


   



   

COOPERARE PENTRU 
PROMOVAREA 
PATRIMONIULUI CULTURAL

Proiectul de cooperare derulat de GAL Podișul 
Mediașului, GAL Dealurile Târnavelor și GAL 
Microregiunea Hârtibaciu își propune promovarea 
și conservarea patrimoniului cultural, material 
și imaterial, din cele trei teritorii, în rândurile 
populației. Obiectivul propus a fost îndeplinit 
prin organizarea mai multor evenimente, atât 
dezbateri, cât și spectacole cu specific folcloric, 
sau târguri ale producătorilor tradiționali din 
zonele Podișul Mediașului, Dealurile Târnavelor și 
Hârtibaciu. 

Primul evemiment programat în cadrul proiectului 
de cooperare s-a desfășurat în perioada 25-26 
aprilie 2015, la Agnita, unde folclorul s-a întâlnit 
cu gastronomia și cu meșteșugurile tradiţionale. 
Au urmat evenimente similare la Dumbrăveni, în 
zilele de 9 și 10 mai, și la Biertan în perioada 23-
24 mai. 
Pe lângă târgul meșteșugarilor și producătorilor, 
paradele ansamblurilor folclorice au promovat 
portul tradițional specific fiecărei zone în parte. 

Pe scenă au urcat ansamblurile folclorice 
reprezentative din teriitoriile celor trei asociații 
GAL și au susținut programe artistice, care au 
atras public numeros.  

Proiectul “Cooperare pentru promovarea 
patrimoniului cultural”  este finanțat prin FEADR, 
PNDR 2007-2013, Axa IV LEADER, Măsura 421 – 
Implementarea Proiectelor de Cooperare.

CATALOG ETNOGRAFIC 
PORT TRADIŢIONAL DIN 
TERITORIILE GRUPURILOR 
DE ACŢIUNE LOCALĂ 
PODIŞUL MEDIAŞULUI, 
DEALURILE TÂRNAVELOR, 
MICROREGIUNEA 
HÂRTIBACIU 
Gabriela Negru

referent de specialitate | Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
“Cindrelul - Junii” Sibiu

Ca remarcă generală, este de apreciat că oamenii 
aleg să poarte costume populare şi să participe 
la evenimente organizate. Câteva dintre piesele 
de port surprinse în fotografii sunt deosebite 
prin respectarea stilului zonei de provenienţă, 
chiar dacă sunt copii ale originalelor. Observăm, 
însă, foarte multe piese de împrumut, combinaţii 
care nu reflectă specificul local. Împrumuturile 
de la o zonă la alta sunt foarte intense, astfel 
costumul nu îşi mai păstrează autenticitatea. Din 
amalgamul de costume, diferenţiem şi câte trei 
piese diferite. Chiar şi membrii unui ansamblu au 
o varietate de piese de port popular, unele în stil 
zonal, altele împrumutate din alte zone.
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 
Podişul Mediaşului
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    BAZNA 
 ANSAMBLUL “DATINI”

COSTUM BĂRBĂTESC

Pălărie de pâslă neagră, cu borul de mărime mijlocie. 
La baza calotei este înfăşurată cu o panglică de care se 
prind bucheţele de flori. 
Cămaşă din pânză albă, cu guler înalt şi mâneci 
terminate în manşete. Decorată cu motive geometrice în 
mult galben, albastru şi maro.
Pieptar din piele de miel, despicat în faţă, decorat cu 
motive geometrice şi florale, prevăzut cu patru buzunare, 
dintre care două false, două utilizabile şi năsturei 
decorativi, din piele. 
Şerpar din piele.
Pantalon alb din pânză, croit drept pe picior. 
Pantof negru, din piele.

COSTUM FEMEIESC
Cârpă neagră, cu flori mari galbene sau albastre, legată 
la spate. 
Ie din pânză albă, strânsă la gât, în partea stângă. 
Mânecile sunt largi şi bogat ornamentate cu râuri în fir 
de aur şi aţă neagră. Motivele decorative se regăsesc pe 
piept, în special sub formă de râuri cu trandafiraşi.
Poale din pânză albă, uşor încreţite în talie, cu model 
decorativ în partea de jos, model cunoscut sub numele 
de ajur.
Cătrinţe din fibre animale, ţesute în război, foarte bogate 
din punct de vedere cromatic, cu alesături dispuse în 
vărgi orizontale, cu motive florale şi geometrice în roşu, 
albastru, verde, vânăt, galben. Pe laterale cătrinţele 
sunt înfrumuseţate cu cipcă neagră. Cătrinţa din faţă se 
termină cu ciucuri din mătase, iar cea din spate cu cipcă. 
Cătrinţele se prind peste mijloc cu baiere. 
Brâu tricolor, înlocuitor al brâului ţesut în război.
Ghete din piele, de culoare neagră, cu toc mic, legate cu 
şireturi. 
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 VALEA VIILOR 
 ANSAMBLUL “MARŢIAN NEGREA”

 
COSTUMUL ROMÂNESC

Reprezentant al Văii Târnavelor, reprezentanţii 
ansamblului îmbrăcaţi româneşte poartă costume cu 
influenţe de Mărginimea Sibiului.

COSTUM BĂRBĂTESC
Cămaşă din pânză albă, cu guler îngust, decorată 
cu motivul strugurelui, dat fiind specificul vinicol 
al zonei. Motivul strugurelui se găseşte atât la 
despicătura gâtului, unde cămaşa se leagă cu şnur cu 
ciucuri, cât şi la terminaţia mânecii şi în partea de jos 
a cămăşii.
Pieptar din postav negru, despicat, cu revere late, fără 
decoraţiuni. 
Peste mijloc se leagă cu un brâu tricolor.
Pantalonul este alb, croit după modelul cioarecilor, pe 
linia piciorului. 
Cizme negre, din piele.

COSTUM FEMEIESC
Ie din pânză albă, strânsă la gât, în partea stângă. 
Pieptul şi mânecile largi sunt bogat ornamentate cu 
câte trei râuri late cu motive geometrice, cusute în 
fir negru.  Mâneca se termină cu o dantelă îngustă 
neagră.
Pieptarul din barşon este bogat decorat pe toată 
lungimea lui cu motive florale (trandafiri şi frunze), 
brodate pe mătase neagră. Aceleaşi motive se 
regăsesc pe cătrinţele din postav. Trei şiruri de motive 
florale sunt dispuse orizontal, în partea inferioară, 
iar alte două şiruri – verticale, încadrează marginile. 
Tradiţionala cipcă neagră se regăseşte pe părţile 
laterale. În partea inferioară a cătrinţei din faţă sunt 
cusuţi ciucuri din mătase.
Peste mijloc - brâu tricolor.
Poalele din pânză albă, uşor încreţite în talie, au 
model decorativ în partea de jos: cusătură cu negru 
înfăţişând motivul strugurelui şi colţi festonaţi, ca în 
portul de sărbătoare.
Ghete din piele, de culoare neagră, cu toc mic, şi 
legate cu şireturi. 
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VALEA VIILOR 
COSTUMUL SĂSESC

COSTUM FEMEIESC

Pe cap fetele poartă o bentiţă lată, din catifea 
neagră, brodată cu flori multicolore. Tinerele 
confirmate în religie poartă toca înaltă, din 
catifea, (Borten) şi panglicile multicolore lungi 
până la tivul fustei.
Bluză albă, din pânză, cu mâneci largi, prinse 
strâns în partea inferioară. Pieptarul este 
înfundat, cambrat, cu ornamente bogate, florale, 
în culori primare: roşu, galben, albastru. Peste 
fustele largi din stofe colorate diferit se poartă 
şorţul cusut cu măiestrie, pe care se regăseşte 
adesea numele celei care le purta şi anul în care a 
fost cusut.
Se poate observa portul tânăr săsesc, numit şi 
portul albastru.

COSTUM BĂRBĂTESC
Cămaşă albă, cu guler şi cusături geometrice în 
special în zona pieptului şi pe guler.
Pantalon negru din stofă, strâns în partea 
inferioară a piciorului, purtat întotdeauna cu 
cizmă.
Cravată scurtă şi lată, din catifea neagră, brodată 
cu flori colorate şi decorată cu un ciucur.
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 BLĂJEL 
 ANSAMBLUL “CUNUNA BLĂJELULUI”

 Fetele poartă părul strâns în coc, însă, în vechime,  
varianta tradiţională de aranjare a părului la fetiţe erau 
cozile împletite. 
În partea superioară poartă ie cu beată, cu deschizătura 
în partea stângă. Mânecile sunt largi, cu cusături sub 
formă de râuri, de culoare neagră.
Pieptar negru, brodat cu mătase neagră, în grafică florală. 
Poalele sunt confecţionate de  cele mai multe ori din 
acelaşi material ca şi iile. Sunt croite din patru foi, cele 
laterale având forma unor clini, dând astfel o formă 
corespunzătoare piesei, îngustă în talie şi lată în jos. 

Cele purtate în zile de sărbătoare sunt decorate, la 
marginea de jos, cu colţi festonaţi, iar uneori broderii şi 
dantele. Se observă lungimea deosebită a acestor poale, 
până aproape la gleznă.
Cătrinţe albastre, ţesute la război, deosebite prin 
culoarea ce respectă cromatica tradiţională. Cătrinţele au 
în ţesătură flori galbene şi negre.
Peste cătrinţe se leagă cingătoarea, în cazul de faţă o 
bandă de tricolor care înfăşoară mijlocul.
În picioare sunt purtaţi pantofi de culoare neagră, din 
piele, cu toc mic, stabil şi baretă peste picior.
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COSTUM FEMEIESC
Cârpă neagră, cu flori mari galbene sau galben cu 
verde, legată la spate. 
Ie din pânză albă, strânsă la gât, în partea stângă. 
Mânecile sunt largi şi bogat ornamentate cu 
“râuri” late cu motive florale, cusute în fir de 
arnici auriu şi aţă neagră. Motivele decorative se 
regăsesc pe piept, în special sub formă de râuri cu 
trandafiraşi. Specifică satului este dantela aurie, 
încreţită, cusută pe ie, la baza gâtului.
Pieptarul din postav negru este despicat în faţă 
şi decorat pe toată lungimea lui cu motive florale, 
brodate pe mătase neagră sau cu fir auriu. 
Poale din pânză albă, uşor încreţite în talie, cu 
model decorativ în partea de jos, model cunoscut 
sub numele de ajur.
Cătrinţe din postav, foarte bogat ornamentate cu 
vârste orizontale, cu alesături dispuse în vărgi 
orizontale, late, cusute cu fir auriu. Cipcă neagră 

se găseşte pe părţile laterale, precum şi în partea de 
jos a cătrinței din spate. Cătrinţa din faţă se termină cu 
ciucuri din mătase.
Brâu tricolor,  în talie.
Ghete din piele, de culoare neagră, cu toc mic, şi legate 
cu şireturi. 

COSTUM BĂRBĂTESC
Pălărie de pâslă neagră, cu borul de mărime mijlocie. 
Cămaşă din pânză albă, cu guler înalt şi mâneci 
terminate în manşete. Decorată cu motive geometrice în 
culorile: galben, albastru, verde, portocaliu pal.
Pieptar din piele de miel, despicat în faţă, decorat cu 
motive geometrice şi florale, prevăzut cu patru buzunare, 
dintre care două false, două utilizabile şi năsturei 
decorativi, din piele. 
Şerpar din piele, cu aplicaţie textilă înfăţişând tricolorul.
Pantalon alb din pânză, croit drept pe picior. 
Cizme negre, din piele.

 BOIAN 
 ANSAMBLUL “PE ULIŢA SATULUI”
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COSTUM FEMEIESC
Pe cap femeile poartă năframă neagră, decorată 
pe margini cu ciucuri; năframa se leagă la spate, 
lăsând un colţ al baticului şi lateralele să cadă 
frumos pe spate şi umeri.
Ia albă, din pânză, e croită cu deschizătură la piept; 
motivele ornamentale, sub formă de râuri, decorează 
atât pieptul iei, cât şi mânecile, amplu croite.
Pieptar negru, săliştenesc, descheiat în faţă şi 
decorat cu năsturei negri.
Poale încreţite în talie, care capătă o anumită 
lărgime în partea de jos, frumos ajurate. Lungimea 
fustei este până la jumătatea gambei piciorului. 
Cătrinţele negre, din postav, sunt decorate 
cu două rânduri de motive florale, trandafiri 
brodaţi cu fir de mătase neagră şi un rând de 
frunzuliţe. Pe marginile cătrinţelor este cusută o 

dantelă neagră, iar cătrinţa din faţă are ciucuri în partea 
inferioară. În talie femeile poartă brâul tricolor, iar în 
picioare ghete negre.

COSTUM BĂRBĂTESC
Cămaşă din costumul național cu gulerul foarte îngust şi 
cusături geometrice, lucrate mai mult în negru. În piept, 
la stan, se observă “barburele”, iar în lături brâncuţă 
şi alte flori mari. Mânecile largi au marginile de jos 
împodobite cu cusături florale în culori închise.
Şerpar din piele, cu curele şi ornamente realizate prin 
presare.
Cioareci lucraţi din ţesătură din pănură albă, având 
croiala mai largă. Bocanci, intraţi în uz în jurul anului 
1920, prin renunţarea la opinci – cea mai veche piesă de 
încălţăminte. 

   ALMA 
 GRUP VOCAL ALMĂȘANU
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    AXENTE  SEVER 
Costumele tradiţionale purtate de membrii ansamblului 
sunt sobre, elegante, puternic influenţate de Mărginimea 
Sibiului.

COSTUM BĂRBĂTESC
Pălărie neagră cu boruri mici, specifică verii şi zonei 
Mărginimea Sibiului 
Cămaşa, lucrată din pânză albă, se încheie la gât cu 
două baieri. La gât, cămaşa este decorată cu două şiruri 
de frunze late, iar gulerul este foarte îngust, tivit cu 
negru. La baza mânecii şi în partea inferioară a cămăşii 
se regăseşte acelaşi model de cusătură.
Vestă neagră simplă şi un şerpar lat de 18-20 centimetri, 
lucrat din piele, de culoare maronie, fără elemente 
decorative.
 Pantalonii sunt din pânză albă, iar încălţămintea este 
specifică anotimpului rece: cizme înalte, negre, care erau 
odinioară însemn al oamenilor bogaţi.

COSTUM FEMEIESC
Capul este acoperit cu o năframă neagră din pânză fină, 
cu ciucuri pe margine, legată la spate sau sub barbă. 
Ia este cea specifică nevestelor tinere, confecţionată din 
pânză albă de bumbac, cusută cu  câte trei rânduri de 
“cheiţe” pe piept şi mâneci. Este încrețită la gât şi are 
un guler foarte subţire cu motive decorative regăsite pe 
cheiţe. Mâneca, încreţită la încheietură, se finalizează cu 
dantelă neagră, lucrată cu acul de cipcă.
Laibărul sau vesta neagră este confecţionată din lână 
fină şi este decorată cu motive florale cusute cu mătase 
neagră sau arnici (fir de culoare aurie).
Poalele albe, îmbrăcate în partea inferioară, sunt 
confecţionate din acelaşi material ca şi ia, fiind strâmte. 
Cătrinţele, specifice femeilor tinere şi fetelor, sunt făcute 
din postav negru şi sunt brodate cu mătase şi fir auriu, 
având aceleaşi elemente decorative florale ca şi laibărul. 
Cătrinţa din faţă are în partea de jos ciucuri, iar cea din 
spate dantelă. Pe marginile cătrinţelor este cusută o 
dantelă din bumbac negru, lucrată îngust, cu croşeta. 
În picioare poartă ghete negre cu toc şi tureac înalt.
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    DÎRLOS 
 ANSAMBLUL “DOINA DÎRLOSULUI” 

COSTUMUL FEMEIESC
Capul este acoperit cu batic negru, din pânză fină, 
legat la spate.
Ia, confecţionată din pânză albă, prezintă 
următoarele elemente decorative: 5 şinoare şi pui 
- pe piept şi alte trei rânduri - pe toată lungimea 
mânecii. Gulerul este foarte îngust, alb, decorat cu 
motive negre. Mâneca este încreţită la încheietură 
şi se finalizează cu dantelă neagră.
În talie, fetele se încing cu tricolor.
Pieptarul din postav negru este foarte răscroit la 
gât, nu are revere.
Poalele sunt făcute din pânză albă subţire şi au în 
partea inferioară o bandă de cipcă albă sau neagră. 
Cătrinţele sunt din postav negru, fiind decorate 
în benzi late de dantelă, dispuse orizontal. Pe 
marginile laterale se găseşte o dantelă foarte 
îngustă, iar jos – ciucuri negri.
În picioare poartă ghete cu tureac înalt.

COSTUMUL BĂRBĂTESC
Pe cap poartă pălărie din pâslă neagră.
Cămaşa este lucrată din pânză albă, este 
despicată la gât şi încheiată cu şnur cu ciucuri. 
Despicătura este încadrată pe orizontală de 
motive decorative înguste, regăsite şi la baza 
mânecii, care este potrivită ca lărgime.
Laibăr din postav negru, cu rever potrivit ca lăţime 
şi decorat cu nasturi.
 Cioarecii din lână sunt strâmţi şi sunt purtaţi 
înăuntrul cizmelor cu tureac înalt.
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COOPERARE PENTRU PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL   |   DUMBRĂVENI, 9 - 10 MAI
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 
Dealurile Târnavelor
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 BIERTAN   
 ANSAMBLUL CĂLUŞARII

Căciulă ţuguiată de blană neagră, de miel, 
împodobită la feciori cu o panglică tricoloră, 
prinsă în partea stângă. “Vătaful”, conducătorul 
grupului, poartă căciulă gri şi de obicei are în 
mână un băţ, învelit în tricolor, de aproximativ 
40-50 cm lungime, cu care dă comanda începerii 
jocului, precum şi a executării diferitelor figuri 
de joc.

Cămaşă bărbătească, din pânză albă, legată 
la gât cu baiere şi cu mâneci largi. Motivele 
decorative florale, în galben şi negru se regăsesc 
la gât, partea inferioară a mânecilor şi pe piept, 
în modelul cunoscut “barbure”. Se remarcă 
motivul strugurelui, care aminteşte de caracterul 
zonei etnografice, axată pe cultivarea viţei de 
vie.

Fustă plisată, purtată peste cămaşă şi prinsă 
în partea superioară cu un brâu lat, tricolor 
ornamentat, la rândul lui, cu şiruri de mărgeluţe. 
Peste umăr, pe partea stângă, transversal, se 
pune tricolorul, iar “vătaful” poartă tricolorul 
pe ambii umeri, în cruce, amintind astfel de 
harnaşamentul cailor, de herghelia divină care e 
caracterizată de eleganţă, putere, virilitate.

Pantalon alb, strâns pe picior.

Obiele şi opinci din piele. 

Zurgălăi confecţionaţi din ciucuri multicolori, 
din lână şi bile metalice zornăitoare, prinşi de 
tricolor şi legaţi prin panglică roşie încrucişată 
de la opincă până la genunchi.
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COSTUM FEMEIESC
Pe cap, femeile poartă năframă neagră cu flori 
mari, roşii, acoperământ al femeilor căsătorite. 
Iile sunt bogat ornamentate cu motive geometrice, 
cusute cu arnici negru. Poartă pieptare negre. 
Deosebite sunt cătrinţele cu vârste colorate şi 
motive geometrice şi florale, în care predomină 
vânătul şi galbenul.
Poalele plisate mărunt, cu marginea de jos îndoită 
sub formă de manşetă, sunt lipsite de ornamente. 
În talie, poalele sunt strânse pe corp printr-un 
şnur introdus într-o teacă.

Tricolorul este legat în brâu, cu cele două capete lăsate 
libere, până aproape de terminaţia poalelor. 
Ghete de piele, de culoare neagră.

COSTUM BĂRBĂTESC
Cămăşi albe, cu guler, confecţionate şi brodate în 
serie. Mâneca se strânge cu o manşetă, la rândul ei 
brodată. Cămaşa se poartă lungă până peste fund, peste 
pantalon şi se strânge la brâu cu şerpar lat din piele.
Pieptare negre, accesorizate cu cocarde tricolore.
Bărbaţii poartă cioareci din lână, cizme negre, lungi.

 NADEȘ  
 ANSAMBLUL      “NADEŞUL DINTRE TÂRNAVE”

24



25



COSTUM FEMEIESC 
Fetele poartă părul împletit în spic şi legat cu o 
panglică lungă, roşie. Bluză albă, din pânză, cu 
guler terminat în dantelă fină, albă şi manşete 
late la mâneci, decorate, de asemenea, cu 
dantelă albă. Pieptar scurt, strâns pe corp, frumos 
decoltat în partea din faţă, pentru a crea impresia 
de siluetă. Pieptarul este de culoare roşie, decorat 
cu motive mari negre. Fustă scurtă, plisată, de 
culoare roşie, ornamentată cu benzi din catifea 
neagră în partea inferioară. Peste fustă se poartă, 
în faţă, şort din pânză albă, decorat cu flori 
brodate în culoarea fustei şi împodobit, de jur- 
împrejur, cu dantelă albă, îngustă. Şorţul se leagă 
la spate într-o fundiţă care are aceleași elemente 
decorative, cusute în culoarea fustei, şi e tivită cu 

dantelă albă. Cromatica alb-roşu-negru este unitară în 
toate piesele costumului. 
În picioare pantofi negri.

PORTUL BĂRBĂTESC
Pe cap, pe timp de vară, bărbaţii poartă pălărie neagră.
Cămaşă albă de pânză sau ţesătură de in cu manşetă şi 
guler închis. Deasupra cămăşii se poată o vestă neagră, 
simplă, prevăzută cu buzunar ascuns şi nasturi mici.
Cea mai cunoscută piesă a portului bărbătesc secuiesc o 
constituie cioarecii albi, strâmţi, mulaţi de corp, decoraţi 
cu şnur, o dungă neagră, pe lungimea piciorului. În 
partea din faţă a pantalonilor sunt cusute elemente 
decorative de culoare neagră, precum şi două buzunare. 
În picioare cizme negre, cu carâmbul înalt.

 VÂNĂTORI ŞI ALBEŞTI  
 ANSAMBLUL “PATKÓ”

  COSTUMUL SECUIESC
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COSTUM FEMEIESC 
Ia, confecţionată din pânză albă, este croită din 
două foi, una pentru spate şi una pentru piept, 
pentru a-i da lărgimea necesară. Este foarte 
încreţită la gât, unde se încheie cu guler îngust, 
din bentiţă neagră; în partea stângă, fetele poartă 
o panglică roşie, legată fundă şi prinsă de guler. 
Mâneca este croită larg, iar pe toată lungimea 
este străbătură de o broderie lată de culoare alb-
crem. Se termină cu un fodor, împodobit cu cipcă 
deasupra tiviturii. 
Poalele sau rochierul (fustă largă) sunt 
împodobite în partea de jos, o palmă deasupra 
tivului, cu broderie. 
Pe deasupra poalelor se îmbracă cătrinţe de 
culoare roşie, decorate cu vârste orizontale negre 
şi motive geometrice.  Partea inferioară şi cea 
laterală a cătrinţei este împodobită cu dantelă 
neagră. 
În talie, fetele se încing cu un brâu pe fond negru, 
cu motive florale multicolore. 
În picioare, fetele poartă ghete negre cu tureac 
înalt şi cu şiret, sau pantofi negri.

COSTUM POPULAR BĂRBĂTESC
Pe cap, bărbaţii poartă pălărie din pâslă neagră, cu 
boruri late şi împodobită cu panglică neagră îngustă şi 
floare roşie.
Cămaşa bărbătească din pânză albă este croită cu 
poale lungi şi largi care se poartă peste cioareci. 
Mânecile, potrivite ca lărgime, se termină cu pumnişori 
laţi, cusuţi mărunt şi compact, cu galben sau negru. 
Gura cămeşii este împodobită cu cusături înguste. 
Cămaşa se încheie la gât cu şnur din aţă împletită 
sau cănace şi se termină cu un tiv, ornat cu motive 
geometrice. 
Peste cămaşă, bărbaţii poartă la gât un batic negru 
împodobit cu motive florale multicolore şi terminat cu 
ciucurei. 
Cioarecii, pantaloni simpli fără şnur, din pănură albă 
ţesută în casă, sunt acoperiţi în faţă, de o şurţă, o 
cătrinţă specific bărbătească, ţesută din lână, de 
culoare maro închis, brăzdată vertical de şiruri înguste 
crem, şi finalizată cu ciucuri mici crem şi roşii.  Această 
şurţă este îndoită şi prinsă într-un colţ, sub brăcinar sau 
şerpar, un brâu lat, din piele, prevăzut cu buzunare. 
În picioare, bărbaţii poartă cizme din piele.

 ALBEŞTI - SASCHIZ  
 ANSAMBLUL “ROMÂNAŞUL”
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 DANEŞ  
 ANSAMBLUL “FLORI DE NALBĂ”

Port popular din zona etnofolclorică Târnava Mare, suprafaţă de tranziţie şi de contact între 
Mărginime şi Ţara Oltului.

COSTUM FEMEIESC
Năframă neagră, realizată  din pânză fină (cumpărată din magazin); are ciucuri pe margine, 
Ia păstrează specificul tradiţional, fiind largă şi încreţită la gât, unde se finalizează cu un guler 
subţire, lucrat din cipcă neagră. Este ornamentată pe piept cu trei rânduri late de “cheiţe”, iar pe 
mâneci - cu trei şiruri înguste. Mâneca, încreţită la încheietură, se finalizează cu dantelă neagră, 
îngustă, lucrată cu acul de cipcă.
Pieptar -  confecţionat din barşon negru, prezintă, în partea de jos, motive florale (trandafiri), 
cusute cu mătase neagră. În piept se observă simbolul tricolor, sub forma unei cocarde.
Poalele sunt făcute din pânză albă, la fel ca şi ia. Se finalizează cu dantelă făcută cu acul de cipcă.
Cătrinţele - din postav negru; cătrinţa din faţă e brodată cu motive florale, dispuse orizontal pe trei 
şiruri, cusute cu mătase neagră; în partea de jos are ciucuri din mătase neagră şi fir de arnici auriu. 
În picioare - ghete negre cu toc şi tureac înalt.
În mână, femeile poartă săcăteu tradiţional, ţesut din pânză albă cu motive geometrice, pe negru.
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COSTUM FEMEIESC
Fetele din imagine poartă o variantă de port 
popular, adaptată nevoilor şi posibilităţilor 
ansamblurilor folclorice de amatori. 
Părul strâns în coc, accesorizat cu o coroniţă 
roşie. Ia are gura în faţă, (semn că este o ie de 
fată, neintrată în joc) şi e decorată cu motive 
geometrice, cusute cu arnici negru. Pe mâneci se 
pot observa altiţa şi râurile; este un model cu croi 
deosebit, mâneca fiind dreaptă, fără obinzală şi 
luncet (broderia simplă de la încheietura mâinii).
Poală albă, din pânză, de lărgime medie, peste 
care se observă cătrinţele din postav, de culoare 

neagră. La brâu se leagă cu un tricolor. Pieptarul negru 
completează ţinuta.

COSTUM BĂRBĂTESC 
Cămaşă lungă, cu deschizătura în faţă, legată cu baieri 
la gât. Elementele ornamentale, de culoare neagră, sunt 
poziţionate la gât, în jurul deschizăturii, pe umăr, la 
manşete şi în partea de jos a cămăşii.
Pieptar din postav negru, simplu, purtat desfăcut.
Brâul este ţesut pe fond închis la culoare şi decorat cu 
flori mari, multicolore.
Pantalon alb, strâmt, purtat în cizmă.

 VÂNĂTORI  
 ANSAMBLUL “TÂRNAVA”
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Ţinută de zi, moderne, la fete şi băieţi. Ii stilizate, 
fuste negre, scurte la fete şi cămaşă albă cu 
pantalon negru, la băieţi. Poartă cu toţii pălării din 
paie, cu panglică tricolor.

 APOLD  
 GRUPUL DE COPII APOLD

 

COSTUM BĂRBĂTESC
Spre deosebire de femeile ţigănci, 
bărbaţii nu au un set de reguli atât 
de strict de respectat în privinţa 
vestimentaţiei şi nici o paletă bogată de 
variante de port.
Pălăria specifică, neagră, cu boruri late, 
nu lipseşte din imagine.
Cămaşă roşie, bărbătească, element 
definitoriu din portul ţiganilor, căci 
aceştia consideră că roşul le aduce noroc.
Vestă din piele, de culoare neagră.
Pantalon negru, din stofă, călcat la 
dungă.
Pantofi negri, cu vârful ascuţit.

 VÂNĂTORI  
 ANSAMBLUL “ASUL DE TREFLĂ”
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 ANSAMBLUL   
 “TANZGRUPPE 
 SCHÄSSBURG”

COSTUM FEMEIESC
Veșmântul săsesc este un costum somptuos, bogat în broderii și podoabe, 
armonios cromatic şi bine croit. Există în costumul săsesc piese foarte vechi, 
de inspirație medievală şi renascentistă, prin care se înrudește cu costumul 
zonelor de origine (Flandra, Luxemburg, de exemplu): mantaua încreţită 
(Krauser/Kroner Mantel) din blană neagră, cămaşa cu încreţitură din jurul 
gâtului, cingătoarea cu reliefuri metalice, paftaua de pe piept (Heftel), cilindrul 
de catifea purtat fete pe cap (Borten), anumite feluri de învelire a capului 
(Viscri). Îmbrăcămintea sașilor se remarcă și datorită splenidelor broderii, 
cusute manual, cu migală și răbdare. Broderiile erau realizate cu arnici în culori 
primare (roşu, albastru, galben, negru) pe piele, postav sau pânză de bumbac, 
in și cânepă toarse și țesute în casă. Motivele preferate erau cele florale, cu o 
simbolistică aparte. În funcție de vârstă, statut (fetiță, fată confirmată, femeie 
măritată, femeie mai în vârstă) sau de ocazie, existau mai multe costume, 
fiecare cu straiele și podoabele sale.
În cazul de faţă, fetele poartă o bentiţă lată, din catifea neagră, brodată cu 
flori multicolore. Tinerele confirmate în religie poartă toca înaltă, din catifea, 
(Borten) şi panglicile multicolore lungi până la tivul fustei.
Bluză albă, din pânză, cu mâneci largi, prinse strâns în partea inferioară. 
Pieptarul este înfundat, cambrat, cu ornamente bogate, florale, în culori 
primare: roşu, galben, albastru. Peste fustele largi din stofe colorate diferit 
se poartă şorţul cusut cu măiestrie, pe care se regăseşte adesea numele celei 
care le purta şi anul în care a fost cusut. Se poate observa portul tânăr săsesc, 
numit şi portul albastru.
Podoabele săsoaicelor pot fi clasificate succint, în funcție de modul de purtare, 
astfel:
pe cap (diverse voaluri, ace de vălitura, borten cu panglici)
la gât (mărgele, broșe, pe piept – pafta)
la brâu (centura metalică)
pe mâini (inele, buchetiere pentru flori)
după vârstă (căița brodată pentru fetițe, bortenul pentru fetele confirmate: 
cilindru din catifea neagă, vălitura, scufița neagră de catifea brodată pentru 
femeile mai în vârstă)
de statut social (cordonul și paftaua din metale prețioase și pietre 
semiprețioase purtate de fetele și femeile înstărite)
în funcție de sărbători și de anumite ceremonii (costumul de confirmare, 
mireasă, de nașă, etc).

COSTUMUL BĂRBĂTESC
În general, sașii purtau pe cap pălărie, la gât aveau o cravată specifică, din 
catifea neagră brodată, peste cămaşă albă, cu mijlocul încins cu un şerpar. 
Pantalonii negri erau strânşi pe picior, băgați întotdeauna în cizme negre, 
înalte. Peste cămaşă se purta vestă sau cojoc de piele.
Haina de sărbătoare din timpul verii era “dolmanul”, o zeghe de lână, închisă, 
tăiată pe corp şi împodobită la guler şi mâneci cu broderii. Iarna, la biserică, se 
purta blana, împodobită frumos. Altă haină bărăbătească era cojocul îmblănit 
şi încadrat la guler şi pe margini de jur împrejur cu blană neagră și cusături.
Revendicându-se dintr-o tradiție occidentală, vestimentația săsească 
înseamnă eleganță, măiestrie și culoare. 
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 CRIȘ 
 ANSAMBLUL FETELE DE LA CRIȘ

COSTUM FEMEIESC
Ie din pânză albă, cu deschizătură în faţă, piesă din portul popular al fetelor. Pieptul şi 
mânecile largi sunt brodate pe toată suprafaţa lor bogat cu câte trei râuri late cu motive 
geometrice, cusute în fir negru. Cel mai des întâlnit motiv este cel al crucii. Mânecile sunt 
strânse la încheietură şi se termină cu o dantelă îngustă neagră.
Pieptarul din stofă neagră este răscroit adânc şi este ornamentat după 2 modele: 1) cu motive 
florale, brodate cu fir negru de mătase; elementele decorative urmează linia tăieturii; în 
talie există câte trei nasturi pe fiecare parte a despicăturii, 2) cu benzi late de 3-4 centimetri 
formate prin alăturarea de puncte mari, brodate cu arnici auriu sau roşu.
Aceleaşi motive se regăsesc pe cătrinţele din postav.  Urmând tradiţia, cătrinţele prezintă 
cipcă pe marginile laterale, iar cătrinţa din faţă are ciucuri din mătase în partea inferioară.
Poale din pânză albă, plisate foarte mărunt, se leagă în talie, peste ie, cu deschizătura 
întotdeauna în faţă. Tehnica plisării necesită multă îndemânare şi mult timp; pentru rezistenţa 
pliseurilor poale se scrobeşte, adică i se aplică o procedură care o face mai băţoasă.
În talie, se poartă tricolorul, iar în picioare – ghete cu tureac înalt sau pantofi.
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 LORENA FILIPESCU 
 ARTIST POPULAR   

Nascută la Sighișoara, artista de muzică populară, Lorena 
Filipescu reprezintă comuna Laslea, unde și lucrează ca 
asistent social. De mic copil, artista a îndrăgit tradițiile 
noastre stramoșești. Slujbele din biserică i-au plăcut 
dintotdeauna, mai ales cântările bisericești, pe care le 
cântă la strană. La îndemnul preotului din sat, s-a înscris la 
Seminarul Teologic  Sfânta Ecaterina de la Prislop, judeţul 
Hunedoara, pe care l-a absolvit în anul 1997.
A prezentat spectacolul folcloric de la Biertan, organizat 
în cadrul proiectului ”Cooperare pentru promovarea 
patrimoniului cultural”, într-un costum specific zonei 
etnofolclorice Târnava Mare. 
Năframă neagră, realizată  
din pânză fină, are ciucuri 
pe margine. Ia păstrează 
specificul tradiţional, 
fiind largă şi încreţită 

la gât, unde se finalizează cu un guler subţire, lucrat din 
cipcă neagră. Atât pe piept cât și pe mâneci are o broderie 
lată, bogată cu diferite motive florale specifice zonei. 
Mâneca, încreţită la încheietură, se finalizează cu dantelă 
neagră, îngustă, lucrată cu acul de cipcă. La gât poartă o 
bentiță lucrată manual.
Poalele sunt făcute din pânză albă, la fel ca şi ia. Se 
finalizează cu dantelă făcută cu acul de cipcă.
Cătrinţele - din postav negru; cătrinţa din faţă e brodată 
cu motive geometrice, dispuse orizontal de diferite culori, 
încadrate în două șiruri de linii albastre. Pe margini sunt 
cusute danteluri brodate. La bază se regăsește o fâșie lată 
de broderie cu fir auriu. 
În picioare - ghete negre cu toc şi tureac înalt. La mijloc 
poartă un brâu lat, tricolor.
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 
Microregiunea Hârtibaciu
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 AGNITA  
 ANSAMBLUL “HÂRTIBACIU”

 
COSTUMUL ROMÂNESC

COSTUM BĂRBĂTESC
Pălărie cu ciucuri
Bărbaţii poartă pe cap pălărie din pâslă neagră, asemănătoare cu cea sibiană. 
Mândria junilor de pe Valea Hârtibaciului este pălăria cu şinoare, împodobită cu 
mărgele şi ciucuri, mai ales că bogăţia ornamentelor era un indiciu al stării materiale 
a feciorului. Cromatic, mărgelele păstrează tiparul original: vânăt, roşu, verde, ţiclam. 
Pe lângă acestea se observă mici ornamente – panglică foarte îngustă, ciucurii 
aplicaţi direct pe pălărie şi şinoare cu doi ciucurei.
Cămaşă din pânză albă, cu o croială românească şi ornamente geometrice cusute 
în negru şi galben, la guler şi în partea de jos a mânecilor. Mânecile sunt largi, iar 
gulerul îngust, legat cu baieri. 
Pieptar bărbătesc
Bărbaţii poartă pieptar despicat, de tip săliştenesc: e o piesă de port din zi de 
sărbătoare, replică la pieptarul din piele de miel, argăsită, pe care se aplica pojiţa cu 
modele din şnur de mătase. S-a renunţat la cele patru buzunare clasice; se păstrează 
ornamentaţia cu negru, cu benzi de velur, romburi, flori, unele umplute cu sârmă 
galbenă.
Şerpar din piele, de culoare maro, cu buzunar, detalii ornamentale şi curele.
Cioareci albi, din material elastic, potriviţi pentru joc şi adoptaţi de către ansamblurile 
folclorice, replică la cioarecii din trecut, din pănură sau pânză de cânepă şi bumbac.
Cizme negre, din piele, cu tureac.

COSTUM FEMEIESC
Părul legat în coc, cu agrafe tip flori, influenţă a ansamblurilor profesioniste.
Ie bogată, din pânză albă, cusută cu negru şi galben. Strânsă la gât cu ciupag, cu 
mâneci largi, prinse pe încheietură şi terminate cu dantelă. Gura iei este aşezată 
lateral. Gulerul e îngust, decorat cu motive geometrice, iar broderia de pe mâneci şi 
piept e sub forma unor câmpuri verticale, poartă numele de pui sau ciocănele.
Pieptar spintecat de tip sibian, scurt până în talie şi foarte răscroit în jurul gâtului, 
pentru a se vedea bine ia. Este confecţionat din postav negru şi decorat cu trandafiri 
din mătase neagră.
Poală albă, din pânză, cu ajur.
Cătrinţe ţesute la război, din fibre de origine animală, brodate cu flori din mătase 
neagră şi sârmă – fir de aur. Cătrinţa din faţă se termină cu ciucuri din mătase neagră, 
iar cea din spate cu dantelă lucrată din aţă neagră, cu suveicuţa. Pe toată lungimea 
cătrinţei, de-a dreapta şi stânga, se observă aceeaşi broderie minuţioasă. Solista 
din fotografie poartă cătrinţe cu broderie spartă, în formă de strugure, în două şiruri 
verticale şi altele orizontale, în partea de jos a cătrinţei.
Ghete negre, cu şireturi.
Ansamblul poartă costume influenţate de cel național, din Mărginimea Sibiului. În 
trecut, pe Valea Hârtibaciului costumele erau mult mai colorate, fetele aveau cătrinţe 
vinete sau mov. Definitorii erau şurţul alcătuit din trei foi, ţesut în patru iţe, din 
lânişoară, iar urzeala din arnici negru; cu motive decorative alese în război, florile 
alternând cu vărgile din fir auriu şi argintiu. Deosebită era găteala capului cu coif, 
precum şi velitoarea.
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 AGNITA  
 ANSAMBLUL “HÂRTIBACIU”

 
COSTUMUL SĂSESC

Fetiţa: Părul împletit în două cosiţe.
Rochie din stofă colorată, cu imprimeu mic, floral, formată din bluză şi 
fustă. Bluza, strâmtă pe bust, cu mâneci scurte, bufante şi guleraş dublu, 
unul din materialul rochiei şi altul dantelat se încheie în faţă cu nasturi 
metalici, iar fusta e largă în partea de jos. În talie se leagă cu un şorţ într-o 
culoare uni.

Băiatul: cămaşă albă, simplă. Pantalon şi vestă negre.
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 ŞEICA MARE  
 ANSAMBLUL “FLORILE VISEI”

 
Costum naţional, adică cel alb-negru de Mărginime, 
creat de intelectuali şi prezentat la expoziţia naţională 
de la Bucureşti, din 1906, nu costum tradiţional de pe 
Valea Târnavelor. 
Se observă că sunt costume populare noi, lucrate în 
serie, pentru uzul ansamblului folcloric. 

COSTUM FEMEIESC
Părul strâns în coc, cu breton şi floricele, ca la Junii 
Sibiului.
Ie de Mărginime, cu mâneca din beată – guler şi cu 
obinzală – pumnaşul la mânecă, iar gura în partea 
stângă. Ornamentele iei sunt dispuse în lungul 
mânecii şi pe piept, în şiruri negre, numite ciocănele, 
apoi pui cu negru.
Printre ciocănele sunt cusute “şirele” alcătuite din 
motive reprezentând frunzuliţe şi flori stilizate. Fodorii 
de la mâneci sunt mărginiţi de dantelă neagră.
Pieptar negru, care se închide în faţă cu moş şi babă; 
este croit în V, cu rever. Ornamentaţia este simplă, 
două şiruri de năsturei negri, cusuţi de-a dreapta şi 
stânga şi câte un năsturel pe rever.
Poală relativ strâmtă, cu ajur negru, în partea de jos şi 
bordură de dantelă albă.
Cătrinţe negre, cu vârste aurii în partea inferioară, 
dintre care două mai late, două foarte subţiri. Pe 
marginile cătrinţelor este cusută o dantelă din 
bumbac negru, lucrată îngust, cu croşeta. 
În talie fetele se leagă cu tricolor.
Pantofi de dansuri populare, cu toc mic, pătrat, stabil 
şi baretă peste picior.

COSTUM BĂRBĂTESC
Cămaşa, lucrată din pânză albă, este lungă până 
peste fund. Gulerul, ornamentat cu negru şi puţin 
galben, este îngust şi legat cu baieri. Mânecile 
largi au tivitură împodobită cu cusături negre, la 
fel şi partea inferioară a cămăşii. Despicătura este 
încadrată de şiruri decorative paralele, cusute cu 
negru, care se deschid într-un V larg înspre talie. De 
la baza despicăturii pornesc, peste piept, spre stânga 
şi spre dreapta, două vârste, orizontale, cusute tot cu 
negru. Se constată că  modelul cusăturilor conturează 
stilistic corpul uman. Cusături înguste ce reiau 
modelul de pe piept se găsesc la baza cămăşii şi pe 
mânecă. 
Pieptar negru, cu rever, descheiat în faţă.
Brâu tricolor lat
Pantalon alb, drept.
Cizmă neagră, din piele.
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 CHIRPĂR  
 ANSAMBLUL “JUCĂTORII”

COSTUM BĂRBĂTESC
Pălărie din fetru, neagră, cu boruri mici şi bentiţă 
neagră la bază.
Cămaşă albă, din pânză, croită lungă şi cu 
mâneci largi; despicată în faţă, se leagă cu baieri 
negre. Se observă mici motive ornamentale 
cusute cu aţă galbenă la baza gâtului. Pe piept, 
la terminaţia mânecilor şi în partea inferioară, 
cămaşă e decorată cu o cusătură minuţioasă, de 
culoare neagră. 
Şerparul din piele maro se leagă în brâu, peste 
cămaşă. 
Pieptar săliştenesc, din postav negru, despicat, 
prevăzut cu guler şi încheiat la două rânduri de 
nasturi.
Cioareci albi.
Cizme negre, din piele.

COSTUM FEMEIESC
Cârpă neagră cu ciucuri, legată la spate.
Ie din pânză albă, croită cu mâneci largi şi piept 
şi spate din două foi, pentru lărgime şi confort şi 
strânsă la gât cu beată. Decorată cu râuri negre 
pe piept şi mâneci şi dantelă la încheieturi. 
Pieptar negru, din postav, roit pe corp, pentru a 
sublinia silueta. 
Poale din pânză albă, de lărgime medie, cu ajur 
în partea inferioară.
Cătrinţe negre, ţesute în război. Cătrinţele, 
prevăzute cu baieri, se leagă peste poale, mai 
întâi cea din spate, apoi cea din faţă şi se fixează 
cu ajutorul unui brâu tricolor, legat cu albastru în 
sus şi cu o parte mai lungă, liberă, în stânga.
Ghete negre, din piele.
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