gât

femeile

poartã

lânã. În picioare, purtau opinci sau cizme.
Costumul românesc din satelele de
pe malul stâng al Tisei ne amintesc încã o

zgãrdane

datã de originea comunã, de trecutul comun.

frumoase, realizate de ele sau cumpãrate din

Tradiþiile şi implicit costumul au fost şi

târg.

sunt repere de continuitate în comunitãþile
Costumul de bãrbat este format din

româneşti din Ucraina. El s-a schimbat odatã

cãmaşã, gati (gaci), cojoc, opinci şi straiþã.

cu trecerea timpului, s-a modernizat mai ales

Cãmaşa veche era realizatã din pânzã þesutã

din punctul de vedere al materialelor. Astãzi

în tiarã (pânzã þesutã în rãzboi) pe creþi, cu

costumul este purtat nu numai la festivaluri,

guler mic, pe gât, care se încheie cu şnururi

cum se întâmpla în urmã cu 20 de ani,

accesorizate cu ciucuri. Mânecile cãmãşii nu

astãzi se poartã costumul şi la bisericã sau

erau foarte ample şi se terminau în pumnişori,

cu ocazia marilor sãrbãtori. Micul trafic de

care se închideau în acelaşi sistem. Cãmaşa era

frontierã, face ca românii sã poatã trece Tisa

scurtã şi peste ea se purta chimirul de piele,

mai des la Sãpânþa sau Sighet şi cu aceste

foarte lat. La fel ca şi costumul de femeie şi

ocazii sã-şi achiziþioneze costume. Pentru ei

costumul de bãrbaþi a evoluat şi este mult mai

este vorba de acelaşi costum, doar motivele

spectaculos decât cel vechi. Ceea ce s-a pãstrat

brodate le mai deosebesc. Toate comunitãþile

este pânza de bumbac þesutã în rãzboi, dar

fac eforturi reale pentru a þine vii legãturile

costumul nou are mult mai mult decor. Gulerul

cu România participând la festivaluri, la

şi pumnişorii sunt frumos lucraþi cu diverse

târguri de meşteri, la concursuri şcolare. De

motive geometrice. Mânecile cãmãşilor sunt

fiecare datã participã îmbrãcaþi în frumosul

acum largi, iar poalele sunt frumos brodate cu

costum popular care în Ucraina îi deosebeşte

ciur.

de restul concetãþenilor, dar în România îi
Gati (gacii) erau lungi, pânã la jumãtatea

face sã se simtã acasã.

gambei, simpli, fãrã prea mult decor în afarã de
franjurii de la poale. Spre deosebire de gacii
oşeneşti, aceşti gaci sunt mult mai strâmþi.
Bãrbaþii poartã straiþe frumos decorate şi
colorate, cu baierul prins sub chimir. În cap
poartã pãlãrii de paie, vara şi cuşme de blanã
de oaie, iarna. Pãlãriile de paie sunt de douã
feluri, unele clasice cu boruri mari şi altele cu
bor mic, ca şi clopurile oşeneşti. Acestea din
urmã sunt frumos decorate cu zgãrzi.
La fel ca şi femeile, bãrbaþii poartã
cojoace din blanã de oaie, frumos decorate şi
viu colorate. Iarna, purtau gube şi cioareci din
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COSTUMUL HUŢUL

una vie, veselã: portocaliu, alb, verde, albastru,
roşu, negru. Ceea ce este interesant este faptul

Huþulii din Yasinea locuiesc pe valea râului

cã fiecare familie avea un cod al motivelor, cu

Tisa Neagrã (Ciorna Tisa) şi afluenþii acesteia în

un numãr bine stabilit de câmpuri ornametale,

localitãþile: Ciorna Tisa, Lazishchyna, Yasinea,

care se repetau într-un mod unic, astfel cã puteai

Stebnyy, Kvasy, Sitnyi, Trostyanets, Bilen.

recunoaşte cãrei familii îi aparþine purtãtorul

Localitãþile Ciorna Tisa şi Yasinia aparþin
din punct de vedere etnografic grupului localteritorial al huþulilor din Yasinia.
cãmaşã

lungã

(sorocica),

Zadiile vechi (zapasca) erau realizate din
lânã, care era destul de preþioasã. Existau familii

Costumul huþul de femeie este compus
dintr-o

cãmãşii.

pânã

care se ocupau cu creşterea oilor şi prelucrare

la

lânii, astefel cã în gospodãria þãrãneascã se þesea

jumãtate gambei, peste care se purtau cele douã

mai puþin lânã. Aceste zadii se purtau, la fel ca

zadii (zapasca) asemeni catrinþelor, în cap, batic

şi catrinþele, în faþã şi în spate. Erau þesute în

(fustca) şi chieptar (piectar). Cãmaşa de zi cu zi

patru iþe şi erau de culoare roşie. Zadiile aveau

(budnia) era realizatã în gospodãria þãrãneascã

lungimea cãmãşii şi se încheiau cu ajutorul unor

din pânzã de cânepã de calitatea a doua, iar

şnururi. Peste zadii se purta un brâu fãcut tot din

cea de sãrbãtoare din pânzã de calitatea întâi.

lânã, decorat în dungi, era lung şi se înfãşura în

Cãmaşa este una pe creþi, cu mâneca raglan,

jurul taliei de douã ori. Zadiile actuale sunt mai

prinsã de un guler mic şi avea despicãtura în

elaborate, sunt þesute tot în patru iþe, dar cu fire

faþã. Cãmaşa se leagã la gât cu douã şnururi,

de lânã şi fire metalice (de tip lamé). Mai sobre,

are mâneci lungi care se terminã cu manşete nu

datoritã cromaticii: auriu, negru şi galben, zadiile

foarte late. Decorul cãmãşii este în general unul

sunt purtate cu multã mândrie peste cãmãşile

geometric, cusut în pasul curuciuliþã sau pasul plat

able de mãtase.

de broderie şi este aşezat pe guler, pe umeri şi la

Peste cãmaşã se spurta chieptarul, atât

manşete. În timp cãmaşa de cânepã este înlocuitã

de specific huþulilor. Chieptarul era, poate, piesa

mai întâi cu cãmaşa din pânzã de in, iar mai apoi

cea mai valoroasã şi mai iubitã din tot costumul.

cu cea de mãtase, introdusã în timpul ocupaþiei

Acesta era realizat din blanã de oaie, era alb şi

cehoslovace; mãtase albã cu decor floral. În cazul

era deosebit de bogat decorat. Pe margini avea

acestor cãmãşi, broderia era realizatã mai întâi

un chenar negru, de astrahan, care punea în

pe o bucatã de pânzã de bumbac, rezistentã, şi

evindenþã decorul realizat în tehnici diferite:

abia apoi aplicatã pe zonele de decor. Aceastã

broderie cu fire de lânã şi mãtase, împletituri

modificare survine datoritã faptului cã pe

din piele, colaje cu bucãþi de piele coloratã,

mãtase e imposibil sã brodezi pe fir numãrat şi

inserþii metalice, perforare şi ştanþare. Motivele,

tocmai de aceea s-a recurs la pânzã de bumbac.

predominant geometrice, deseneazã pe albul

Astãzi, cãmãşile de sãrbãtoare sunt decorate

chieptarului elaborate simboluri solare şi florale.

cu mãrgele, dispuse în frumoase motive florale,

Decorul se întinde şi pe spatele chieptarului,

realizate de asemenea pe pânzã de bumbac, care

unde nu de puþine ori atârnã ciucuri pânã pe

mai apoi este aplicatã pe mãtase. Cromatica este

mijlocul spatelui. Cu siguranþã, aceste chieptare
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sunt mândria huþuluilor şi ele valorau cât o oaie,

de zi cu zi, gaci care au fost înlocuiþi la începutul

iar oile erau puþine la jumãtatea secolului al XX-

secolului al XX-lea cu pantaloni (priceşi) largi pe

lea.

coapse şi strâmþi pe gambe, pentru a putea fi usor
Pe cap femeile poartã batic (fustka) în

bãgaþi în ciorapi sau în cizme. Priceşii erau realizaþi

culori vii, intense: verde, visiniu, galben, albastru.

din stofe cumpãrate în târg. Peste pantaloni se

Nu de puþine ori, femeile poartã baticuri foarte

trãgeau ciorapii de lânã, tricotaþi cu modele, peste

mari, cu franjuri, pe care le leagã împrejurul

care se puneau opincile. Nojiþele opincilor urcau

gâtului. Costumul este întregit de încãlþãminte,

pe gambã pe toatã lungimea ciorapului. Bãrbaþii

care era compusã din ciorapi de lânã (capciuri)

purtau şi bocanci din piele sau cizme.

de culoare neagrã sau gri şi de opinci din piele

Peste cãmaşã, huþulii poartã chimire

de porc, fãcute de meşteri locali. În zilele de

foarte late, unele ajungând pânã la piept. Unlele

sãrbãtoare sau la evenimentele majore femeile

chimire se închideau cu trei curele, altele cu

purtau şi ghete înalte cu şiret sau cizme.

copci. Indiferent cât de late erau sau de modul

Femeile purtau ca accesorii mãrgele de

de închidere, aceste chimire sunt adevãrate

sticlã coloratã, corali şi lãnþişoare cu multe cruci

opere de artã. Ele sunt decorate în tehnici

(3-7) care completau costumul în ansamblu.

diferite: ştanþare, broderie, perforare, colaj sau

Costumul bãrbãtesc este compus din

toate la un loc. Chimirul era şi este un element

cãmaşa de pânzã de in, gaci (haci), opinci, iar în

definitoriu pentru huþului şi pentru prestanþa

cap purtau clop. Cãmaşa de zi cu zi era simplã,

lor. Lãþimea chimirului sublinia statutul social al

fãrã prea mult decor, despicatã în faþã, cu mâneci

purtãtorului. Prin urmare, nu este huþul care sã

lungi, fãrã manşete. Croiul era relaitv simplu,

nu aibã chimir. Astãzi, huþulii poartã şi chimire

cu umerii cãzuþi şi mâneca cusutã pe lãrgimea

brodate cu mãrgele.

umãrului. Cãmaşa era rãscroitã la gât şi avea

Pe cap, bãrbaþii poartã clop sau pãlãrie

un guler mic de unu, trei centimetri. Despicãtura

de fetru (cresanie), iar iarna purtau cuşme (şlec)

se închidea cu şnururi împletite, mai târziu cu

de blanã de oaie.

nasturi, iar azi se închide cu fermoar. Cãmaşa

În sezonul rece, atât femiele cât şi bãrbaþii,

de sãrbãtoare este frumos decoratã pe guler,

purtau haine din dimie (petek) de culoare roşie,

la umeri, pe piept şi la poalele mânecii sau la

aceasta fiind specific huþulilor. Nu de puþine

manşete. Motivele sunt aceleaşi ca în cazul

ori şi panatonii de iarnã erau de dimie roşie,

cãmãşii de femeie, culorile erau mai sobre (roşu

constituind astfel un costum în întregime roşu,

intens, vişiniu, negru, verde închis, albastru,

dupã care huþulii erau recunoscuþi cu uşurinþã.

portocaliu). În timp micul guler al cãmãşii este

Aceste haine sunt decorate cu motive florale

înlocuit cu un guler rãsfânt, generos, care este la

cusute pe piept şi în jurul gâtului. Croiul este

rândul lui frumos decorat. Decorul este o broderie

unul simplu, realizat pe latul dimiei, cu umeri

în pasul cruciuliþã sau pasul plat de broderie şi ca

cãzuþi, de tip poncho şi cu mâneci în prelungire.

şi în cazul cãmãşii de femeie el este realizat pe o

Acest suman (petek) este scurt, mai sus de linia

pânzã, separat, care apoi este aplicat pe cãmaşã.

şoldului.Costumul bãrbãtesc este întregit de

Bãrbaþii purtau gaci de pânzã la costumul

traistã şi baltag.
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CONCLUZII

reconstituirea

costumului,

dar

mai

ales

în

revitalizarea industriei casnice textile, cea care

Costumul popular este fãrã îndoialã unul

stã la baza creãrii acestui costum. Cu ajutorul

dintre simbolurile cele mai vizibile atunci când vorbim

specialiştilor s-a putu începe o inventariere a

despre identitate culturalã, şi nu numai. Pãstrarea

elementelor de costum care mai existã. Tot cu

lui, revitalizarea lui este poate una dintre activitãþile

ajutorul lor, aceste elemente pot fi conservate şi

destinate succesului. Nevoia comunitãþilor, etniilor de a

promovate.

se reprezenta este astãzi, poate, mai mult ca niciodatã

E corect sã amintim şi rolul autoritãþilor

o dorinþã pe care costumul popular o poate duce la

în încercarea lor de a susþine festivalurile şi

îndeplinire foarte repede şi într-un mod spectaculos.

concursurile de folclor. Ele au impulsionat şi

Nu am dorit sã facem o distincþie clarã între
costumul popular, cel folcloric şi cel tradiþional

impulsioneazã

în

continuare

revitalizarea

tradiþiilor şi a costumului popular.

pentru simplul fapt cã azi, unele dintre comunitãþile

În economia acestor procese complexe

cercetate, nu mai au aceste costume. Cu toate

este bine însã sã subliniem rolul creatorilor, a

acestea, eforturile comunitãþilor de reprezentare

meşterilor populari, care au o misiune de mare

şi comunicare prin intermediul simbolurilor sunt

responsabilitate. Ei sunt cei care creazã costumul;

demne de luat în seamã. În secolul al XXI-lea, a purta

de meşteşugul lor depinde frumuseþea costumului

un costum popular vine sã întregeascã imaginea pe

nou creat, dar de iubirea lor faþã de tradiþii depinde

care o comunitate, un individ o promoveazã.

autenticitatea acestuia.

Cercetarea realizatã a demonstrat cã în zona

Un rol important revine, de altfel, şi

de graniþã româno-ucraineanã, costumul popular are

creatorilor de modã. În ultimii ani, costumul popular

aceleaşi elemente componente la bazã, cã influenþele

s-a transformat într-o sursã de inspiraþie care a

diferitelor etnii se regãsesc în ornamentica costumelor

depãşit de mult graniþele celor douã þãri. Acum,

şi a accesoriilor, cã acest costum este parte componentã

mai mult ca niciodatã, broderiile şi materialele

a identitãþii comunitãþilor studiate. În tot acest demers

naturale îşi gãsesc calea cãtre toþi cei care îşi asumã

am înþeles cã cel mai improtant lucru îl constituie crezul

identitatea şi diversitatea etnicã. Tot mai mulþi

acestor comunitãþi, imaginea pe care o au despre ele

tineri îmbracã costumul popular sau o interpretare

însele şi modul în care costumul popular promoveazã

a acestuia la evenimente majore ale vieþii: nunta şi

aceastã imagine.

botezul. Fãrã îndoialã cã acest lucru nu ar fi posibil

Revitalizarea costumului popular revine în

dacã nu ar exista o dorinþã majorã a oamenilor de a

primul rând comunitãþilor dornice de a-şi promva

se reprezenta prin intermediul costumului popular.

tradiþiile, de a sublinia diferenþele dar şi elementele

Imaginile din acest album vin în spijinul

comune, de a rãspunde nevoii de identitate etnicã.

tuturor comunitãþilor de-alungul graniþei româno-

Aceste demersuri sunt încununate de sucees când între

ucraineanã, dar şi a acelor comunitãþi care doresc sã

comuntãþi şi specialiştii în domeniu existã o strânsã

redescopere trecutul, tradiþiile şi mai ales doresc sã se

legãturã. Aceştia din urmã pot ajuta comunitãþile sã

facã remarcate, sã comunice cu restul lumii în termeni

regãseascã costumul autentic, folclorul autentic, sã

proprii. Realitãþile unei lumi puternic globalizate pot

pãtrundã înþelesurile tradiþiilor autentice.

impulsiona aceste comunitãþi în dorinþa lor de a-şi

Reîntoarcerea specialiştilor în mijlocul
comunitãþilor a jucat un rol important în
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gãsi locul, de a comunica cu ajutorul acestui puternic
simbol care este costumul popular.

ВИСНОВКИ

проводили дослідження. Повернення фахівців серед громад
відігравав важливу роль у відновленні костюму, особливо

Безсумнівно, що традиційний костюм є одним

в активізації домашнього текстильного виробництва, яке

з найпомітніших символів, тоді коли мова йде про

є основою створення костюму. За допомогою фахівців

культурну ідентичність, і не тільки. Його збереження

можно розпочати інвентаризацію складових костюму які

та пожвавлення, мабуть, є одним з кроків, який веде до

ще існують. Також завдяки їхньої допомоги ці складові

досягнення успіху.

костюму можуть бути збережені і популяризовані.

Сьогодні потреба громади, етнічних груп представити

Справедливо було б згадати про роль місцевої

себе, мабуть, є більшим за будь-яке бажання. А костюм

влади у їх спробі підтримати фольклорні фестивалі та

може виконати швидко і вражаючим способом це

конкурси. Вони також стимулювали і надалі стимулюють

бажання.

активізацію традицій народного костюма.

Ми не хотіли зробити чітке розмежування між

У економіці цих складних процесів, потрібно б

національним костюмом, фольклорним або народним,

підкреслити роль творців, народних майстрів, які мають

просто тому, що сьогодні, багато з обстежуваних громад,

місію великої відповідальністі. Вони є ті, хто створює

не має жодного з цих костюмів.

костюм, від їхньої майстерності залежить красота

Тим не менше, зусилля громад представити
себе і комунікувати за допомогою символів треба взяти

новоствореного костюму. Але і від їхньої любові до
традицій залежить автентичність костюма.

до уваги. У XXI столітті носіння народного костюму

До речі, важливу роль, мають і дизайнери моди. В

створює імідж громади, який вказує на її індивідуальні

останні роки народний костюм перетворився на джерело

особливості.

натхнення, перевищивши далеко межі обидвох країн.

Дослідження показало, що у румунськоукраїнській прикордонній зоні народний костюм має
одні і ті ж складові (в даному випадку сорочка), що вплив
різних етнічних груп відображується в оздобленні та
аксесуарах. Народний костюм є частиною ідентичності
вивчених громад.
Протягом усього цього процесу ми зрозуміли,
що найголовніша річ, це віра цих громад, думка про свою
ідентичність та спосіб її популяризації за допомогою
народного костюму.
Пожвавлення в першу чергу народного костюму
належить громадам, які прагнуть просувати традиції,
підкреслити не тільки відмінності, але й спільні складові,
задовольнити потреби етнічної ідентичності.
Ці зусилля увінчуються успіхом, коли між

Зараз, більш ніж коли-небудь, вишивка та натуральні
матеріали знаходять свій шлях до всіх, хто визначає свою
ідентичність та етнічне розмаїття.
Сьогодні багато молоді, одягає костюм на основних
життєвих подіях: весіллі і хрещенні. Немає сумнівів у тому,
що це можливо було б, якщо б не існувало бажанням людей,
представляти себе за допомогою народномго костюму.
Зображення в даному альбомі допоможуть як
громадам уздовж румунсько-українського кордону, так
й іншим громадам відкрити для себе історію, традиції,
нададуть можливість спілкування зі світом у мовою
народних традицій. Реалії високо глобалізованомго
світу спонукають ці громади знайти своє місце, спосіб
спілкування за допомогою народного костюму, що є
потужним етновизначальним символом.

громадами та фахівцями в області існує тісна співпраця.
Останні можуть допомогти громадам відновити справжній
костюм, автентичний фольклор, розкриваючи справжній
зміст традиції.
Такий підхід мав на меті і наш проект, коли
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CONCLUSION

restoring the costume and especially in the
revitalization of the domestic textile industry, the

The folk costume is undoubtedly one of the

one that stands behind the making of this costume.

most visible symbols when talking about cultural

The specialists set up an inventory of the pieces of

identity and not only. Preserving and revitalizing

folk costume that still exist in order to preserve and

it is one of the most successful activities. The need

promote them.

of the communities or ethnic groups to identify

We ought to mention the role of the

themselves is today, perhaps more than ever, a

authorities in their attempt to promote folklore

desire that can be fulfilled by the folk costume

festivals and competitions. They have been driving

quickly and in a spectacular way.

the revitalization of traditions and folk costume

It was not our purpose to cut clear between

since this movement started.

because

Within the economy of these complex

nowadays many of the communities surveyed have

processes it is worth mentioning the role of

not preserved these costumes. Nevertheless, the

creators, the craftsmen, who have a mission of

endeavour of the communities to speak through

great responsibility. They are the ones who create

symbols is noteworthy. In the 21st century, wearing

the costume; their craft defines the beauty of

a folk costume comes to complete the overall

the costume and their love for traditions brings

picture of a community or individual.

authenticity to their work.

the

folk

and

traditional

costumes

the

An important role in this meter have the

Romanian-Ukrainian border area the folk costume

fashion designers. In recent years, costume turned

has the same basic elements (in this case the shirt is

into a source of inspiration that has exceeded far

representative), that the influences of various ethnic

beyond the two countries. Now, more than ever,

groups are visible in the costume decorations and

natural materials (hemp, flax), embroidery finds its

accessories and that this costume is representative

way to all those who assume the identity and ethnic

of their identity. Throughout this process we have

diversity. More and more,

come to the conclusion that the most important

dressing in folk costume or its interpretation to

aspect of these communities is their self-image and

major life events: wedding and baptism. Doubtless,

how the folk costume manages to show this.

this would not be possible unless there is a major

The

study

Revitalizing

demonstrates

the

folk

that

costume

in

is

a

process that belongs to the communities willing

young people enjoy

desire of people to represent themself through folk
costume.

to promote their traditions, to point out the

The pictures in this album come to reveal

similarities and differences between them, to

the past, the traditions of the communities along

preserve their ethnic identity. These efforts are

the Romanian-Ukrainian border who wish to

successful when the communities and specialists

communicate to the world their own identity.

build a tight connection. The latter can help

The realities of a highly globalized world could

communities regain the authentic folk costume

enliven in the feelings of the communities the

and traditions and bring to light the meanings of

wish to find their identity and to communicate

the old traditions.

through this powerful symbol-tool that is the folk

Such an approach was the purpose of
this study. Specialists have come among the
communities and played an important role in
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costume.
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Mulþumesc tuturor celor care m-au ajutat sã pun în acest album gânduri, imagini, speranþe.
Contribuþia lor a fost nepreþuitã.
Дякую всім, хто допоміг мені вкласти в цей альбом думки, зображення, надії.
Їхній внесок безцінний.
Thanks to all who helped me to put in this album thoughts, images, hopes.
Their contribution has been invaluable.

Berehanych Olena, Veliatyno, (Береганич Олена, Велятино, Хустський район), Ucraina
Bórbelz Beáta, Tizsaújfalu, Ucraina
Bota Emica, Soconzel, România
Buciuta Veronica, Micula, România
Cuth Alexandru –Micula, România
Cuth Motrea, Micula, România
Czumbil Erzsebet, Petreşti, România
Dordi Maria Veliatyno, (Дьорді Марія, 1949 р.н., Велятино, Хустський район), Ucraina
Fabian Irina, Negreşti-Oaş, România
Fabian Simion, Negreşti-Oaş, România
Finta Floare, Negreşti-Oaş, România
Gyorgyi Maria (Марія Дьорді), Veliatyno, Ucraina
Haiduk Svytlana, Hija, (Гайдук Свитлана, Хижа, Виноградівський район), Ucraina
Hayduk Ivan, primarul satului Hija, (Гайдук Іван, сільський голова села Хижа, Виноградівський район), Ucraina
Horba Hrystyna, Veliatyno, (Горба Христина, Велятино, Хустський район), Ucraina
Hotca Ana, Negreşti-Oaş, România
Hotca Floare, Negreşti-Oaş, România
Hotca Irinca, Negreşti-Oaş, România
Iurcea Maria, comuna Micula, România
Ivaşko Vasyl, Primarul satului Cerna, (Василь Івашко – сільський голова села Черна, Виноградівський
район), Ucraina
Tarkanii Maryna, Veliatyno, (Тарканій Марина, Велятино, Хустський район), Ucraina
Madar Malvina, Baia Mare (n. în Soconzel), România
Maxim Maria, Soconzel, România
Mãrcuş Ana, Negreşti-Oaş, România
Mykytyuk Zhanna, Veliatyno, (Микитюк Жанна, Велятино, Хустський район), Ucraina
Nagy Maria, Petreşti, România
Nagz Katalin, Bogdand, România
Orosz Gizella, Beregújfalu, Ucraina
Pãcurar Emilia, Soconzel, România
Peredariuk Olena, Ciorna Tisa, (Передарюк Олена Михайлівна, Чорна Тиса, Рахівський район), Ucraina
Popiuk Maria, Ciorna Tisa, (Попиук Марія, Чорна Тиса), Ucraina
Puka Olena, Veliatyno, (Пука Олена, Велятино, Хустський район), Ucraina
Rosuş Maria, comuna Micula, România
Sabadosh Irina, Veliatyno, (Сабадoш Ірина, Велятино, Хустський район), Ucraina
Sárándi Katalin, Bogdand, România
Sich Nataliia, directoarea Casei de culturã din Veliatyno, (Січ Наталія, директор будику культури села
Велятино, Хустський район), Ucraina
Sipos Margit, Bogdand, România
Tatár Margit, Bogdand, România
Tripon Maria, Negreşti-Oaş, România
Zelinskyi Eduard, Primarul oraşului Yasinia, (Зелінський Едуард - Голова Ясінянської селишної ради,
Рахівський район), Ucraina
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