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COSTUMUL POPULAR AL PĂDURENCELOR ÎNTRE VECHI ȘI NOU

Rezumat
Costumul popular al pădurencelor între vechi și nou
Zonă etnografică cu particularităţi aparte, Ţinutul
Рădurenilor are o serie de caracteristici care îi conferă
unicitate nu numai între ţinuturile româneşti, ci în toată lumea. Costumul popular femeiesc se distinge printr-o
mare originalitate conferită în mod special de ornamentică, punctele de cusătură şi podoabele de şold. Cromatica
este preponderentă roşie şi neagră, cu inserţii coloristice
de mov, verde, galben şi albastru. Împodobitul capului are
de asemenea particularități aparte, specifice doar pădurencelor. Portul lor popular coboară în vremuri ancestrale, fiind păstrat cu sfinţenie de-a lungul veacurilor, păstrându-şi astfel nealterate principalele trăsături. Astăzi se
observă o anumită influenţă şi tendinţă de modernizare
a catrinţelor, însă fără a afecta marea majoritate a pădurencelor. Astfel, costumul popular îşi păstrează locul binemeritat în patrimoniul costumelor noastre naţionale
percepute ca elemente ale culturii materiale cu o adâncă
conotaţie etnică.
Cuvinte-cheie: costum popular, zonă etnografică,
Ținutul Рădurenilor, tradiție, ornamentică.
Резюме
Народный костюм пэдурянок между стариной
и современностью
Этнографическая область Цинутул пэдуренилоp
обладает рядом особенностей, которые делают ее
уникальной не только в румынском пространстве, но
и во всем мире. Женский народный костюм отличается большим своеобразием, в частности в орнаментике, в особенностях стежка и украшениях по линии
бедер. Преобладающими цветами являются красный
и черный с фиолетовыми, зелеными, желтыми и синими вставками. Головные уборы также отличаются
своей спецификой, свойственной только пэдурянкам.
Традиции их народного костюма восходят к незапамятным временам и, свято сберегаемые на протяжении веков, сохраняют неизменными свои основные
черты. В настоящее время наблюдается определенная
тенденция в модернизации юбок катринца (catrință),
однако без ущерба для подавляющего большинства
традиций пэдурянок. Таким образом, народный костюм сохраняет свое достойное место в наследии наших национальных костюмов как элемент материальной культуры с глубоким этническим подтекстом.

Ключевые слова: народный костюм, этнографическая зона, Цинутул пэдуренилор, традиция, орнаментика.
Summary
Folk costume of the Forest Women –
between Antiquity and Modernity
The ethnographic region of the Land of Forest Ingabitants has a number of features that make it unique not
only in the Romanian space, but throughout the world.
Women’s folk costume differs a great deal in its peculiarity, in particular in ornamentation, in stitch features and
decorations along the hips. The predominant colors are
red and black with purple, green, yellow and blue inserts.
Headgears also differ in their specificity, peculiar only to
the forest women. The traditions of their folk costume
date back to immemorial times and, sacredly preserved for
centuries, retain their basic features unchanged. Currently,
there is a certain tendency in the modernization of the Romanian peasant homespun skirts (catrinţe), but without
affecting the overwhelming majority of the traditions of
the Forest Women. Thus, the folk costume retains its worthy place in the heritage of our national costumes as an
element of material culture with deep ethnic connotation.
Key words: ffolk costume, ethnographic region, the
Land of Forest Ingabitants, tradition, ornaments.

Informații certe despre apariția costumului popular românesc nu avem, însă cele mai vechi mărturii
iconografice ale stilului vestimentar al oamenilor din
spaţiul românesc datează din neolitic. Al. Tzigara-Samurcaş, în lucrarea L’Art du peuple roumain, vorbeşte despre figurine ceramice descoperite în neolitic şi
în epoca bronzului pe care se pot descifra nu numai
podoabele gen salbă purtate de ţărăncile nostre, ci şi
cusăturile de pe veşminte, cum ar fi cele de pe sumane [8, p. 9]. Alexandru Odobescu a fost primul
care a observat similitudinea costumelor dacilor de
pe Columna lui Traian cu cele ale ţăranilor români,
mai apoi observaţiile extinzându-se şi la imaginile de
pe monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi
[8, p. 10]. Pe lângă piesele de îmbrăcăminte, în acele
sculpturi se pot remarca și alte elemente ale ținutei,
cum ar fi cele de acoperire a capului, brâurile sau cingătorile, încălțămintea sau coafura femeilor.
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Cu siguranță că modelele vestimentare ale
strămoșilor noștri traco-geto-daci s-au născut, în
primul rând, din necesități practice, pentru ca mai
apoi, cu timpul, componenta estetică să ocupe un
loc tot mai important. În mod cert, ornamentica s-a
dezvoltat cu precădere în iernile lungi în care muncile exterioare casei nu se puteau desfășura decât
în mod restrâns și când femeia, în spațiul închis al
casei, își ocupa timpul cu țesutul și cusutul pieselor
vestimentare sau a celor casnice, cum ar fi cearşafurile, ștergarele, covoarele, învelitoarele de pat, de
pernă, de perete etc. În acele zile lungi de iarnă, în
casă sau la șezători, țărăncile noastre au dat frâu liber imaginației și și-au împodobit țesăturile cu cele
mai frumoase cusături în care se întâlneau, în linii
geometrice extrem de stilizate, elementele naturii,
oamenii, păsările, aspectele de viață cotidiană sau
elementele florale executate în puncte de cusătură
deosebit de frumos elaborate, îmbinate într-o mare
varietate de modele, toate cu o simbolistică bine
conturată și transmisă cu mare grijă din generație în
generație. Căci „simbolul este prin definiţie o modalitate primitivă de exprimare, ilustrare a unui concept
printr-o imagine, iar arta veşmântului românesc se
arată întotdeauna înclinată să-l accepte. În felul acesta, frumuseţea iilor şi catrinţelor depăşeşte hotarele
unei simple ornamentaţii specifice şi capătă valoarea
unei istorii de stil a vieţii unui neam, valoarea unui
document psihologic” [3, p. 4]. Şi pentru că în orice
împrejurare ţăranul român mai întâi se uita în sus la
cer, atunci când lucra, ţăranca româncă comunica cu
Dumnezeu prin rugăciune: „Cămara Ta Mântuitorule, o văd împodobită. Şi îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa. Luminează-mi haina – taina sufletului
meu! Şi mă mântuieşte, Mântuitorul meu”, de unde
vedem cum întreaga taină a sufletului femeii era cuprinsă în acele costume [6, f. p.]. Dacă veșmintele
folosite în portul de zi cu zi erau mai modeste din
punct de vedere decorativ, cele îmbrăcate la sărbători
reprezintă adevărate tezaure ale creaţiei populare,
măiestria artistică a țărăncilor izbucnind din fiecare
împunsătură de ac. Pentru că frumuseţea cusăturilor
româneşti este „o istorie purtată de trupuri pentru a
nu fi smulsă de uitare” [3, p. 4].
Costumul popular este considerat un fenomen
de cultură materială, un document istoric, artistic
şi social viu, un element deosebit de important de
istorie şi civilizaţie care reflectă, îndeosebi în ornamentica sa, istoria milenară a poporului român,
zbuciumul sufletului şi trăirile intense ale ţărăncii
noastre, purtătoare de mesaje sociale, morale, estetice sau de ierarhie socială, un monument al eternităţii şi individualităţii poporului român. Ana Maria
Şchiopu consideră că, dacă îl privim „ca element uti-
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litar, costumul se raportează la condiţiile geografice
şi declină, la ocupaţii şi meşteşuguri”, iar „ca element
de podoabă, el este legat de cele mai importante ceremonii din viaţa purtătorului” [10, p. 2], în timp ce
Pavel Panduru consideră că „prin îmbrăcarea acestor
haine numite populare, ale întregii populaţii, omul
se îmbracă cu întregul univers (lume)”, „eu trăiesc
în lume, dar şi întreaga lume e în mine”. Deci portul
popular reprezintă o recapitulare simbolică a întregii mitologii şi cosmogonii de început” [6, f. p.]. De
unde putem conchide că portul țăranului român este
„oglinda unei spiritualități şi a unei estetici trainic
zidite şi foarte vechi. Frumusețile lui au izvorât din
mii de gânduri, au curs printr-o pulbere de mâini, au
fericit șiruri de vieți, dar au rămas aceleaşi din adâncimi de vremuri tracice” [3, p. 3].
Costumul naţional a cunoscut o anumită evoluție
în timp, fiind influențat atât de moștenirea primită
prin tradiție de la strămoși, cât și de tendințele sociale, de neamurile cu care a conviețuit, de legăturile
comerciale, precum și de alți factori socio-economico-culturali [2, p. 7].
Însă cele mai însemnate evoluţii s-au constatat nu
în croi, care a rămas relativ acelaşi, ci în ornamentică,
în procesul de înfrumuseţare al costumului naţional.
Putem afirma că evoluţia portului popular a traversat
trei etape [10, p. 1]: prima etapă este caracterizată de
individualizarea portului românesc în raport cu cel
al vecinilor, în diferenţierea cromatică locală pe categorii de vârstă, pe zone şi prin preferinţe pentru anumite tehnici, motive, puncte de cusătură etc.; a doua
etapă se caracterizează prin influenţa oraşelor asupra
satelor, cu timpul renunţându-se la portul tradiţional
zilnic, acesta fiind înlocuit cu piese vestimentare orăşeneşti; a treia etapă se caracterizează prin folosirea
costumului popular doar local, cu prilejul anumitor
evenimente sau sărbători tradiţionale reclamate de
datini şi obiceiuri.
Odată cu conturarea zonelor etnografice, s-a remarcat o mare diversitate de costume populare, fiecare zonă venind cu specificul său. Însă, dincolo de
particularitățile zonale există o anumită continuitate
și unitate a portului popular. Dacă prin continuitate
înțelegem „drumul parcurs de portul popular născut
pe străvechea vatră a civilizației dace până în zilele
noastre”, prin unitate înțelegem „acele trăsături, acele aspecte esențiale care se văd în portul românesc
din întreaga ţară” [2, p. 7]. Etnografa Aurelia Doagă
consideră că unitatea costumului popular este dată
de următoarele aspecte esențiale [2, p. 7-8]:
1) Piesele costumului. Pentru femei cămașa de
purtare sau ia în partea de sus şi catrințele, fotele sau
vâlnicele, de la brâu în jos, iar pentru bărbați cămașa
lungă sau scurtă, ițarii, căciula etc. De remarcat şi ele-
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mentele comune, cum ar fi hainele mai mari purtate
peste costume, confecționate din dimie/abă albă sau
neagră, cojoacele scurte sau lungi, traistele, brâurile,
brâiele, încălțămintea ş.a.
2) Materia primă utilizată, adică lâna, inul, bumbacul, cânepa şi borangicul. Pentru cămăși şi ii se
folosea pânza țesută în două ițe, iar pentru fote, vâlnice, catrințe, ițari şi hainele de deasupra costumelor
se utilizau țesăturile din lână în două sau patru ițe.
3) Croiul cămășii de purtare din partea de sus şi de
jos a brâului, care era unul simplu, din patru foi drepte fără nicio răscroială și aceasta din rațiuni practice
de a nu se pierde nicio bucată de material.
4) Ornamentarea sau decorul ţin de creativitatea
țărăncii române, ea reuşind prin linii simple să surprindă natura înconjurătoare, oamenii şi păsările în
diverse creații geometrice şi florale.
5) Cromatica, caracterizată prin armonie, culori
calde sau puternice, într-o combinație perfectă, la
care se adaugă fluturi, mărgele sau alte ornamente.
La început s-au utilizat vopselele vegetale (frunze de nuc, arin, măr pădureț, flori de nalbă ş.a. în
combinație cu zeamă de varză, sare, borş, oţet etc.),
apoi coloranții industriali.
6) Punctul de cusătură, în special cele de bază cum
ar fi punctul „înaintea acului”, cruciulițele, tighelele
combinate extrem de divers în vederea obținerii modelelor. Punctele de cusătură specifice sunt caracteristice diverselor zone etnografice („ciocănele” în
zona Sibiului, „brâne” şi „brăduți” în Ardeal, Argeş,
Vlaşca, „nemţoane” în Banat şi Maramureș, „atești”
în Hunedoara etc.). De aceea putem spune că al doilea procedeu tehnic de împodobire al costumului
popular este cusătura, aceasta dobândind, prin măiestria execuției, calităţi artistice chiar şi când este
folosită doar ca mijloc practic de unire a două foi de
material sau de încrețire în jurul gâtului [8, p. 17].
Deosebit de importantă este însă semnificația
costumului popular. Pavel Panduru îi atribuie următoarele semnificații [6, f. p.]: 1. Cea a goliciunii – ca
o cerință divină, corpul uman are nevoie de a fi acoperit, iar ca o cerință practică, trupul trebuie ferit de
intemperiile vremii, de unde şi felurile de țesături,
mai subțiri pentru vremea caldă şi mai groase pentru
vremea rece; 2. Semnificația socială – tipul de haine
denotă starea socială a purtătorului, diferența fiind
dată de ornamentică, cromatică, materialul folosit,
punctul de cusătură. Unele haine indicau profesiile, altele indicau evenimentele la care erau purtate
(nuntă, înmormântare, sărbătoare, la biserică etc.),
altele – vârsta purtătorului; 3. Semnificația magico-religioasă – modelele, ornamentica, cromatica,
decorațiile, motivele şi simbolurile folosite aveau
scopul de a-i apăra pe purtători de duhurile şi ființele
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malefice sau de a le aduce noroc şi sănătate. Am putea completa lista cu semnificația naţională întrucât
fiecare popor îşi etalează portul tradiţional aidoma
drapelului, ambele având aceeaşi valoare simbolică
[10, p. 2].
Atunci când facem referire la portul popular românesc, Transilvania dispune de cea mai mare varietate de costume tradiționale. Dintre acestea, cele
ale pădurencelor sunt cele mai deosebite și originale, neasemănând cu nici unele din celelalte zone ale
județului sau ale regiunilor vecine, impunându-şi
unicitatea în toată țara şi nu numai.
Pădurenii Hunedoarei sunt o populație așezată
pe partea de est a masivului Poiana Ruscă, în zona
cunoscută sub numele de Ţinutul Pădurenilor. Din
punct de vedere geografic, acest ținut este zona cuprinsă între ramificațiile de est ale Munților Poiana
Ruscă, platou mărginit la nord de Valea Mureșului,
la sud de Ţara Hațegului, iar la est de Valea Cernei.
Această zonă alcătuiește o platformă cu o înălțime de
1100 m, fiind despărțită de regiunile vecine printro zonă împădurită şi tăiată de văi adânci. Din orice
parte ai încerca să pătrunzi în acest ținut, trebuie să
străbați brâul de păduri care îl înconjoară [1, p. 23],
de unde şi denumirea populaţiei locale.
Pădurenii sunt considerați ca reprezentând „cea
mai interesantă enclavă etnografică din țara noastră..,
o comoară etnografică unică, o arhivă cu documente
vii, ale unui trecut pe care nu am reușit să-l dibuim
în întregime” [9, p. 666]. Această cultură populară arhaică, extrem de originală şi de diferită faţă de cea a
regiunilor învecinate, se distinge prin câteva trăsături
principale: amplasarea așezărilor pe culme, culturi
agricole pe dealuri terasate, lipsa olăritului, portul
specific, îndeosebi al femeilor, şi graiul [4, p. 40].
Așadar, nota distinctivă a costumului pădurenesc este dată în principal de cel femeiesc care nu are
aproape nimic comun cu alte costume populare româneşti, pe când cel bărbătesc nu se distinge printr-o
originalitate prea mare, acesta având piese comune
cu cele ale costumelor din zone mai mult sau mai
puțin îndepărtate de zona locuită de pădureni.
Portul femeiesc se diferențiază, în primul rând,
după vârstă şi statutul civil. Piesa de bază este cămașa
„care determină compoziția ornamentală a costumului, restul pieselor asociindu-se cu cămașa care
trebuie în mod imperios să se acorde ca epocă, vârstă, ornamentică şi cromatică” [5, p. 7]. Cea pădurenească este confecționată din pânză de bumbac
sau cânepă, lungă până la glezne. Este formată din
două pârți: cea de sus, numită „foi”, „foaia cămeșii”
sau „şupeji”, şi cea de jos, numită „poale”, cele două
părți fiind cusute între ele [12, p. 19]. Partea de sus
este croită din cinci foi de pânză, două foi în faţă care
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formează „ciupagul”, o foaie în spate numită „în cârcă” şi două foi pentru mâneci [7, p. 55]. Partea de jos
sau „poalele” este formată din trei părți, un „lat de
poale” în faţă, unul în spate şi al treilea care se împarte în trei clini cusuți de celelalte două părți şi alte
două bucăți de pânză mai înguste,care servesc pentru confecționarea gulerului cămășii, a „gulerului la
pumnași” şi a „fodorilor” de la capătul de jos al mânecii [12, p. 20].
Partea de sus a cămășii este cea mai ornamentată, într-un mod bogat și compact, incluzând gulerul,
pieptul și mânecile. Pieptul este împodobit cu două
rânduri de cusături verticale care pornesc de la gura
cămășii, numite „foi de ciupag”, compartimentate
în pătrate, o ornamentație mai puțin bogată decât a
mânecilor care constituie partea cea mai interesantă a costumului [7, p. 55]. Ornamentația mânecii o
constituie un mare dreptunghi sau o tablă cu mai
multe rânduri de sus în jos la femeile tinere, cusută
cu arnici, şi cu o fâșie mai îngustă orizontală, numită
„pui păstă-cot”, la cele bătrâne, la care se adaugă în
partea de sus, dinspre piept, de-a lungul şi paralel cu
„rândurile”, o fâșie îngustă cu motive numite „alciţă” sau „altiţă” [12, p. 21]. Deşi la prima vedere tabla
mânecii apare ca o cusătură uniformă, în realitate ea
reprezintă o concentraţie de motive foarte variate,
migălos lucrate şi foarte îndesate care dau impresia
de masă compactă. Această panglică deasă de-a lungul mânecilor se lucrează în tehnica numită „chici”
sau „ciocănele” [11, p. 188]. Partea de jos a mânecii
este compusă din trei părți: o parte care se îngustează şi are „crețuri” sau „brăţare”, „gulerul mânecii” la
mijloc şi partea de jos, deschisă ca o pâlnie, adică fodorul, care la capăt se termină cu o dantelă cu colțuri
numită „şiptă”, „ciptă” sau „șipcă” [7, p. 55].
Foile poalelor sunt prinse între ele cu așa numitele
„chei”, poalele fiind împodobite şi cu cusături verticale scurte sau mai lungi, cum ar fi „cituşul” şi „torcăţelul” sau zigzagul colțurat numit „cârnel”, cusut cu
arnici şi terminându-se cu „cipta” (dantelă) cusută de
margine [7, p. 55; 12, p. 21].
Cromatica folosită este cea neagră şi roșie, la care
se mai adaugă albastru, verde, galben şi mov, dar în
măsură mică. Motivele sunt exclusiv geometrice, cele
mai utilizate fiind steaua, pizarul, triul, spicul grâului,
pupii, heli cu patru ochi, helii cu patru ochi şi cârlige, heli cu cruci, flori sau pizare, budiana, gogâsca
(svastica), viacaşiţii sau fodorii cu pene, utilizate întro mare varietate de combinații care dau naştere unor
câmpuri ornamentale deosebit de frumoase, cum ar
fi cele de pe gulerul cămășii numite „pui” sau „peană”, rândurile de pe mânecă cunoscute ca şi „coșii”,
„cruci”, „roata mare” etc. sau cele din partea de jos a
mânecii [12, p. 21-22]. Motivele sunt lucrate într-un
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fel de cusătură buclată, numită „aţeşte”, „şi noreşte” şi
în „trăsuri”. La consolidarea și decorarea marginii exterioare a gulerelor cămășii se folosește cusutul brânel,
adică acel punct de cusătură care se obține prin punctul cruce combinat cu punctul de feston [11, p. 187].
Peste poale se pun două catrințe, cea din spate
fiind mai lungă şi mai largă decât cea din faţă, care
fiind mai scurtă are rolul de a arăta ornamentica
poalelor. Sunt țesute din lână în patru ițe, fără nicio
ornamentație în afara felului țesăturii care poate fi
realizată în mai multe moduri: costițe în zigzag sau
„primbureşte”, linii care formează dreptunghiuri sau
„cu olcuțe”, romburi înscrise unul în altul sau „osul
persecului”, la final fiind tivite cu colţişori de dantelă sau cu ciucuri împletiți, totul vopsit în negru [7,
p. 57]. Astăzi, aspectul catrințelor a cunoscut mari
schimbări, tinerele optând pentru catrința înflorată și
împodobită cu diverse dantele, fluturași, șnururi aurii și argintii ș.a., doar bătrânele rămânând la catrința
strămoșească de culoare neagră și neornamentată.
Pentru vremea mai rece, peste cămașă se pune
un pieptar deosebit de bogat ornamentat, tivit cu
blăniță neagră pe margine, cusătura având motive
florale predominant roșii în combinație cu albastru,
mov şi verde.
Un alt element de unicitate al portului pădurencelor este modul de încingere a taliei cu mai multe piese
din lână şi metal. Podoabele de metal folosite denotă
nu numai măiestria pădurenilor în prelucrarea metalelor, ci şi crâmpeiele de mentalitate colectivă extrem
de veche legate de magie sau de culturi de mult dispărute. Atât Romulus Vuia, cât şi Paul Petrescu descriu
aceste piese care se aranjează într-un anumit mod
care formează în cele din urmă un ansamblu unitar.
Brâul împletit cu bâte constituie o piesă unicat, astăzi
tehnica de confecționare fiind aproape pierdută. Este
realizat din „păr” de lână colorat, de 12 cm lăţime, din
mai multe fire grupate pe culori, care se prind de un
cui şi care se împletesc apoi cu ajutorul unor scândurele, țesătura având aspectul unei plase cu ochiuri,
elastică şi cu dungile colorate pe lung [7, p. 57]. Peste acest brâu se pune brăcira, o bandă țesută foarte
strâns cu lățimea de 4 cm, fie cu un model de puncte
alungite („înzâmţat”), fie ca niște mici dreptunghiuri
(„cu olcuțe”), fie ca o linie colțuroasă, în zigzag sau
ondulată („în șerpi”). Urmează un brâu de piele bătut
cu metal numit balţ, confecționat din trei rânduri de
zimți din cositor prinși în nasturi pe un alt brâu de
piele („plotog”), care se închide cu o cataramă turnată în tipare de piatră moale, după o tehnică arhaică.
O altă podoabă, numită „chei pe chici”, confecționată
asemenea balţilor, formată dintr-o bucată de piele
dreptunghiulară, lată de circa 5 cm, pe care se prind
cinci rânduri de zimți de cositor, la capătul de jos
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atârnându-se chei şi inele de alamă. Zalele cu chei
este de fapt un lanț lucrat de mână, constând din mai
multe zale făcute din bucăți de sârmă de alamă prinse
una de alta, lanț numit „zale cu chei”, pe care se atârnă
35 de chei ornate cu mici cercuri ștanțate, care face
pereche cu „zalele cu inele”, un lanț lucrat într-un fel
de ochiuri triunghiulare care se acoperă unele pe altele de la stânga la dreapta, asemenea solzilor de pește,
numit „zale cu scară”, de care se atârnă 35 de inele
ornate tot cu cercuri mici ștanțate. Ultimul tip de lanț
ornamental este cel numit „zale șerpești”, cu o împletitură aparte, de care nu se atârnă nicio altă podoabă.
Unicitatea constă așadar nu numai în cele șapte
podoabe de șold, ci şi în ordinea punerii lor. Astfel,
pe talie se pune mai întâi brâul lat, apoi opregul sau
catrința din faţă şi din spate, urmează brăcira care
înconjoară mijlocul de patru ori, între încolăcituri
trebuind să rămână un spațiu gol de care se atârnă
balţii, pe partea dreaptă a corpului, sub balţi se atârnă cheile pe chici, după care cele trei lanțuri se prind
de capete în faţă pe sub balţi, lăsate să atârne în trei
cercuri largi pe șolduri [7, p. 57].
O altă piesă vestimentară purtată, de regulă, pe
vreme rea este șuba, confecționată din țesătură de
lână groasă albă, cu o croială simplă, lungă până la
pulpe, ornamentată simplu, cu postav colorat în roșu
stins şi verde şi bârnaş cusut sub formă de mici bucle
numite „roate”, picioarele sunt îmbrăcate mai întâi în
„colțuni” sau „toloboni” confecționați din pănură de
lână albă, apoi cu opinci [12, p. 28].
Pădurencele îşi împodobesc nu numai șoldurile,
ci şi gâtul, cu șiraguri de mărgele colorate, cu „salba
de libre” din bani de argint [12, p. 28] sau „baierul
cu bani”, un colier format din 4-5 lanțuri de tip „zale
în lacăt” de care sunt prinse monede vechi de argint
sau nichel, de regulă purtate doar la sărbători sau la
evenimente deosebite şi cu „latiţa” cu mărgele sau
oglinzi [7, p. 54].
Şi nu în ultimul rând trebuie amintită împodobirea părului, care iarăși prezintă unele particularităţi.
Părul este pieptănat cu cărare la mijloc, se împleteşte
şi se strânge într-un coc deasupra cefei peste care se
pune un „conci” circular din sârmă, fixat de coc cu
ajutorul unui ac mare încovoiat [7, p. 54; 12, p. 18].
Pe creștet se pune un mic suport semicircular din
pânză, umplut cu lână, numit „pernă”, peste care se
așază „ceapsa”, un fel de tichie conică din pânză de
bumbac sau cânepă, cu vârful prelungit spre spate,
pe marginea căreia se coase o dantelă lucrată într-un
mod deosebit de fin cu acul, pentru ca mai apoi să
se ornamenteze întreaga suprafață cu o cusătură cu
„păr” de lână vopsit în negru, alcătuită din motive
geometrice lucrate în punctul de cusătură numit „tot
într-una” [2, p. 32; 7, p. 54]. Sub ceapsă se pune „câr-
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pa” sau marama albă de bumbac care atârnă pe spate
de-a lungul catrinței. Astăzi fetele tinere poartă batice roșii bogat ornamentate cu motive florale, pe când
femeile căsătorite și bătrânele optează pentru baticul
alb cu dantelă pe margine.
Acest port străvechi despre care pădurenii spun că
l-au moștenit de la daci a rămas în cea mai mare parte
la fel ca acum sute de ani, atât croiul, cât şi motivele,
tehnicile sau punctele de cusătură fiind păstrate cu
sfințenie de pădurence şi transmise generațiilor tinere cu aceeaşi fidelitate. Anumite influențe, din Banat
în mod special, se remarcă în modul de împodobire
a catrinței, doar că marea majoritate a pădurencelor preferă totuși portul lor tradiţional. Însă marea
problemă cu care se confruntă de mai multe decenii
şi pădurenii Hunedoarei este exodul tinerilor spre
oraş cauzat de lipsa oricăror perspective economice
ale zonei, ceea ce a condus la înstrăinarea tinerelor
generații de fondul tradiţional autohton. Acest fapt a
cauzat dispariția anumitor meșteșuguri tradiţionale
prin lipsa de interes a tinerilor faţă de acestea, ceea
ce cu timpul va afecta în mod iremediabil patrimoniul material şi imaterial al acestei zone. Însă în ultimii ani se observă o tendinţa de readucere în portul
cotidian a costumului popular, şi în special a iei, de
către persoane din diverse categorii sociale şi de vârstă, precum şi o reîntoarcere a multor tineri și cupluri
tinere în mediul rural în vederea desfășurării unor
activități economice diverse, ceea ce conferă o lumină de speranță dezvoltării durabile a acestor zone şi
salvării tradiţiilor populare.
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