
La Ana Popa, traditiile, mestesugurile si obiceiurile locale sunt inca vii
Portul popular, pentru cei mari si pentru cei mici...
  
  
  
  Cunoscuta in toata comuna ca fiind una dintre femeile satului ce au stiut dintotdeauna ce inseamna
portul popular autentic si mestesugurile din vechime, lelea Nica Popa (asa cum ii spune satul), la cei 79
de ani ai sai, are si acum placerea deosebita de a purta straiele traditionale, de a povesti despre ele sau de
a se ocupa de confectionarea acestora. Desi a avut o viata grea (s-a maritat la 18 ani, a lucrat la colectiv-
19 ani, la Firul Rosu Talmaciu si la una dintre unitatile militare de la Marsa, a ramas vaduva din 1993),
bunica Ana a avut timp si sa invete tainele tesutului, cusutului sau brodatului, pentru ca a fost invatata ca,
in timp, aceste mestesuguri pot sa-i aduca bani si astfel, sa-i faca viata mai usoara.
  
  "Am prins dragoste pentru mestesugurile traditionale acum peste 40 de ani, de la mama mea ce a fost o
priceputa croitoreasa. Mereu mama ma sfatuia sa invat sa cos sau sa tes deoarece, spunea ea, asa pot sa
castig bani, sa pot avea pe ce sa imi cumpar cate ceva. Asa m-am invatat sa confectionez pasturi negre,
fete de masa, traiste, ii sau sorturi, cratinte, camasi, pantaloni ori diverse obiecte vestimentare. in timp, am
confectionat lucruri pentru membrii familiei, vecine, nepoate dar si pentru diversi oameni din sat, atat
pentru copii cat si pentru adulti. Mi-a placut si sa fac haine populare pentru papusi, acestea fiind foarte
apreciate de romani si straini.", ne-a povestit Ana Popa
  
  
  
  Taina impodobitului mireselor la nuntile traditionale
  
  
  
  O alta pasiune a Anei Popa este impodobitul mireselor in mod traditional. Pe vremuri, nu existau nunti
in comuna ca oamenii sa nu fie toti imbracati in costume populare, iar miresele sa nu poarte niste podoabe
deosebite. 
  
  " Pentru ca mi-au placut traditiile si obiceiurile locului, am invatat sa impodobesc in mod traditional,
miresele. Pe vremuri, impodobitul miresei era o chestiune foarte complicata, ce necesita ore de lucru.
Putine femei din sat stiau sa aranjeze o mireasa asa cum trebuie, cum e traditia locului. Acum nu se mai
prea fac nunti traditionale decat o data la cativa ani, iar impodbitul miresei este schimbat.", marturiseste
tanti Ana.
  
  
  
  Nu se lasa de mestesuguri
  
  
  
  Chiar daca, de cativa ani, starea de sanatate nu i-a mai prea dat voie sa lucreze la costume populare cum
facea in urma cu 20- 30 de ani, Ana Popa, ne-a spus cu mandrie ca atunci cand are o solicitare sau cand
doreste sa confectioneze cate ceva pentru cineva din familie, se apuca de munca si intotdeauna are grija
ce si cum munceste, pentru ca vrea ca ceea ce iese din mainile sale sa fie de calitate, placut ochiului, iar
omul sa fie multumit. "Acum lucrez la o fata de masa. Am deja taiate bucatile de panza si am inceput
crosetarea partilor din mijloc, ce asigura legatura intre panze si a dantelei de pe margine. imi place ceea
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ce fac si atunci cand timpul imi permite si nu am alte probleme, ma apuc de crosetat.", a mai spus
intervievata noastra. 
  
  
  
  in loc de concluzii...
  
  
  
  Am plecat de la lelea Ana multumiti pentru faptul ca bagajul nostru de cunostinte si intelepciune s-a mai
imbunatatit, extrem de satisfacuti pentru ceea ce am vazut, auzit si aflat. De asemenea, am lasat
promisiunea ca vom reveni aici pentru a afla noi povesti despre mestesugurile , traditiile, obiceiurile si
intamplarile de demult din Racovita.

Cuvinte cheie: talmaciu  racovita  alma  sanatate  marsa  apus  cusut  ion  nunti  comuna  papusi  mireasa
uta  tes  traditii  fir  tamplar  time
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