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Abstract: This article explores aspects of the aesthetics of the traditional Romanian ia 

(traditional women’s blouse), as well as ways of preserving its value and legacy. The ia, one of 
the most important elements of Romanian national dress, which carries in its cut and its 
ornamental compositions ancient techniques and elements, as well as artistic achievements of 
outstanding value, has been and still is highly appreciated internationally. The International 
Day of the Romanian Ia has been marked since 2013 (June 24) with 48 countries adopting it. 
The Romanian ia currently attracts significant interest, and is used in modern clothing together 
with skirts and pants; however, we do not want to see a depreciation of the aesthetic aspect as 
a result of improperly applied or ignorance of the techniques, or improperly placed ornaments. 
To avoid false interpretations through the use of various ia-inspired imitations and 
improvisations, an education of traditional aesthetics is necessary to make sure characteristic 
elements are understood and learned, and the quality of workmanship and used materials is 
understood. 

 
În contextul instituirii zilei universale a iei româneşti (24 iunie) la care au aderat 

48 de ţări, piesă definitorie a costumului popular românesc este important să nu 
admitem denaturarea acestei valoroase piese în scop de comercializare şi de obţinere a 
profitului imediat. E mai important modul de păstrare şi valorificare a iei pentru 
cultura naţională şi apoi alte scopuri.  

Creaţia iei tradiţionale româneşti trebuie începută printr-o cercetare minuţioasă 
pentru a înţelege şi a valorifica elementele autentice ale artei noastre populare, 
caracterizată  prin continuitate şi unitate, dar diferită de la o zonă la alta prin specificul 
interpretării locale, proprii creaţiei populare româneşti. Iar prin educaţie şi cunoașterea 
valorii istorice, culturale şi estetice a iei româneşti este posibil, în timp, dispariţia 
tendinţelor de denaturare prin improvizaţii şi falsificări a iei în scop de comercializare. 

Prin educaţia esteticii tradiţionale se poate înţelege, aprecia şi însuşi 
particularitățile specifice atât a ornamenticii şi cromaticii tradiţionale românești, a 
tehnicilor de cusut şi brodat, cât şi a înţelege şi selecta, prelucra, utiliza şi pune în 
valoare calitatea, aspectul şi proprietăţile materialelor utilizate. A îmbrăţişa această 
artă necesită o muncă şi o consacrare deosebită, precum şi o mare pasiune pentru 
tradiţie şi autenticitate. 

Ornamentele broderiilor de pe suprafaţa iilor realizate de mână ilustrează simţul 
pentru frumos şi măiestrie artistică, apreciate pe plan mondial. Aceasta trebuie 
înţeleasă, însuşită şi apreciată la justa valoare pentru că noi înşine rămânem 
responsabili cu ce şi cum ne prezentăm lumii, ne prezentăm cu valorile noastre  sau cu 
falsificări? 

Importanţa valorizării şi valorificării iei tradiţionale româneşti poate fi sesizată şi 
din citatul  Emiliei Pavel, cercetătoare de mare valoare, a costumului popular 
românesc “Portul popular din secolul XIX –lea îl putem identifica printre alte izvoare şi 



după picturile lui Michel Bouquet (1807-1888), Charles Dousoult, Auguste Raffet, 
Matisse, prieten al lui Theodor Palady, care a pictat ia românească” [1]. 

E ştiut faptul că ia românească de mult a trecut graniţele arealului naţional, a 
ajuns pe alte continente, până în America, Asia şi chiar în îndepărtata Japonie. Ia este 
purtată ca atare asociată la articole vestimentare moderne, se poartă la fustă, la 
pantaloni, chiar blugi (v. fig. 1,2,3). 

 

  
Fig. 1. Fig. 2. 

 
Valorificarea tradiţiei, artei populare este o problemă extrem de complexă. Dacă 

dorim să cunoaştem şi să înţelegem ce reprezintă ia românească pentru noi şi pentru 
cultura noastră, trebuie să pornim de la specificul zonelor etnografice în ceea ce 
priveşte costumul tradiţional românesc, din care face parte şi ia, ca piesă definitorie a 
costumului (v. fig. 4, 5). 

Dar, în timp au avut loc şi unele improvizaţii, abateri ce au dus la o deformare a 
esteticii populare, din cauza că pentru mulţi consumatori şi producători nu are 
importanţă respectarea tradiţiei şi au început să înlocuiască atât materialele tradiţionale 
deosebit de calitative şi fine cu materiale artificiale, cât şi modul, tehnicile de realizare 
a procesului de ornamentare şi confecţionare prin utilizarea maşinii de cusut, iar 
aceasta a condus la denaturarea totală a aspectului estetic, astfel se poate găsi peste tot 
falsuri, iar acest fenomen trebuie combătut cu toată fermitatea. Ornamentele de altă 
dată fine lucrate pe fire numărate au fost înlocuite cu falsuri ce nici pe departe nu 
seamănă cu ceea ce realiza cu măiestrie creatoarea populară consacrată. 



 
Doar prin valorificarea tehnicilor 

tradiţionale de cusut şi brodat se poate ajunge 
la realizările artistice de altă dată, altfel nu 
poate fi redat ornamentul fin lucrat pe fir. 

Cineva care îşi doreşte să procure o ie 
autentică, mai întâi găseşte nişte obiecte 
falsificate atât ca aspect estetic, dar şi calitate. 
Ornamentele deformate au devenit exagerat de 
mari ce nu mai pot ilustra farmecul broderiilor 
fine, iar calitatea lucrării nici nu poate fi 
comparată cu cea tradiţională. Oare cum vor 
proceda iubitorii iilor, vor procura ceva 
falsificat sau vor căuta să procure o ie 
autentică indiferent de preţ? 

 Dacă s-ar cunoaşte de publicul larg de 
unde am moştenit aceste fascinate ii, superbul 
costum naţional, nu ar mai fi posibile 
falsificările. Cei care produc dar şi cei care 
îmbracă costumul naţional sunt în egală 
măsură responsabili cu ce se prezintă în faţa 
lumii.  

  
Fig. 3. Fig. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5. 
 



 De altfel şi în vestimentaţia modernă este important de apreciat la justa valoare 
adevăratele creaţii. Ce e de valoare rămâne peste veacuri, şi nonvalorile trebuie să 
dispară repede. 

 Unii producători de modă încearcă să se inspire din piesele costumului popular, 
dar nu cunosc în esenţă arhitectura costumului naţional şi cum trebuie accentuate 
elementele caracteristice pieselor naţionale într-o vestimentaţie modernă. 
Aprofundarea înţelegerii valorii şi simbolicii costumului naţional în ansamblul său şi a 
fiecărei piese, modul de realizare a acestor valoroase creaţii ne conduc la înţelegerea 
caracteristicilor lor estetice. Neconcordanţa dintre croială, ornament, suport şi factura 
lucrului pot duce la interpretări eronate în creaţia vestimentaţiei moderne inspirate din 
costumul popular. 

 Dar ce reprezintă costumul naţional? Costumul naţional (popular) este un 
ansamblu vestimentar de piese caracteristice ce reflectă particularităţile etnice ale 
vestimentaţiei specifice unui popor, constituind unul din cele mai complexe domenii 
ale artei populare tradiţionale româneşti. 

Este necesar de a cunoaște şi a înţelege funcţiile şi rolul vestimentaţiei în timp şi 
spaţiu. Când cercetăm specificul şi particularităţile esenţiale ale tipurilor de costume 
pe zone etnografice este necesar să fie pusă în valoare originalitatea şi autenticitatea, 
eleganţa liniilor, echilibrul, ponderea câmpurilor ornamentale şi a elementelor 
decorative, armonia proporţiilor, rafinamentul cromatic, totodată având în vedere 
unitatea stilistică ce caracterizează ansamblul pieselor al fiecărui tip de costum. Fără 
cunoştinţe profunde în domeniul acesta nu se poate de realizat creaţii valoroase.  

 Vechi mărturii despre existenţa acestei piese în vestimentaţia feminină sunt 
figurinele din lut (vestigii arheologice datând cu epoca bronzului). După V. Vasilescu 
[2] numărul mare de dovezi dă temei convingerilor că în neoliticul carpato-dunărean  
s-a creat un complex vestimentar de interior, specific manifestărilor spirituale de 
atunci. Din pânza sacră ţesută în templu după anumite canoane, s-au creat veşminte 
necesare femeilor care conduceau ceremonialul specific credinţelor societăţii 
matriliniare.  

Precum figurinele din lut ars şi veşmintele purtau însemnele puterii Cosmosului. 
Dialogul cu acesta era cu putinţă numai utilizând punţile dintre Pământ şi Cer create 
de coloană, de spirală, de cerc, de romb etc., fiecare semn întrunind o speranţă, o 
dorinţă, mulţumiri. Piesele vestimentare create pentru astfel de ceremonii au fost 
purtătoare al întregului repertoriu simbolistic al culturii Cucuteni, iar în contextul 
ceremonialului au sporit semnificaţiile acestora prin compoziţiile permise de spaţiul 
textilelor. O piesă vestimentară sacră întrunea mai multe mesaje adresate Cerului, fapt 
pentru care nu era transmisibilă, fiecare piesă creată nu era copie fidelă a unui model 
ci personalizată, dar care respecta legile pentru care fiinţa [2]. 

Piesele vestimentare de ceremonial constituiau o expresie a sentimentelor faţă de 
puterile Cosmosului. Pe lângă costumul de practică curentă, pe lângă haina de lucru, 
aceste veşminte erau create din ţesătură mult mai fină, croiala mai îngrijită, 
compoziţiile decorative individualizate, toate acestea au concurat la crearea articolelor 
vestimentare purtătoare de elemente sacre. Simbolurile si compoziţiile ornamentale 
create în neoliticul carpatin au perpetuat şi au dăinuit peste secole în noi creaţii 



vestimentare şi alte obiecte. Astfel acestea le regăsim şi la începutul mileniului I în 
numeroase vestigii arheologice şi documente etnografice. 

Piesele vestimentare ce aparţin costumului popular românesc, se disting clar pe 
metopele de la Adamclisi, în scenele ce reprezintă populaţia dacică de pe Columna lui 
Traian de la Roma, unde se recunoaşte croiala cămăşilor încreţite la gât, se disting 
cătrinţele strânse cu brâul, iar la bărbaţi, căciulile din pielicică de miel, cămăşile lungi 
până la genunchi, brâiele late, iţarii încreţiţi pe picior şi în picioare opinci. 

În paralel cu cercetările etnografice am creat articole de port popular, respectând 
tradiţia şi tehnologiile specifice acestei arte populare, de aceea imaginile pe care le 
prezint aici sunt creaţii proprii. Aceste valoroase lucrări, la care am lucrat mulţi ani, 
pentru mine sunt adevărate comori în care am pus multă dragoste şi suflet. 

Ia sau partea superioară a cumașei tradiţionale femeieşti, croită aparte de poale 
este confecţionată din pânză naturală de bumbac sau in, borangic, cânepă. La costumul 
tradiţional femeiesc, cămaşa este lungă până la glezne, se compune din două părţi 
cusute una de alta sau despărţite: ie şi poale. Dacă ne referim la tipul cumașei, aceasta 
se încadrează în doua mari tipuri: cămaşa încreţită la gât şi cămaşa cu mâneca din 
umăr, ambele tipuri de cămaşă sunt de origine dacică. 

Ia este izvorul unor nesecate tradiţii ale artei noastre populare, al tehnicilor de 
cusut pe fire numărate şi al unui îndelungat proces de creaţie, muncă, consacrare, 
pasiune.  

Cel mai răspândit tip de cămaşă este tipul de cămaşă încreţită în jurul gâtului, 
croiul căreia constă din patru foi dreptunghiulare de pânză ce servesc: două foi egale – 
pentru piept şi spate (faţă şi spate); alte două foi egale – pentru mânici, mai sunt 
necesare două pătrate mici, numite pave, care se pun sub braţe, o fâşie de pânză 
îngustă pentru bentiţa de la gât, care serveşte pentru fixarea creţilor şi totodată este 
ornată cu broderii ce dau un aspect estetic deosebit încreţiturii din jurul gâtului (fig. 3). 

Ia încreţită la gât este specifică şi pentru Moldova de pe ambele maluri ale 
Prutului şi pentru partea din stânga Nistrului. Ia din zona Moldovei păstrează în 
compoziţiile ornamentale toate componentele tradiţionale iei româneşti. Cele mai 
bogate broderii sunt amplasate pe mânicile iei. Pe mâneci broderiile sunt grupate în 
trei registre distincte: altiţă, încreţ, şi râuri. Pieptul şi spatele iei sunt brodate cu râuri 
(fig. 6). 

  
 

Fig. 6. 
 

Fig. 7 



Altiţa este o bandă de broderie de lăţimi variate amplasată pe umăr şi constă din 
câteva fâşii ornamentale dispuse orizontal, despărţite prin brâie, are chenar la trei părţi, 
partea de sus rămâne deschisă. Compoziţia ornamentală a altiţei poate fi şi dintr-o 
singură fâşie, compusă dintr-un motiv (izvod) care se repetă atât pe orizontală cât şi pe 
verticală (fig. 7). 

Încreţul este amplasat imediat sub altiţă este mai îngust decât altiţa, este cusut cu 
fire de culori deschise, poate fi galben, alb, crem etc., se deosebeşte de altiţă şi 
ornamental şi cromatic (fig. 8). 

Râurile de pe mâneci sunt amplasate pe suprafața de jos imediat după încreţ şi 
reprezintă câteva şiruri de broderii dispuse vertical sau oblic. Râurile uneori repetă 
motivul de pe altiţă, alteori nu. Pot fi şi alte motive deosebite de cele de pe altiţă (fig. 
9). 

Partea din faţă a iei este ornamentată cu râuri, care pot repeta motivul de pe altiţă 
(fig. 7) sau pot fi identice cu râurile mânecilor, sau pot fi deosebite de motivele 

 

  
Fig. 8. Fig. 9 

 
mânecilor (fig. 4, 10). 

Partea din spate a iei adesea surprinde cu alte ornamente diferite de cele de pe 
mâneci şi cele de pe piept (fig. 11). Cu toate aceste diferenţe toate ornamentele iei se 
susţin ideatic, se completează cu noi mesaje şi formează un tot întreg, toate părţile 
componente se pun în valoare unele pe altele. Cine cunoaşte semnificaţia simbolurilor 
şi a motivelor, pot să descopere şi să aprecieze frumuseţea iilor prin compoziţia 
întregului decor. 

Trebuie de menţionat că iele sunt lucrate în totalitate cu mâna. La gât ia, cămaşa, 
este încreţită cu o tehnică numită faguri sau pielea găinii. În urma acestei tehnici 
rezultă o fâșie decorativă fină, elastică, în partea de jos formează un zig-zag deosebit 
de fin (fig. 12). Creţii de la gât, tradiţional  sunt fixaţi cu un şnur sau cu o bentiţă 
brodată cu elemente decorative înguste. Deschizătura de la gura iei este tivită cu 
croşeta sau cu acul cu punctul de cusut druguleţ. Marginile mânecilor sunt împodobite 
cu broderii, tivite cu găurele şi cu dantelă îngustă atunci când sunt lăsate libere (fig. 
13). 



 

  
Fig. 10. Fig. 11. 

 

 
 

Fig. 12. 
 

Când sunt strânse în manşiţă sau bentiţă, acestea sunt decorate cu broderii (fig. 14). 
În prezent, încep să renască meşteşugurile de altă dată. Pot fi menţionate arta 

ceramicii sau olăritul, cioplitul în piatră, lemn. Altele se pierd încet, aşi menţiona 
ţesutul şi arta covorului. Iar arta acului a început să se bucure de atenţia tinerilor. De 
circa 25 de ani elevii au posibilitate să înveţe la orele de Educaţie tehnologică „Arta 



acului”, adică arta confecţionării iilor 
tradiţionale. 

A cunoaşte arta cusutului şi 
broditului tradiţional o manifestă şi 
tinerii, femei şi bărbaţi (fig. 15). 
Având o experienţă bogată şi 
îndelungată de a învăţa adulţii, 
profesori de Educaţia tehnologică şi 
doritori din diverse domenii care 
iubesc costumul naţional, am 
observat că cei interesaţi, în mod 
special adoră iele. Am observat 
schimbări pozitive în atitudini faţă de 
arta populară, faţă de cultura 
tradiţională românească. În prezent, 
în ceremoniile de la marile sărbători 
şi mai ales la nunţi, la cununiile 
religioase mirii şi nunii îmbracă ia 
sau chiar costumul naţional (fig. 1, 
fig. 15).  

 

 
 

 
 

Fig. 13. 

 
 

Fig. 14. 
 



 
 

Fig. 15. 
 
Concluzii 
 

Acul şi firele colorate au fost din cele mai vechi timpuri prietenul drag al 
femeilor. Cu ajutorul lor au cusut pe albul imaculat al pânzei fine de bumbac, borangic 
sau în ornamente de o rară frumuseţe, adevărate opere de artă, transmise din generaţie 
în generaţie. 

 Aşa dar ia, una din piesele cele mai importante ale costumului popular românesc, 
păstrează în croi, compoziţii ornamentale, în tehnologie, în tehnici de cusut şi brodat 
elemente străvechi legate exclusiv de interpretarea ornamentelor tradiţionale care au 
condus la valoroase realizări artistice. 

Moştenim adevărate comori, o inepuizabilă gamă de elemente decorative, motive 
şi ornamente ingenioase ce au la bază simboluri sacre coborâte din neoliticul carpato-
dunărean în combinaţii de culori, în care predomină roşu, negru şi albul, cu accente 
discrete de galben, verde etc., care oferă pieselor în sine o valoare artistică deosebită. 
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