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INTRODUCERE

Prezenta lucrare este o scurtă incursiune în universul  cultural  popular bucovinean și  își
propune să dezvăluie cititorului câteva din trăsăturile particulare, proprii acestei zone, dar mai ales
geniul creator al meșterilor populari care prin talentul, ingeniozitatea și sensibilitatea lor,  s-au
dovedit a fi artiști cu o mare putere de pătrundere și  sinteză,  interpretând întotdeauna într-o
manieră specifică atât motivele străvechiului fond autohton cât și pe cele venite din alte zone.

Pentru  evidențierea  aspectelor  fizico  –  geografice  referitoare  la  teritoriul  comunei,  s-a
folosit materialul bibliografic existent. 

Lucrarea este structurată pe trei capitole, informațiile cuprinse fiind sintetizate astfel încât
să formeze relații de interdependență și să confere unitate lucrării.

Primul capitol precizează geneza  localității prin prezentarea de dovezi istorice.
Capitolul  doi   analizează  spațiul  geografic.  Pentru  evidențierea  aspectelor  fizico  –

geografice referitoare la teritoriul comunei, s-a folosit materialul bibliografic existent. 
Capitolul trei este cel mai amplu capitol, aici se încearcă punerea în evidență a tot ceea ce

poporul nostru a moștenit și creat, tot ceea ce are mai valoros.  
Acest  capitol prezintă doar câteva trăsături ale patrimoniul local reprezentat de resurse

naturale,  partimoniul  cultural  arhitectural  și  etnografic,  Acest  capitol  a  fost  întocmit  în  baza
monografiilor și studiilor etnografice existente.

Materialul ilustrativ prezentat prin fotografii înfățișează aspectul arhitectural al caselor din
comună,  frumusețea  portului  popular  și  al  peisajului  natural  din  pădure,  dar  și  monumente
istorice.
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CAPITOLUL 1.  Dovezi istorice referitoare la satul Horodnic de Sus

Localitatea Horodnic de Sus și localitatea Horodnic de Jos, localități care până în anul 2000
formau o singură comună Horodnic, sunt două din cele mai vechi sate bucovinene. 

Descoperirile arheologice au scos la lumină o necropolă tumulară constituită din 57 tumuli,
situată  în  partea de nord-est  a  satului  Horodnic  de Jos  care sunt  situați  la  circa doi  kilometri
distanță de satul Horodnic de Sus. Aceasta necropolă tumulară datează din epoca bronzului. În
urma cercetărilor s-a dovedit că acești tumuli erau de fapt morminte de incinerație funerară în
care au fost găsite oase arse și fragmente de ceramică1. Monede romane din argint în număr de
douăsprezece au fost descoperite pe dealul Osoi din Horodnic de Sus.
Topoare de piatră au fost găsite în Călugărița (partea nord-vestică a satului Horodnic de Jos) și în
Toplița (partea nord vestică a satului Horodnic de Sus).

Descoperirile monetare confirmă convețuirea pe aceste meleaguri a dacilor liberi.   
Pentru o perioadă de 400 ani (1400-1800) ca mărturii documentare există un număr de 32

de documente care se referă la localitatea Horodnic2.
Primul document în care se vorbește despre localitatea Horodnic, datează din 15 iulie 1439, din
timpul domniei lui Alexandru cel Bun3.

1.1.Geneza și evoluția satului Horodnic de Sus

Date istoriografice bisericești arată că din timpurile medievale exista o mănăstire de maici
la  Horodnic  (drept  mărturie  a  rămas  bisericuța  Călugarița  în  Horodnic  de  Jos),  etichetată  de
istoriografia bisericească drept cea dintâi mănăstire de maici din Moldova.

În  concluzia  specialiștilor  arheologi  Lia  Bătrâna  și  Adrian  Bătrâna,  materialele  ceramice
descoperite relevă urmele unei așezari rurale la Horodnic încă din sec.XIV-lea, chiar dacă prima
atestare documentară despre localitate apare în 14394. Formarea așezării este legată de condițiile
de relief ce oferă terenuri adecvate pentru agricultură și creșterea animalelor, existența pădurilor
și  a  muntelui  ce  oferă  adăpost,  condiții  climatice,  existența rețelei  hidrografice,  condiții  ce  se
regăsesc în zona Depresiunii Rădăuțiului.

Formarea așezării a fost favorizată și de existența drumurilor străvechi care făceau legătura
cu celelalte provincii românești. Exista și un drum comercial în zona Depresiunii Radăuților și un
drum tătăresc.

Una din principalele forme de organizare a așezărilor rurale din Evul Mediu o reprezenta
obștea sătească unde proprietatea privată coexista cu cea feudală.

În „Monografia Comunei Horodnic” a autorului Ion Prelipcean sunt prezentate informații
conform cărora comuna Horodnic, în urma atestărilor documentare, devine din sat liber răzeșesc
sat  domnesc  și  mănăstiresc,  astfel  încât,  Horodnic  a  aparținut  și  de  mănăstirea  Putna  și  de
mănăstirea Sucevița.

Așezările  erau  stabilite  în  mijlocul  pădurii  și  pentru  a  se  ajunge în  poziția  actuală  s-au
executat numeroase lucrări de defrișare, prima hartă topografică a regiunii, care datează din 1773-
1775 are înscrise pe ea numeroase păduri actual dispărute5.

11. Ion Prelipcea -  Monografia Comunei Horodnic, vol. 1 Istorie, editura Little Lamb, Suceava,2008
2 2.  Ilie Colban - Horodnicul de Jos, străvechi sat bucovinean, Editura Litera, București, 1989
33. Maria Cioară - Zona etnografică Rădăuți , Editura Sport-Turism, București,  1979
4. Ion Prelipcean - Monografia Comunei Horodnic, vol. 1 Istorie, OP.1/1, Antichitate,Evul Mediu, Epoca modernă
45. Corneliu Iațu -  Depresiunea Rădăuților - Studiu de Geografie Umană , Editura Corson, Iași, 2002, pag. 42
5
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CAPITOLUL 2. Caracteristici geografice

Poziția geografică a satului în cadrul depresiunii  Rădăuți,  depresiune  care este zona de
contact  a  Obcinelor  Bucovinei  cu Podișul  Sucevei,  precum și  ansamblul  condițiilor  naturale  au
favorizat așezarea elementului uman și stabilitatea lui din cele mai vechi timpuri. 

Relieful  din  zona  depresiunii  Rădăuțiului  aparține  celor  două  unități  fizico  geografice  :
muntele și podișul, specifice Carpaților Orientali. Munții Flișului, compuși din Obcina Feredeului și
Obcina Mare,  cu înălțimi  maxime cuprinse între 1200 și  1400 metri,  se caracterizează printr-o
bogată vegetație, alcătuită din păduri de fag, brad și molid, zona fiind supranumită și Țara Fagilor.

Culmile domoale, ondulate ale Obcinelor, îmbrăcate până în vârf cu păduri, sunt despărțite
prin văi  largi,  acoperite de pajiști întinse, iar  pe una din  terasele însorite din acest cadru s-a
dezvoltat localitatea Horodnic de Sus. 

2.1. Poziția geografică a localității Horodnic de Sus

Comuna Horodnic  se  află la  aproximativ 55 km est  de meridianul  de  25 grade ce  taie
teritoriul României în două părți aproximativ egale. 

Localitatea Horodnic de Sus este așezată în partea centrală a Depresiunii Rădăuțiului aflată
în nord-vestul Podișului Moldovei, marginită la stânga de râul Suceava si la sud de râul Sucevița.
Teritoriul comunei Horodnic situat la contactul Obcinelor Bucovinei cu Podișul Moldovei,  podiș ce
ocupă 90% din acest teritoriu printr-o altă unitate: Dealurile Piemontane.

Comuna  Horodnic  ocupă  partea  central  -  vestică  a  Depresiunii  Rădăuți  care  este
considerată  Depresiunea  de  contact.  Teritoriul  localității  Horodnic  de  Sus  este  străbătut  de
paralela 47 grade și meridianul de 25 grade ce trece prin partea de vest a localității6.

Limitele comunei Horodnic de Sus sunt:
-  La nord și nord- vest se învecinează cu comuna Voitinel și Gălănești, iar la nord-est limita este
dată  de  teritoriul  comunei  Horodnic  de  Jos.  La  vest,  cu  dealurile  Obcinei  Mari,  iar  la  est  se
învecinează cu orașul Rădăuți.
-  La sud se învecinează  cu comuna Marginea,  limită marcată de șoseaua Rădăuți  –Marginea -
Sucevița, iar la sud-est se află localitatea Volovăț, pe o distanță de aproximativ 3 km.
-  La  sud vest,  pe  limita  pădurii  (limită  ce  trece dincolo  de  pârâul  Tecioara,  Pârâul  Cetății)  se
învecinează cu localitatea Sucevița7.

               

Fig 2.1.a: Poziția geografică a Comunei Horodnic în raport cu  hotarele, și căile de comunicație 
          (  după materiale cartografice existente în  cadrul  Primăriei comunei Horodnic de Sus)

66. Ion Șandru - Câteva trăsături geografice ale teritoriului orașului Rădăuți, Editura Academiei, București, 1956
77.  Primăria comunei Horodnic de Sus: Date referitoare la așezarea geografică a localității Horodnic de Sus
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CAPITOLUL 3.  Patrimoniul satului Horodnic de Sus

Aici, în Țara Fagilor, la adăpostul codrilor seculari, unde este adăpostit Horodnicul de Sus,
s-a plămădit sub faldurile veacurilor, pe fundalul unui trecut plin de insomnii istorice dar de o
solemnitate și măreție aristocratică, o cultură și o civilizație tradițională demnă de admirație, care
s-a format , cimentat și individualizat, perpetuându-se până destul de târziu, poate mai bine și mai
mult decât în alte ținuturi românești.

3.1  Patrimoniul natural

Satul Horodnic de Sus este face parte din meleagurile de o tulburătoare frumusețe ale Țării
de Sus, cu culmi tărăgănate și prelungi, acoperite cu falnice păduri de fag, brad și molid. Evident
acest  cadru  natural  general,  darurile  florei  și  a  faunei  fac  ca  aceste  plaiuri  să  constitiue  un
patrimoniu pentru elementul uman.

Patrimoniu  natural  cu  valorificare  turistică  se  remarcă  prin  pădurile  și  pajiștile  care  în
funcție de anotimp și de condițiile climatice oferă o deosebită atractivitate peisagistică. Esența
dominantă este fagul, bradul și molidul care pe alocuri formează arboretele pur.

Peisajele maiestuoase se remarcă și prin diversitatea speciilor și a structurii arboretului, de
amestecurile de rășinoase și fag. Pot fi admirate și exemplare de tei, pin silvestru, pinul strob,
frasin, specii de arbuști (alunul, socul, rugul).

Valorificarea acestui patrimoniu în scop turistic permite practicarea turismului de recreere
și de agrement.

Areale protejate existente pe raza localității Horodnic de Sus:
Pădurea Voivodeasa
 Este  o  rezervație  forestieră înscrisă pe harta  arealelor  protejate.  Este  administrată  de

Ocolul Silvic Marginea, în bazinul hidrografic Bercheza și statutul de arie protejată a fost stabilit
prin  Hotărâre  de Guvern nr.1143/18-09-2007 și  are o suprafață  de 101,9 ha din  care  o parte
aparține de districtul 5 Hardic din comuna Horodnic de Sus.

Existența ariei  protejate creează posibilitatea practicării  turismului  ecologic,  științific, de
cercetare. 

Monumente ale naturii
În pădurea Voivodeasa a fost localizată o specie rară de Pin Strob ( Pinus Strobus).
Acest  monument  al  naturii  se  află  în  regim  juridic  de  stat  (date  după  Strategia  de

Dezvoltare și  promovare a turismului  în Județul  Suceava,  Anexa 3 –Monumente ale Naturii  pe
teritoriul Județului Suceava, pag.72).  

                  

                 Fig. 3.1.b: Peisaj natural format 
Fig.3.1.a: Intrarea în interiorul rezervației                                                 din amestec de rășonoase cu fag
Voivodeasa (sursa fotografie: Ocolul Silvic                                                
Marginea)                                   
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3.2  Patrimoniul  cultural arhitectural

Condițiile istorice, social- economice, politice și culturale specifice pentru această regiune a
țării au făcut ca manifestările în domeniul arhitecturii construcțiilor țărănești și monumentale să se
cristalizeze  în adevărate opere arhitecturale.

În prezent beneficiem de faptul că o anume parte din aceste aspecte arhitecturale mai pot
fi văzute încă în mediul lor rural în care s-au zămislit, s-au conturat și au ajuns prin permanența de
secole ce caracterizează evoluția culturii populare în formele actuale. Generațiile de azi sunt prin
urmare, beneficiarele unei stări de fapt care nu trimite în exclusivitate sau aproape în exclusivitate
pe vizitator să vadă patrimoniul de valori al culturii populare tradiționale doar în muzee, așa cum
se întâmplă adeseori în alte țări, aici existând posibilitatea ca vizitatorul să ia  contact nemijlocit cu
acestea.

Partimoniul  arhitectural  constituie  mărturia  cea  mai  grăitoare  a  geniului  creator  al
poporului român, punând pregnant în evidență felul său de a înțelege frumosul, capacitatea sa de
exprimare artistică.

Informații  prețioase  în  legătură  cu  monumentele  și  locuințele  din  zonă  apar  încă  din
vechime, și le  oferă  călătorii străini în jurnalele și însemnările lor de călătorie. Astfel, Angiolello,
însoțitor  al  sultanului  Mahomed al  II-lea  în  campania  din  1476,  nota  referindu-se  la  Suceava:
„Locuințele sunt frumoase construcții din lemn acoperite cu șindrilă”.8

3.2.a  Arhitectura gospodăriei tradiționale

 Construcțiile  țărănești,  adevărate  cetăți  ale  lemnului  erau  realizate  numai  din  acest
material.

În zona Rădăuților se pot întâlni însă nu numai locuințe sau acareturi ci și gospodării întregi
construite din lemn.

Gospodăria țărănească tradițională din zonă a cărei structură și evoluție au fost influențate
de  un  complex  de  factori:  geografic,  social,  economic,  etnic,  tradiție  locală,  materiale  de
construcție  și  nivelul  cunoștințelor  tehnice  care  a  păstrat  până  în  prezent  elementele  sale
esențiale. Casele țărănești continuă să fie așezate și azi cu fața spre soare iar pe un plan paralel
față de casă sau perpendicular pe ea sunt amplasate construcțiile anexe. Uneori casa de locuit și
acareturile gospodărești sunt grupate în jurul unei curți mici închisă în toate părțile ca o cetate.
Pentru a proteja locuința de vânturile puternice, clădirile anexe erau așezate în partea de nord.

Casa este așezată în mijlocul  ogrăzii  cu fața spre miazăzi,  construită din bărne fasonate
manual. 

Tencuită  cu  lut  pe  dinafară  și  în  interior,  văruită  în  alb  în  întregime  sau  jumătatea
superioară în partea din exterior, locuința e prevăzută jur împrejur cu prispă, la mijlocul peretelui
din față având o ușă principală ce dă în tindă, în dreapta și în stânga acesteia fiind camerele, câte
una pe fiecare parte.

Acoperișul,  ce  dă  arhitecturii  populare  din  zona  etnografică  a  Rădăuților  un  aspect
particular specific, era cel în patru ape (denumit în termeni locali acoperiș în patru table). Baza
acoperișului era susținută de o cunună de bârne de lemn îmbinate între ele în modul de prindere
numit în termeni locali „în coadă de rândunică”9 (a se vedea în fig.3.2.a.1).

Majoritatea caselor  tradiționale din șesul Rădăuților aveau acoperiș înalt în patru ape, din
șindrilă de lemn  (numită  în termen local draniță) de brad sau molid. La acoperiș intrau de la 5000
până la 10 000  de bucăți de draniță în funcție de dimensiunile casei. Învelitoarea de draniță era

88.  M. Spânu, Ghe. Bratiloveanu - Zona etnografică Suceava, Cap. IV Arhitectura, editura Sport-Turism, București, 
1987, pag.71
99 .Procedeu  de îmbinare a bârnelor care susțin baza acoperișului casei
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fixată în cuie de lemn de tisă sau în cuie de fier, cu floare mare, și era străpunsă de 2-3 ferestruici
pentru ieșirea fumului (denumite local fumare, fumăriți, hurubele, hulpi, ochiuri – a se vedea în fig.
3.2.a.1)

Acoperișul  este construit  în așa fel  încât permite scurgerea apei  și  a zăpezii,  partea de
acoperiș din spatele casei coboară uneori până aproape de sol (1,5 m de acesta) în scopul de a
proteja peretele expus la ploaie și vânt.

Casele tradiționale aveau tălpile (baza pe care se ridica contrucția) din trunchiuri groase de
brad sau molid cioplite în patru muchii, așezate pe bolovani mari de formă neregulată și mult mai
târziu s-a trecut la construirea  temeliei propriu- zise, cu șanț săpat la o adâncime de mai bine de
jumătate de metru.

   

          Fig.3.2.a.1: Casa lui Calance Constantin din localitatea Horodnic de Sus,
                                        construită în stil arhitectural tradițional având o vechime de circa 150 ani

  
Casele  din  lemn  aveau  bârnele  fie  aparente,  fie  tencuite  numai  în  dreptul  ușilor  și

ferestrelor, fie tencuite în întregime.
După anul  1918 au început să apară case cu  acoperiș din țiglă roșie, nesmălțuită și din

tablă apoi din azbociment.10

În trecut, una din ocupațiile tradiționale de bază a locuitorilor din zonă – creșterea vitelor –
s-a răsfrânt în mod nemijlocit și asupra gospodăriei țărănești, dându-i un caracter distinct mai ales
în ceea ce privește dimensiunile  și  amplasarea principalelor  acareturi  gospodărești: șură grajd,
șopru. Acestea, caracterizate prin mărimea și soliditatea lor, aveau fundații cu pietroaie la colțuri,
pereții din lemn de brad, iar acoperișul din două table.

Prin  termenul  de  șură  se  are  în  vedere  acaretul  gospodăresc  alcătuit  din  două
compartimente: unul rezervat depozitării nutrețului iar celălalt formând grajdul propriu zis, în care
erau adăpostite animalele.

În structura gospodăriei tradiționale un element care prin locul său de amplasare dă un
aspect aparte acestui tip de gospodărie este șoprul (construcție anexă care face legătura între casă
și șură), servind pentru adăpostirea uneltelor și a mijloacelor de transport : pluguri, căruțe. Șoprul
menținut până astăzi, este locul unde se păstrează totodată și stivele de lemne.

În prezent deși utilitatea grajdului și a șurii a scăzut mult, în planul gospodăriei  tradiția se
reflectă atât de puternic  încât la construcțiile  noi  sunt schimbate doar materialele,  în timp ce
planul, structura fundamentală a gospodăriei rămân aceleași.

Gardul și porțile care formau împrejmurimea gospodăriei aveau aspectul lor caracteristic:
gardul era  din scânduri de lemn cu streașină de draniță iar porțile erau străjuite din doi ori trei
stâlpi înalți, din lemn pe care era susținut un acoperiș de draniță și aceste porți erau cunoscute sub

1010. Corneliu Iațu - Depresiunea Rădăuților –Studiu de Geografie umană: Gospodăria Țărănească, Editura Corson, Iași,
2002
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numele de porți cu zăplaz. Chiar în prezent mai există gospodării împrejmuite cu gard  cu steașină
de draniță și porți înalte cu zăplaz.

În  zilele  noastre,  evoluția  gospodăriei  țărănești cunoaște  două tendințe:  pe de o parte
aceea de păstrare și adaptare a unor elemente tradiționale, adăugându-se totodată și elemente
noi,  în  funcție  de  gustul  fiecărui  membru  al  comunității  sătești;  pe  de  altă  parte  tendința
transformării  substanțiale  a  gospodăriei  țărănești,  vădită  la  construcțiile  noi  care  își  modifică
structura în funcție de condițiile moderne de viață ( după : Ilie Colban: Horodnic de Jos, străvechi
sat bucovinean- Casa și gospodăria, Editura Litera, București 1989).

3.2 b  Monumente arhitecturale existente pe raza localității

Deoarece despre monumentele de arhitectură religioasă din partea de nord a Moldovei
istorici de artă precum Virgil Vătășianu și Vasile Drăguț au scris multe lucrări competente , vom
prezenta doar acele aspecte funcționale pentru monumentele luate în discuție. Cele mai vechi
monumente  istorice  au  fost  monumente  religioase  și  au  fost  înălțate  din  lemn,  fiind  dovada
continuării unei străvechi tradiții în arta construcțiilor, a unei îndelungate cunoașteri și practici a
tehnicii de construire în lemn. Pentru că așa cum afirma Virgil Vătășianu în studiul său  „Contribuții
la cunoașterea bisericilor de lemn din Moldova”: „importanța acestor biserici de lemn stă pentru
noi  în  faptul  că  trebuie  să  vedem în  ele  reprezentanța  vechii  arhitecturi  românești,  ale  acelei
arhitecturi  ce  s-a  născut  sub  influența  mediului  geografic   și  a  condițiilor  etnice,  în  care  s-a
dezvoltat poporul român”.

Adevărate capodopere ale arhitecturii medievale românești prin perfecțiunea constructivă,
admirabila proporționare a volumelor, frumusețea formelor, cît și prin decorul lor în cadrul cărora
întâlnim  elemente  mitice  creștine,  teme  religioase,  teme  folclorice  și  autentice,  aceste
monumente au intrat în tezaurul artei universale.

Conform specialiștilor în istoria artei: Emil Lăzărescu, Petru Comărnescu, Vasile Vătășianu
planul dreptunghiular al construcțiilor acestor monumente derivă din planul caselor țărănești din
lemn.

„Din punct de vedere al tehnicii de construcție, ele sânt ridicate în tehnica europeană a
bârnelor  rotunde,  pătrate  sau  semirotunde,  cioplite,  dispuse  în  cununi  orizontale  și  prinse  la
colțuri în tehnica numită   cheotori sau   coadă de rândunică.  Această structură se sprijină pe o
fundație  joasă,  din  piatră prin intermediul  unei  tălpi  masive,  sau direct pe pământ.  Prinderea
bârnelor ce alcătuiesc pereții este realizată și prin fixarea succesivă în cuie de lemn. Învelitoarea se
sprijină pe căpriori lungi fixați în cosoroabe”. (după M. Spânu; Ghe. Bratiloveanu: Zona Etnografică
Suceava- Cap. VII- Monumentele de arhitectură, pag. 89-93).

Un astfel de monument istoric religios  se găsește în localitatea Horodnic de Sus și  este
Biserica „Sfântul Dumitru”  de rit creștin – ortodox (după Strategia de Dezvoltare și Promovare a
turismului în județul Suceava - Lista Monumentelor Istorice-Anexa nr.1).

Biserica ortodoxă „Sfântul  Dumitru” este declarată monument istoric înscris în LISTA DE
MONUMENTE ȘI ANSAMBLURI DE ARHITECTURĂ, la poziția 34 B106.

Biserica este amplasată în zona centrală a localității Horodnic de Sus, în aceeași incintă cu
Biserica nouă „Sfântu Dumitru”, ridicată pe actualul amplasament în anul 1790.

Construcția Bisericii  este în formă de navă.  A fost ridicată pe fundație de piatră.  Pereții
interiori  și  exteriori  sunt  din  bârne  cioplite  de  stejar,  netencuiți,  păstrând  astfel  înfățișarea
originală, acoperișul fiind unitar peste întreg volumul. 
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Fig.3.2.b : Biserica „Sfântul Dumitru” Horoddnic de Sus 
                      (sursă fotografie: www.blogprintvizor.ro)

3.3  Portul popular

Hronic al unui șir nesfârșit de generații, costumul vorbește despre strămoșii noștri , dar și
despre noi, cei care îl cinstim ca pe un veșmânt al sufletului neamului. 

Costumul tradițional moldovenesc păstrează elemente străvechi de tip general românesc,
ca de exemplu cămașa dacică încrețită la gât, opinca, sumane sau cojoace.

În  condițiile  Bucovinei,  alături  de  alte  mijloace  de  luptă,  menținerea  portului  popular
românesc a constituit un mijloc de păstrare a ființei naționale. Cel mai cunoscut din acest punct de
vedere  a  fost  brâul  și  frânghia  tricoloră,  purtate  în  localitățile  din  Bucovina  cu  ocazia  unor
manifestări de amploare și care a căpătat apoi în portul din zonă o anumită răspândire.11

În zonă există o serie de piese comune costumului femeiesc și bărbătesc: frânghia și brâul,
pieptarul (bondița) , sumanul,  cojocul, încălțămintea.

Strâns  legat  de  condițiile  istorice  și  cele  social-economice,  portul  popular  a  suferit  pe
parcursul  timpului  multiple  transformări,  răspunzând  în  permanență  nevoilor  materiale  și
spirituale ale comunității,  adaptându-se  formelor tot mai complexe de muncă și viață socială.

Persistența până în zilele noastre a unor elemente care poate fi situată în diferite perioade
istorice , ne îndreptățește să afirmăm că portul rădăuțean reflectă imaginea vie a istoriei poporului
român.

3.3 .a  Costumul tradițional femeiesc

Din punct de vedere al croiului și al ornamenticii, portul femeiesc este unul dintre cele mai
interesante capitole ale artei populare din zona Bucovinei.

Piesele care alcătuiesc portul femeiesc din zonă sunt cămașa, catrința și bundița ca piese de
bază,  minteanul,  sumanul  și  uneori  mantaua,  miniștergura (ștergarul  pentru învelirea capului),
tulpanul (basmaua), bondița (pieptarul) cingătorile, năfrămile (batiste brodate) și traistele.

Piesele care  compun găteala capului sunt diferențiate pentru portul de sărbătoare și cel de
lucru.

Piesa  cea  mai  reprezentativă  pentru  găteala  capului  în  zilele  de  sărbătoare   este
miniștergura,  aceasta  fiind o țesătură  dreptunghiulară din  pânză  de bumbac sau in,  valoroasă

1111. Emilia Pavel - Portul popular moldovenesc, Editura Junimea, Iași, 1976, p.10
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creație a industriei casnice textile, cunoscută în zona Rădăuților sub numele de pânzătură  (Bilca,
Straja, Putna etc.) și miniștergură (Arbore, Horodnicu de Sus, Horodnicu de Jos, Costișa, Frătăuții
Vechi, Voitinel, Volovăț, Marginea, etc). În satele în care se purta miniștergură femeile obișnuiau
să pună sub aceasta 3- 4 tulpane de diferite culori. Tehnica de realizare a acestor țesături cerea
multă  pricepere  și  îndemânare,  compoziția  ornamentală,  îndeosebi  cu  motive  geometrice
(romburi și zigzaguri), ocupa centrul țesăturii, ornamentele îmbogățindu-se spre capete cu motive
vegetale stilizate, alese cu fire mai groase de bumbac, de aceeași culoare ca fondul, obținându-se
astfel o decorație în relief ton pe ton. După cel de-al doilea război mondial, miniștergurile au ieșit
treptat din uz fiind înlocuite cu tulpane înflorate.12

Basmaua cunoscută în Bucovina sub denumirea de tulpan, era în trecut  o piesă purtată
doar în zilele de lucru, în prezent  devenit un element decorativ principal. Tulpanele se aleg după
vârstă, ocazii, preferințe cromatice. 

În  structura  portului  popular,  cămașa  este  piesa  de  bază,  de  maximă  concentrare  a
efectului  estetic,  care  permite  desfășurarea  creatoare  a  femeii  de  la  țară.  Cămașa  este  piesa
costumului tradițional în care se investește cea mai multă fantezie. Aceasta, în trecut era mai ales
pentru perioada premaritală, cartea de vizită cu care fata se prezenta în fața colectivității rurale
odată cu ieșirea la horă. 

În zona Rădăuților, cămașa are o străveche tradiție, păstrând de-a lungul timpului caractere
specifice  în  ceea ce  privește  croiul  și  plasarea  câmpurilor  ornamentale.  Prin  unele  elemente,
materialele din care era confecționată, motivele decorative care o împodobeau, tonurile cromatice
folosite, cămașa marca în trecut diferențieri de vârstă, stare socială. Se întâlnesc cele două tipuri
fundamentale ale cămășii femeiești: 

- cămașa cu altiță sau cămașa cu brezărău. La această piesă a costumului femeiesc gura
cămășii  se  formează  prin  adunarea  în  crețuri  a  întregii  lățimi  a  stanilor  (stanii  sunt  partea
superioară  a  cămășii)  și  a  părții  superioare  a  mânecilor  pe  o  ață  denumită  în  termeni  locali
brezărău;

- cămașa bătrânească denumită în termeni locali cămeșoi, realizată dintr-o singură bucată
de țesătură care formează piepții și spatele la care mânecile sunt prinse din umăr, această cămașă
de  forma  unei  tunici  (  de  menționat  faptul  că  această  cămașă  derivă  din  modelul  cămășii
bărbătești) este purtată în general de femeile în vârstă.

Materialul folosit pentru confecționarea cămășii era pânza de in, țesută în casă, totdeauna
în două ițe, combinată din sec.al XIX-lea cu bumbac pentru piesele destinate zilelor de sărbătoare.
În  prezent  pentru  confecționarea  cămășilor  tradiționale  folosește  preferențial  doar  pânza  de
bumbac.

În  zona  Bucovinei  cămașa  cu  altiță  a  atins  un  nivel  superior  de  realizare  artistică prin
rafinamentul broderiilor care o împodobesc, prin varietatea compozițiilor decorative, ca și  prin
nuanțele  armonioase  ale  gamei  cromatice.  Trebuie  subliniat  faptul  că  un  motiv  nu  se  repeta
aproape  niciodată  în  întregime,  pentru că se  introduceau totdeauna  modificări  în  combinarea
elementelor decorative.

Cromatica cămășilor  specifice zonei  etnografice Rădăuți  are ca elemente de bază  roșu,
(vișiniu), negru, verde, acestea fiind completate întotdeauna cu culori odihnitoare, vesele, vii dar
niciodată mohorâte ori țipătoare. 

La  cămașa  cu  altiță  elementele  decorative  sunt  plasate  în  trei  registre  tradițional
ornamentale:
-  pe  mâneci  în cele  trei  registre  tradiționale :  altiță13,  încrețeală14 și   rânduri  15(rândurile  fiind
drepte, oblice sau verticale);

1212. Tancred Bănățeanun -Arta populară bucovineană, Centrul de Îndrumare a creației populare și a mișcării artistice 
de masă al Județului Suceava, Suceava, 1975
1313. Parte componentă a decorului, plasată în partea superioară a mânecii cămășii
1414. Parte componentă a decorului de pe mânecile cămășii femeiești, amplasată dedesubtul altiței
1515. Șiruri ornamentale care împodobesc mânecile cămășii de la încrețeală în jos
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- pe piepți de o parte și de alta a gurii cămășii;
- pe spate.

Altița  compusă  din  elemente  decorative  dispuse  în  rânduri  orizontale  paralele   și  este
realizată într-o singură culoare ori din mai multe culori, se croia inițial separat de restul mânecii,
fiind urmată întotdeauna de spațiul ornamental, denumit sugestiv încrețeală.

La cămașa cu altiță mâneca este largă, liberă la extremitatea inferioară sau strânsă pe ață
printr-o încrețitură similară cu cea de la gura gâtului,  fie cu o bentiță  îngustă brodată artistic
cusută pe muchia pânzei (a se vedea fig.3.3.a.1).

Câmpurile ornamentale se brodează cu lână, bumbac, mătase ori mărgele.
Mai întotdeauna poalele cămășii sunt adăugate, croite larg, decorate în partea inferioară cu

o broderie având lățime de circa 5 cm.
Cămașă cu altiță era cămașa de zile bune, îmbrăcată în general în zilele de sărbătoare;

     

Fig.3.3.a.1:  Cămașă cu altiță, se disting                      Fig.3.3.a.2: Cămașă bătrânească  
ornamentele: altiță, încrețitura, râuri                          (cămeșoi)
 (sursa: Muzeul de etnografie Rădăuți)                                                      (sursa: colecție privată: Nichiforel Ecaterina 
                                                                                                                         - Horodnic de Sus)

Concomitent cu acest tip de cămașă se poartă și o cămașă dreaptă de forma unei tunici -
croită dintr-o singură bucată de țesătură care formează piepții  și  spatele, cu gura pătrată,  fără
guler  sau  cu   ciupag16,  încheiată  cu  două  cheotori  de  ață,  cu  mânecile  largi  în  extremitatea
inferioară prinse din umăr cu o dantelă lucrată cu acul denumită în termeni locali mreajă. În mod
fercvent acest tip de cămașă era purtată la  lucru, dar femeile mai în vârstă o îmbrăcau și în zilele
de sărbătoare

Elementele ornamentale, plasate pe piepți, în dreptul umerilor și la extremitatea inferioară
cămășilor  era  cusut  cu diverse  materiale:  lână,  bumbac iar  în  prezent  aceste  ornamente sunt
brodate cu mărgele din sticlă colorată  (a se vedea  fig.3.3.a.2).

Cămășile  au  parcurs  o  continuă  evoluție,  o  înnoire  și  o  îmbogățire  ornamentală  și
coloristică;  de la vechiul decor geometric s-a trecut la un decor cu tematică florală.

Fota  moldovenească,  catrința cum este  numită  în  Bucovina,  este  o bucată  de țesătură
dreptunghiulară care  îmbracă strâns copul de la talie în jos. Ea se pune în talie peste brâul lat și se
înfășoară  pe  deasupra  cu  frânghia.  Fiind  mai  lată  decât  circumferința  corpului  capetele  sunt
petrecute liber în față. După obiceiul local, se ridică un colț și se prinde în brâu degajându-se astfel
mișcarea picioarelor.

Elementul caracteristic pentru zona Sucevei sunt betele roșii dispuse la margini și și fondul
negru  (tabla)  care  se  potrivește  la  spate.  Restul  spațiului  este  organizat  în  vârste17 colorate,
realizate din țesătură. Aceste vârste au o gamă cromatică diferită bazată pe culori de verde închis
și maro iar în prezent  de realizează și din fir metalic.

1616. Guler îngust ca o bentiță aplicat peste încrețiturile de la gura cămășii
1717.  Dungi 
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Fondul  închis  al  catrinței  contrastează  cu exuberanța  culorilor  și  bogăția  ornamentației
cămășii femeiești, formând împreună un ansamblu decorativ și cromatic de mare efect estetic.

Caracter ornamental îl aveau și frânghiile (cingătorile) de lână, brâiele. Aceste piese sunt
țesute în două ițe,  alese cu mâna,  în diferite motive ornamentale cu o lungime de 1.5 -  2 m.
Cromatica acestor piese este bogată cu  tonuri și combinații de roșu, verde, negru, galben. 

De veche tradiție și specifice zonei sunt cojocul și pieptarul, înțelegând prin pieptare toată
seria de haine din piele, fără mâneci, chiar atunci când ele depășesc nivelul bustului și acoperă tot
torsul. 
 Mai evident decât în oricare regiune etnografică din țară, se remarcă în Bucovina, prezența
acestor  pieptare  ca  fiind  piese  comune  atât  portului  femeiesc  cât  și  celui  bărbătesc,  identic
concepute din punct de vedere morfologic,  deosebirea constând în proporția adaptată staturii
purtătorului. 

Pieptarele cunoscute și sub denuimirea de bondițe cu prim de dihor18 , bondițe cu  prim de
miel 19și bondițe cu  prim țesut20 au același croi, cu ornamente le fel dispuse și chiar cu aceleași
motive.

Pieptarul cu poale purtat în trecut atât de bărbați cât și de femei este întâlnit din secolul
XX, ca piesă exclusiv femeiască. Astăzi este purtat destul de rar în zona din jurul zonei Rădăuțiului,
dar reprezenta,  până în preajma primului  război  mondial,  una din cele mai  arătoase piese ale
costumului  tradițional.  Bogat  și  cu  gust  ornamental  el  dădea  o  minunată  notă  de  întregire  a
costumului femeiesc (a se vedea în fig.3.3.a.3).

În ultimele decenii pieptarul cu poale a fost înlocuit cu bondițele  drepte care depășesc
puțin linia taliei. 

În general piptarele și-au dezvoltat totodată și funcția de haine de sărbătoare, constituind
piese de fală, când se ieșea la horă sau cu alte ocazii.

Fig. 3.3.a.3: Costum tradițional femeiesc compus din următoarele piese:
 miniștergură, cămașă cu altiță, catrință, frânghie, bondiță cu  poale  
(sursă: Muzeul de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț”- Rădăuți)

1818.  Tivitura de pe margine realizată cu blană de dihor
1919.  Tivitura de pe margine realizată cu blană neagră de miel 
2020 . Fâșie de țesătură din lână folosită în ornamentarea bundițelor
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3.3. b  Costumul tradițional bărbătesc

Chiar dacă componentele principale ale portului bărbătesc tradițional nu ating cotele de
realizare  artistică ale  celor  din  portul  femeiesc,  costumul  bărbătesc  se  caracterizează  printr-o
structură simplă, dar nu lipsită de eleganță, printr-o ornamentație discretă, grupată cu finețe și
discernământ, și printr-o gamă cromatică sobră, armonioasă.

Categoriile de piese pentru acoperirea capului la bărbați marchează diferențieri de vârstă,
stare civilă, ocupații, adaptându-se ca formă mediului geografic, anotimpului și diferitelor ocazii cu
care se poartă.

Cea mai veche dintre aceste piese o constituie căciula care în zona etnografică a Rădăuților
prezintă unele elemente specifice. Se poartă aici căciuli din blană de miel denumite cușme.

Frecventă în zonă era și străvechea căciulă înaltă „țurcănească”.
O altă piesă purtată de bărbați este pălăria, ale cărei boruri dau nota specifică, generând o

mare  varietate  de  forme.  Cândva  bărbații  purtau  așa  numitele  pălării  cu  gang21,  care  aveau
borurile rotunde, mari și întoarse în sus, în care aceștia obișnuiau să țină tutun, aceste pălării fiind
comune tuturor categoriilor de vârstă. 

După primul război mondial tradiționala pălărie cu gang a ieșit din uz, fiind înlocuită cu
pălăria cu boruri obișnuite.

Cămașa bărbătească tradițională se caracterizează prin simplitatea croiului, prin discreția și
rafinamentul decorului. În limita spațiului cercetat era frecventă cămașa dreaptă (croită împreună
cu poalele dintr-o singură bucată de țesătură), denumită în termeni locali cămeșoi, lungă până la
genunchi, cu guler îngust (numit ciupag), drept pe lângă gât, încheiată la gât cu două cheotori de
ață, cu mânecile prinse din umăr, largi, libere la extremitatea inferioară.

Cămeșoiul era confecționat în trecut din pânză de cânepă pentru zilele de lucru și din pânză
de in  în  prezent  și  ca  material  pentru confecționare se  folosește  cu preponderență  pânza de
bumbac. 

Decorul  pe cămașă era plasat inițial  doar pe guler și  consta din motive geometrice sau
vegetale, stlilizate, cusute cu lână ori bumbac colorat în nuanțe de roșu, galben, albastru, verde,
negru, după anul 1918 câmpurile ornamentale s-au extins, fiind plasate pe guler, piepți, mâneci și
poale. 

La cămașa de sărbătoare apare și gulerul îndoit. 
Peste cămașă, bărbații se încingeau cu cingători de piele sau de lână. O astfel de cingătoare

este chimirul (numit și curea), confecționat din piele tăbăcită, ornamentat cu diferite elemente
decorative obținute prin presare, era purtat de tineri  și  bătrâni  atât în zilele de lucru cât și  la
sărbătoare.  Chimirele pot fi înguste, de lățimea unui brâu (15-25 cm), sau late ajungând la peste
30 cm, se prind în 3 -6 catarame fixate în față cât și lateral iar în față, în dublura chimirului, se cos
buzunare. De o mare circulație se bucură chimirul cu mărgele, o extrem de minuțioasă realizare în
care reușitele policrome sunt egalate de frumusețea motivelor geometrice și florale.

În zonă frecvent a fost și a rămas și brâul din lână tricolor sau cel denumit  chingă22 de
culoare roșie.

Pantalonii purtați de bărbați la costumul tradițional denumiți în termeni locali  ițari erau
confecționați fie din lână albă toarsă subțire, nedată la piuă, țesută în patru ițe sau din băteală de
lână și urzeală de bumbac, strâmți pe picior și încrețiți de la gleznă până la genunchi fie din pânză
de cânepă pentru lucru și din pânză de in și bumbac pentru zilele de sărbătoare, aceștia din urmă
erau strâmți pe picior.

Dintre hainele care îmbracă întreg trupul menționăm sumanul și mantaua, confecționate
din țesătură de dimie. Sumanul este identic cu cel femeiesc fiind o piesă de veche tradiție. 

2121. Gang - prispă îngrădită de o balustradă
2222. Brâu din lână, ornamentat purtat de bărbați
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Mantaua este purtată în general de bărbați. Croiul mantalei este același în toată regiunea
indiferent de tipul cromatic (albă, neagră sau brună). Gulerul mare este cel care are proporții și
cadre variate (a se vedea fig. 3.3.b.1). De asemenea tot pe guler și în față se observă varietatea
ornamentului.

Tehnica de ornamentare folosită este, în general,  broderia artistică cu lână a diverselor
motive florale, cusute direct pe dimie sau pe fonduri de stofă și postavuri colorate, aplicate pe
locurile  obișnuite  câmpilor  ornamentali:  colțurile  gulerului,  piepții  hainei,  colțurile  de  jos  ale
poalelor, mărginile mânecilor. Aceste fonduri colorate (alb, roșu etc.) sunt decupate în profiluri
diferite : dințate, lombate (vezi fig. 3.3.b.1).

                        

Fig. 3.3.b.1: Manta bărbătească din dimie                                 Fig.3.3.b.2: Costum tradițional bărbătesc 
Ornamentată cu broderii                                                             din zona etnografică Rădăuți (Muzeul etnografic
    (colecție privată)                                                                           din Rădăuți)
                                                                                               

Marginile hainei sunt cosolidate cu șireturi de lână care totodată o și înfrumusețează prin
împletitura lor ingenioasă și prin culoarea neagră pe fondul brun închis al dimiei.

 Încălțămintea tradițională era constituită din opinci confecționate din piele de vită și mai
rar din piele de porc, îngurzite (încrețite) în treimea externă în gurgui.
  Opincile erau legate de picior cu nojițe din lână neagră sau albă (la femei) și  cu curele
înguste din piele de vită sau nojițe din păr de cal ( la bărbați). Ele se purtau cu obiele din pânză de
in, cânepă, pănură albă și neagră, cu ciorapi din lână albă și neagră. 
   În zilele de târg sau sărbătoare se purtau ghete înalte, cu șireturi, și cizme (ciubote). 

De-a  lungul  timpului, încălțămintea a evoluat sub influența modei și în funcție de starea
materială a purtătorilor.

Nelipsită din portul vechi tradițional, prezentă și în portul actual al localnicilor, trăistuța și-a
menținut de-a lungul timpului atât funcția utilitară cât și pe cea ornamentală, conferind întregului
ansamblu o notă extrem de pitorească. Confecționată din lână, țesută în patru ițe, trăistuța este
decorată cu vârste alb cu negru care, prin întretăierea firelor de urzeală și  băteală și formează
pătrate mai mari sau mai mici. 

În această simplitate și sobrietate a decorului pata de culoare o formează bariera trăistuței,
țesută întotdeauna cu lână roșie sau verde, împodobită cu motive geometrice. Canafi de culoarea
barierei ornamentează colțurile de jos ale trăistuței.

Prezentarea pieselor componente ale costumului popular rădăuțean evidențiază existența
unei perfecte concordanțe între portul femeiesc și cel bărbătesc. Excesul de decorație și de efect
pictural în costumul femeiesc este compensat de sobrietatea lineară, monumentală a costumului
bărbătesc.
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Prin unitatea concepției estetice manifestată în formă, decor și cromatică, portul popular
este un mijloc de identificare a purtătorului cu colectivitatea rurală din care face parte, dar și cu
întregul neam românesc, constituind unul din factorii permanenței sale.

3.4  Obiceiuri tradiționale

Privitor  la  datini,  obiceiuri,  credințe  și  superstiții  tradiționale,  aici,  în  Bucovina  apare  o
situație aparte  față de alte spații  etnoculturale românești datorită  mozaicului  etnic  rezultat  în
urma colonizării  acestui  teritoriu  (  în  timpul  ocupației  habsburgice)  cu diferite  etnii  (germani,
austrieci,  ucraineni,  polonezi,  slovaci,  evrei,  maghiari)  dar  și  a  emigrației  lipovenilor,  rușilor,
armenilor,  grecilor,  italienilor,  ardelenilor,  etc.  În  această  „Europă  în  miniatură”  care  a  fost
Bucovina  timp de  144  de  ani,  fiecare  etnie  și-a  adus  partea  sa  de  contribuție  la  îmbogățirea
tezaurului cultural popular.

  Însă, în ciuda tuturor influențelor străine, localnicii acestui ținut românesc, au căutat și au
reușit  după  îndelungi  și  repetate  observații  în  relația  directă  cu  spațiul  în  care  au  locuit,  cu
fenomenele  naturale,  să  ritmeze  timpul  prin  fel  de  fel  de  obiceiuri,  datini,  practici  magice  și
momente solemne și sărbătorești care s-au constituit într-un adevărat tezaur la purtător.

3.4. a  Obiceiurile calendaristice

Obiceiurile  calendaristice din zonă au  ca puncte  de interes  și  concentrare primăvara  și
iarna.  Dacă  sărbătorile  de  iarnă  au  un  pronunțat  caracter  de  petrecere  și  o  amplitudine
considerabilă, cele din timpul anului au un conținut diferit, fiind fixate în actualitatea calendaristică
a momentului.

Obiceiurile de iarnă cunosc o amploare deosebită, ele fiind dedicate atât încheierii unui an
vechi, cât și începutului unui an nou. Cu acest prilej, încheierea anului care a trecut este marcată
prin colinde, iar la începutul noului an se rostesc urăturile de Anul Nou.

În zona Rădăuțiului colindatul durează trei zile , între 24 – 26 decembrie. În ajunul zilei de
Crăciun (24 decembrie), pe la casele gospodarilor colindă copiii, prevestind nașterea copilului Isus.
Gazdele oferă colindătorilor  nuci,  covrigi,  bani,  fructe.  Când se înserează copiii  se retrag pe la
casele lor și încep să colinde flăcăii, mai ales pe la casele unde sunt fete.

În  seara  primei  zile  de  Crăciun  (25  decembrie)  colindă  „însurații”,  grupându-se  câteva
familii care merg unii pe la alții, colindatul constituind un prilej de întâlnire și petrecere între rude
ori prieteni.

Zona Suceava este cunoscută pentru varietatea și amplitudinea obiceiurilor de Anul Nou.
Fără îndoială,  acesta este momentul care polarizează cele mai multe și  mai variate manifestări
tradiționale  din  întreaga  gamă  a  obiceiurilor  calendaristice.  Momentul  este  propice  ales,  căci
trecerea în noul an presupune despărțirea de o perioadă ce a avut greutățile și reușitele ei
și asumarea unor noi responsabilități.

Prin obiceiurile practicate se oferă posibilitatea ca toți membrii colectivității să participe la
aceste sărbători, atât în calitate de beneficiari ,  cât și  de producători ai actului cultural. Astfel,
copiii își au repertoriul lor de datini, diferit de cel al flăcăilor sau al oamenilor maturi. Pe de altă
parte, accesul femeilor la practicarea unor obiceiuri a fost și continuă să fie restrâns.

În timp ce la colindă se umblă fără nici un fel de recuzită, ceata de urători este dotată cu
buhai23, harapnic24,  clopoței, tălănci, corn, fluier evidențiind caracterul agrar al obiceiului. Textul
2323. Instrument de recuzită din ceata urătorilor de Anul Nou, format dintr-un butoiaș cu doage, care are fixat la un 
capăt o membrană din piele bine prelucrată prin care sunt petrecute fire de păr din coadă de cal. Prin tragerea părului 
se obține un sunet care imită mugetul unui bovin real
2424. Bici
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literar,  în versuri,  rostit cu acest prilej,  are un conținut de mare frumusețe,  fiind o „descriere
hiperbolizată  cu  multiple  exagerări  mitice  a  unei  agriculturi  ideale,  surprinzând  toate  fazele
muncilor  agricole,  de  la  alegerea  locului  pentru  arat,  semănatul  grâului,  până  la  pregătirea
colacului”25.

Satira este forma care creează voia bună, domeniul  ei  neavând limite.  Umorul popular,
direct în exprimări  concrete este extras din sfera imediată a existenței  rurale. Unele elemente
(măști, jocuri, recuzită) se concentrează la maxim pentru individualizarea unor caractere, poziții
sociale, ocupații astfel încât să poată fi cu ușurință identificate.

Cea mai complexă manifestare folclorică în ajunul Anului Nou în care toți membrii cetei  de
urători sunt mascați, este cunoscută în Țara de Sus sub numele de  Malancă,  manifestare care
grupează până la zece personaje, interpretate de tineri flăcăi necăsătoriți sau proaspăt căsătoriți.
Personajele  interpretate  sunt:  mirele,  mireasa,  țiganul,  țiganca,  jidanul,  jidanca,  baba  și
moșneagul, doctorul, dracul, fiecare având rolul său bine precizat,  costumul și  masca specifică,
recuzita sa proprie, stabilite prin tradiție dar îmbogățite de-a lungul timpului cu noi elemente.

Acompaniați  de muzică, mascații  colindă la fereastră apoi  intră în casă, unde fiecare își
exercită rolul său, totul fiind un spectacol comic improvizat. Astfel jidanul simulează tot felul de
negustorii cu gazda, țiganca cotrobăie prin încăperi și prin curte și dacă nu i se dau lucrurile cerute,
le introduce pe furiș în traistă. Dacă în casa gospodarului nu este curat baba începe să deretice. 

Măștile sunt confecționate  cu multă fantezie și inventivitate, prin combinarea celor mai
neașteptate materiale și culori, în general la baza confecționării acestora stă o întreagă psihologie
etică și colectivă. Costumele sunt și ele adecvate personajelor, cu multe podoabe și ornamente
complementare, intenționat exagerate pentru a stârni hazul spectatorilor.

Tot cu prilejul Anului Nou se practică și jocurile cu măști reprezentând animale. Capre, urși
căiuți,  în  cadrul  cărora  măștile  -  costume devin  remarcabile  creații  de  artă.  Efectul  artistic  al
măștilor  –  costume este  amplificat  în  timpul  jocului,  atunci  când toate  accesoriile  decorative,
antrenate  în  mișcări  viguroase,  conferă  o  mobilitate  aparte  animalului  reprezentat.  În  timpul
jocului, dansatorul vădește o adevărată virtuozitate în imitarea mersului și mișcărilor caracteristice
animalului respectiv.

„În zona Rădăuțiului s-a dezvoltat și o formă de teatru popular întâlnită în contextul datinei
de la Anul Nou prin care se comemorează faptele de vitejie ale haiducului Iancu Jianu și a cetașilor
săi. Ca și în jocurile cu măști, ceata haiducilor și a ofițerilor este formată  doar din tineri flăcăi. Ei
umblă din ziua ajunului Anului Nou până spre seara zilei de Anul Nou.”26 În general, costumația
personajelor este portul popular accesorizat cu diverse obiecte decorative: mărgele, flori, bijuterii,
dar mai apar aici  și personaje îmbrăcate în costum ofițeresc și un tânăr îmbrăcat costum popular
femeiesc, acesta din urmă interpretând rolul ibovnicei lui Iancu Jianu (a se vedea în fig. 3.4.a.1).

În dimineața zilei de Anul Nou copiii umblă pe la casele oamenilor cu semănatul27. Aceștia
intră în fiecare casă și  seamănă cu boabe de grâu,  secară,  orz,  rostind urarea :  „Să trăiți/  Să-
nfloriți,/ Ca merii,/ Ca perii,/ În mijlocul verii,/ Ca toamna cea bogată/ Cu toate-ndestulată,/ Tare
ca fierul,/ Iute ca oțelul,/ Tare ca piatra,/ Iute ca săgeata,/ La anul și la mulți ani!”

2525. Germina Comănici: Plugușorul, în Buletinul A.E.R., cit. p.314
2626. Mihai, Camilar - Din lada de zestre bucovineană – Dicționar, Editura George Tofan, Suceava, 2016,  cit. p. 218, 
2727. Sorcova
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Fig. 3.4.a.1 Tineri din Horodnic costumați pentru piesa de teartu Iancu Jianu, anul 1983

Din  categoria  obiceiurilor  de  iarnă  face  parte  și  Boboteaza  (6  ianuarie).   În  ajun  de
Bobotează preotul  satului vizitează fiecare gospodărie pe care o sfințește cu aghiasmă. El este
însoțit  de  grupuri  de  băieți,  care  strigă  „chiralesa”,  vestind  apropierea  alaiului.  Gospodarul  îl
întâmpină pe preot cu o lumânare aprinsă. După plecarea acestuia, cu flacăra lumânării desenează
semnul crucii pe grinda centrală a tavanului casei. Gospodinele se pregătesc special pentru această
vizită, când deasemenea umblă preotul cu icoana pe la case. Ele pregătesc masa cu bucatele ce
urmează a fi sfințite: colaci, grâu fiert, fructe afumate (fierte) și alte mâncăruri de post.

Cu acest prilej întregul sat merge la biserică unde se sfințește aghiazma, femeile poartă cu
ele cofițe, căni și vase, împodobite cu panglici roșii și busuioc. În aceste vase iau de la biserică
aghiasmă și o duc acasă.

La  Horodnic  de  Sus  este  tradiție  ca  sfințirea  aghiazmei  să  se  facă  în  locuri  special
amenajate, acolo unde gospodarii satului construiesc adevărate monumente reprezentate de cruci
de gheață.  După slujbă tot satul  merge în procesiune până la locul  unde urmează a fi sfințită
aghiazma.

În Horodnic de Sus, obiceiurile de iarnă descrise se mai păstrează aproape intacte și în zilele
noastre.

Obiceiurile de primăvară și vară marchează ieșirea din iarnă. Sfârșitul câșlegilor28 sau Lăsata
secului  marchează  în  rânduirea  calendaristică  a  satului  venirea  primăverii,  începerea muncilor
agricole și sfârșitul răstimpului căsătoriilor.

De lăsata secului, colectivitatea rurală organiza mari petreceri cu mâncare, băutură, jocuri
și cântece cu texte satirice la adresa fetelor rămase nemăritate sau a celor leneșe. 

Sărbătorile  de  Paște  marchează  începutul  primăverii.  În  acest  scop se  făceau și  se  fac
pregătiri intense. Se efectuează curățenie generală în gospodărie, casa se văruiește în interior și în
exterior, se repară stricăciunile ivite peste iarnă.

În  prima  zi  de  Paști  oamenii  se  adună  în  preajma  bisericii  pentru  obiceiul  ciocnitului
ouălelor roșii, acest obicei începe în dimineața primei zile de Paște și continuă în zilele următoare.
Oul spart îl câștigă cel care îl sparge. În zonă ouăle pentru aceast ocazie erau și sunt desenate
simplu cu desene lineare, cruciulițe, flori, făcute cu ceară ori vopsea. 

În a doua și a treia zi de Paște se organizau hore populare. Horele din zilele de Paște erau și
continuă să fie adevărate parade ale frumuseții costumelor tradiționale.

Un alt obicei larg răspândit în zonă este acela de a pune ramuri în brazde de pământ, la
anumite sărbători primăvara sau vara. Astfel de Florii, se pun la poartă, la uși și la ferestre ramuri
de salcie. De Sfântul Gheorghe, pe stâlpii de la poartă, la colțurile casei, la ușa casei și a grajdului,
pe cerdac, se pun brazde de pământ cu iarbă  pe care sunt înfipte ramuri înfrunzite de răchită. La
Duminica Mare, la poartă, la uși și la ferestrele casei și grajdului se pun crengi de tei. 

2828. Perioada dintre Crăciun și Postul Mare
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Alte obiceiuri cu largă răspândire în zonă erau acelea de organizare a horelor,  hramurilor,
clăcilor și a șezătorilor. 

Hora satului - fenomen artistic cu o îndelungată tradiție în viața culturală a satului care și-a
menținut un specific local; nu a însemnat numai un simplu divertisment în viața tinerilor din sat ci
a influențat în mod direct comportamentul acestora. Hora satului a constituit întotdeauna un prilej
de bucurie colectivă, de petrecere aparte, în mod plăcut a timpului, de ieșire în lume a tinerilor și
în  același  timp  ea  a  constituit  o  modalitate  specifică  de  cunoaștere  reciprocă,  de  stabilire  și
menținere a relației între generații. În trecut horele își aveau desfășurarea în fiecare duminecă,
exceptând perioadele de post.

Tradițional, hramul satului își avea locul de desfășurare la biserica satului pe parcursul a trei
zile,  având ca principale momente slujba religioasă,  urma ospățul  comun din curtea edificiului
bisericesc și hora de pe toloaca satului respectiv . Dar la un moment dat, ospățul hrămarilor a fost
transferat pe la fiecare casă. Ceea ce socializează această sărbătoare este participarea întregului
sat la slujba bisericească și la strânsură  29. 

Clăcile și șezătorile se organizau în toate anotimpurile . Asemenea evenimente în trecut
reprezentau adevărate instituții culturale în mediul rural, deoarece acolo se adunau fete, flăcăi,
femei și bărbați și  se lucra, se cânta, se spuneau basme, glume și snoave se organizau jocuri, iar
atunci când băieții aveau și instrumente muzicale se și dansa. 

      

         Fig. 3.4.a.2 Șezătoare de promovare a tradițiilor locale – Horodnic de Sus, Februarie 2016
     (sursa: Luția Alexandru photography)

2929. Noțiune sinonimă cu hora satului
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