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Modelul tradiþional s-a impus
în moda mondialã

a autohtonã este sãrbãtoritã ne a þãrii la alta din punct de vedere al
în lumea întreagã, 24 iunie croielii, paletei coloristice, motivelor,
fiind aleasã ca Zi Universalã aparþine deja culturii mondiale.
a acestei bluze tradiþionale
Dacã acum douã decenii zãcea
româneºti. Dacã primii paºi abandonatã prin muzee sau prin colþuau fost timizi, acum sunt si- ri ale unor lãzi de zestre, ia a “ieºit în
guri ºi apãsaþi. Cea
stradã”, ia a redevenit un obiect
mai frumoasã creaþie vestimenvestimentar cotidian, care se
tarã popularã autohtonã se buasorteazã ºi cu niºte pantaloni
curã de un succes greu de antimoderni, ºi cu un pantof cu toc
cipat în urmã cu un deceniu.
sau cu o fustã, în funcþie de preMarile case de modã ”furã”
ferinþele posesoarei.
modelele, femeile din diferite
Sunt redescoperite ii vechi
DAN
þãri poartã cu mândrie acest NICOLAIE de mare valoare, inclusiv sentiobiect vestimentar. Ia s-a immentalã, sunt create altele noi,
pus în moda mondialã ºi este de câþiva elemente ale bluzei tradiþionale împoani foarte la…modã.
dopesc creaþii vestimentare modern.
Bluza caracteristicã portului naþio- Tot mai mulþi membri ai noilor generanal, ia este fãcutã din pânzã, bumbac, þii aleg portul tradiþional autohton
in sau borangic, frumos împodobitã atunci când decid sã-ºi uneascã destiavând cusãturi în motive geometrice, nele sau sã sãrbãtoreascã ceva. La biîn diverse culori, diferitã de la o regiu- sericã, în faþa altarului, sau la petrece-

rile de dupã, apar tot mai des tineri
îmbrãcaþi în ii tradiþionale, de multe
ori acestea fiind moºtenire de familie,
tinerele mãrturisind cã ºi bunicile sau
mamele lor au fost mirese în exact aceleaºi piese vestimentare. Ia a fost scoasã la luminã, o parte din tradiþii revin în
atenþie, semnale sunt foarte bune, ne
redescoperim rãdãcinile ºi ne
mândrim cu ele.
Ia a reuºit sã facã pasul de la hora satului ºi concertele populare cãtre cluburi, ºi face faþã fãrã probleme concurenþei de peste mãri ºi þãri.

Scurtã descriere
E bine de ºtiut care sunt elementele
de bazã în compoziþia iei: umãrul (cusãtura ce uneºte mâneca de pãrþile din
faþã ºi spate ale iei), încreþul, altiþa
(bandã latã, bogat decoratã pe mâne-

cã care este elementul definitoriu al
modelului ºi care nu se repetã în nici o
altã parte a iei), râurile (benzi drepte
sau oblice pe piept ºi mâneci) ºi bibilurile sau cheiþele (cusãturi de îmbinare a bucãþilor de material).
Modelele broderiilor ºi podoabelor
diferã de la o zonã la alta pe meleagurile locuite de români de la Nistru pânã
în Banatul sârbesc. (...) Dupã ce încreþul ºi-a pierdut rolul funcþional, a fost
pãstrat totuºi ca bandã decorativã,
aproape nelipsit în compoziþia mânecii. Potrivit Wikipedia, sunt ºi excepþii, iile mai noi din Muscel ºi Prahova,
unde râurii pleacã direct din altiþã, repetând aceleaºi modele. Altã excepþie
sunt iile mai noi (1900) de pe Valea
Oltului, unde toatã mâneca este acoperitã de broderie finã, numitã “tablã”.
Tot atunci iile din sud s-au îmbogãþit
cu fluturi (paiete) ºi fir (metalic). În

Bucovina s-au folosit mãrgele – în
special pentru a îmbogãþi încreþul; dar
apar ºi pe altiþe câteodatã. Ia de Suceava are culori sobre, dar plãcute, naturale: brun, cafeniu, negru, verde inchis.
Cea de Câmpulung e plinã de roºu ºi
negru ºi se lucreazã cu fir gros, buclat,
care dã volum. În Vrancea, apare o geometrie puternicã ºi culori tari: roºu,
negru, albastru, verde, ocru – contraste; dar ºi o croialã specialã a mânecii:
efectul de spiralã nu e dat de râuri costiºaþi ci de croiala mânecii, care este
rãsucitã. În Vlaºca ºi Ilfov se folosesc
culori calde, mai multe nuanþe de roºu,
auriu, ocru. În Romanaþi se foloseºte o
combinaþie de albastru tare cu roºu ºi
viºiniu, pentru modele delicate, mici,
dar de mare rafinament. În Gorj, mai
ales în nord, se foloseºte doar negru (ºi
ocru pentru încreþ) – influenþã clarã
dinspre zona “Sãliºte”. În schimb,

compoziþia, motivele sunt foarte dinamice: colul morii, stele, spirale, coarnele berbecului, cârlige etc.
În Argeº ºi Vâlcea, de asemenea
apar compoziþii monocrome, dar e
vorba de roºu închis ºi viºiniu, mai
rar doar negru. Cãmãºile specifice
din Dobrogea, Banat, Oaº, Maramureº, Transilvania: Hunedoara,
Sãliºte, Apuseni, Bihor, Nãsãud,
Târnave, fiecare are o personalitate
aparte, deºi unele sunt ºi ele compuse
tot din 4 foi ºi încreþite la gât, au ºi
elemente aparte în croialã: ciupag,
fodor, platcã. Ornamentele sunt specifice: în tablã, ciocãnele, picãturi,
umeraº, peste cot. n
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