
O lume într-o
cãmaºã

S
ãrbãtorind ia, ne sãrbãtorim pe noi ºi

tradiþiile noastre. Puþine sunt lucrurile

care spun atât de coerent o poveste de-

spre acest neam precum o face aceastã

cãmaºã, care conþine alb, negru ºi

când e cazul ºi alte culori. Modelul iei

este precum cel al vieþii, cu linii drep-

te, dar ºi cu multe curbe, care urcã sau coboarã,

fiecare fiind unic în felul sãu.

De Sânziene se deschid cerurile, susþine tradi-

þia popularã, iar în faþa iei tradiþionale noi ne de-

schidem sufletele. Legãtura cu rãdãcinile nu poa-

te fi negatã ºi tocmai de aceea cãmaºa tradiþionalã

autohtonã a revenit cu atât de mult succes în aten-

þia publicului. Dacã în 2013, când comunitatea

online “La Blouse Roumaine”, a propus ca data

de 24 iunie (sãrbãtoarea de Sânziene) sã devinã o

zi dedicatã iei ºi sã fie numitã ”Ziua Universalã a

Iei”, era ceva inedit sã vezi pe cineva îmbrãcat cu

portul tradiþional, astãzi acesta face parte din coti-

dian. Normalitatea a revenit acasã, iar tot mai

mulþi oameni au îmbrãþiºat-o, tineri sau bãtrâni,

orãºeni sau locuitori ai mediului rural.

Aceastã zi este marcatã acum în zeci de þãri, iar

asta reprezintã un motiv de mândrie, pentru cã în

sfârºit, am gãsit de cuviinþã sã scoatem frumosul

în faþã ºi sã-l arãtãm lumii. Pentru cã ar fi pãcat sã

ne abatem de la tradiþii, redãm prezentarea fãcutã

de Institutul Cultural Român piesei de rezistenþã

a costumului popular tradiþiona: ”Piesa principa-

lã a costumului popular românesc este cãmaºa

este croitã în formã de cruce, dintr-o singurã bu-

catã de pânzã ºi cu o deschizãturã în partea de sus.

Iniþial, cãmãºile erau confecþionate din pânzã de

in sau cânepã, iar mai târziu din mãtase ºi bum-

bac. Acesta din urmã era folosit ca urzealã pentru

bãtãtura de in ºi cânepã, mai ales în partea de nord

a þãrii, în timp ce în sud cãmãºile erau mai frec-

vent þesute cu borangic. Faþa ºi spatele cãmãºii se

numesc «stan», iar partea inferioarã «poale». Sta-

nul se confecþiona din douã foi de pânzã, iar

mâneca din una. Sub braþ, cãmaºa era prevãzutã

cu aºa numita «pavã», care oferea comoditate în

timpul miºcãrii. Ia este, în fapt, o cãmaºã tradiþio-

nalã româneascã de sãrbãtoare, confecþionatã din

pânzã albã, bumbac, in sau borangic ºi împodobi-

tã cu mãrgele ºi broderii la mâneci ºi la gât. Croia-

la este relativ simplã: un dreptunghi de pânzã, tã-

iat rotund în jurul gâtului ºi întãrit cu ºnur rãsucit.

Mânecile sunt, de cele mai multe ori, încreþite atât

la umeri, cât ºi la încheieturile mâinilor. Este un

tip de cãmaºã scurtã pânã la talie, spre deosebire

de cãmaºa anterioarã, mai veche, ce îmbrãca

întregul corp ºi se purta dedesubtul hainelor pen-

tru a apãra corpul de «vrãji ºi pericole». Tehnica

decorãrii iei s-a transmis de la mamã la fiicã, fapt

care a conservat tradiþia ºi gustul de la o generaþie

la alta. Motivele sunt stilizate, geometrice sau in-

spirate de naturã. Se disting mai multe variante de

bazã în compoziþia decorului de pe mâneci: ie cu

mâneci cu dungi verticale brodate (în râuri drep-

te), dungi oblice sau «ie cu stele». Partea din faþã

a cãmãºii este ºi ea bogat brodatã, prin repetarea

aceloraºi modele existente pe mâneci. Culorile

folosite la broderie erau în douã — trei nuanþe

cromatice, de regulã, dar se broda ºi cu o singurã

culoare, de obicei negru”. Potrivit specialiºtilor,

termenul „ie” este derivat din latinescul „tunicae

lineae” – tunicã subþire purtatã pe piele, iar

”certificatul de naºtere” ar trebuie cãutatã undeva

foarte departe în trecut în vremea civilizaþiei

Cucuteni. La începuturi termenul de ie era folosit

exclusiv pentru cãmaºa femininã de sãrbãtoare.

Fiecare explicaþie nu face decât sã ne determine

sã apreciem ºi mai mult aceastã piesã de

vestimentaþie.

Trebuie sã recunoaºtem cã nu e puþin lucru ca o

întreagã lume sã se regãseascã într-o cãmaºã. Lo-

cuitorii acestor pãmânturi au reuºit sã facã acest

lucru. (DAN NICOLAIE)
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