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ABSTrAcT: The traditional ía is a piece of the feminine gar‑
ment that synthetizes the creativity and authentic beauty of the 
Romanian woman from the countryside. The study deals with 
this important item of the material culture. Besides the cloth and 
the technique used for assembling the various elements that com‑
pose it, the Romanian blouse is to be presented as a meaningful 
museum piece that helps „to weave” the tradition of a village or 
of an entire region. Moreover, the traditional ía assures the con‑
tinuity of a genuine creative style and the Romanian woman’s 
identity in an innovative world of fashion. 
Nowadays, designers find that colourful details, textures and 
astonishing ornaments that fasten the Romanian blouse are into 
fashion. The fact that the peasant’s vestimentary style is renewed 
by dint of modern re‑imaginings turns the Romanian blouse (ía) 
into a source of inspiration and a fashionable piece of clothing.
KEYWorDS: traditional ía, Romanian woman, fashionable

Introducere
Ieri și azi… Trecut și prezent… străbuni și urmași… Costumul tradiţional 
românesc și vestimentaţia modernă… Ía și bluza... legătura dintre aceste 
perechi de cuvinte poate fi exprimată printr‑un singur cuvânt: timpul. 
În ciuda trecerii anilor, ía românească a revenit în actualitate. Cum este 
posibil acest lucru? Prin susţinerea valorilor tradiţionale ce definesc 
poporul român și impunerea acestora în context european, aspect redat 
și de maxima românească „Ori te poartă cum ţi‑e vorba, ori vorbește cum ţi‑e 
portul”. 

O imagine a íei de ieri ar putea fi re‑constituită din spusele bunicii, 
care păstrează cu deosebită grijă această piesă de port popular ce poate 
fi considerată o imagine a tradiţiei, „cusută” cu măiestrie pe „pânza” 
timpului. Din fir de bumbac lucrat în război, „spumuliţă” (pânză topită) 
sau marchizet, având aplicate motive florale cusute cu arnici, mărgele de 
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diferite culori, fir de lamé, ía este un obiect vestimentar ce pare că sfidează 
timpul. Componentă a costumului popular purtat de femei, alături de 
poale, fotă, bete, vestă din catifea neagră sau albastră (cunoscută și sub 
denumirea de ilic), batic (maramă), ía a rămas un simbol al feminităţii, al 
româncuţei cu obrajii rumeni, care joacă la hora satului de „se hurducă 
pământul” și „colbul de pe jos se învâltorește”(Rebreanu, 2001:16,17). Când 
se prinde în hora sânzienelor alături de surate, nu poate răspândi decât 
bucurie, voie bună și culoare, inspirate chiar și prin ía pe care o poartă cu 
mândrie.

Ía de ieri
Ca obiect vestimentar, ía este destinată unui scop, existând astfel ía 

de lucru, cea de sărbătoare și ía pe care femeile o îmbrăcau cu prilejul unei 
ceremonii (logodnă, nuntă, înmormântare). În judeţul argeș, în zilele de 
sărbătoare, fetele și femeile purtau ii largi, bogat ornamentate. De aseme‑
nea, în funcţie de modelul acesteia, se putea identifica vârsta unei femei 
și starea socială. De exemplu, ía domnișoarelor se caracteriza prin motive 
viu colorate. Înainte de nuntă, mireasa cosea „cămașa de soacră”, pe care 
mama acesteia o dăruia cuscrei, punând‑o pe colaci. Femeile măritate, 
coseau pe mânecă, în dreptul umărului, o singură bandă cu motive colo‑
rate. Femeile înstărite coseau această bandă de‑a lungul mânecii, aplicând 
și mărgele. După nașterea primului copil, culorile íei erau alb și negru, 
imprimând o notă de sobrietate. 

În ciuda diferenţelor impuse de ornamentaţie sau cromatică, piesele 
care alcătuiesc ía (independent de scopul pentru care a fost creată) sunt 
următoarele: piept (de aici, denumirea de cămașă cu piept sau ciupag – par‑
tea de sus, până la brâu), spate, mâneci (cele mai frecvente sunt cele cu 
altiţă), guler, brăţară sau bantă (banda aflată la încheietura mânecii), poale 
(partea de la brâu până la nivelul de jos al fotei), năzi (partea ornamentată 
reprezentând marginea de jos a poalelor, ce rămâne vizibilă după ce se 
pune fota). aceste piese sunt unite prin cusături care, în funcţie de punctul 
de cusătură, poartă anumite denumiri. 

Decorul este realizat din șiruri de flori (trandafiri și margarete), cu vre‑
juri și frunze, dispuse paralel atât pe mânecă, cât și pe piept. Ornamentul 
se regăsește și de jur‑împrejurul manșetei. alte motive folosite sunt 
frunzuliţele, fluturii și romburile de culoare maronie. (Fișă TC/ nr. 31)
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Fig. nr. 1 – Íe de lucru (íe plină), cu altiţă din zona argeșului. 
Modelul cu zăbrea este realizat în război, cu iţe, din pânză de 
papiote (sau pânză cu un fir în casă). Năzile (marginea de jos) 
sunt legate de íe, având același model de pe mânecă și piept.

Fig. nr. 2 – Íe de sărbătoare din zona argeșului. Íe de bumbac, 
cu altiţă ţinută (neîncheiată) și rânduri, lucrată cu vergica (cu 

andrea). Mărgelele umplu rândurile de sub altiţă.
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Fig. nr. 3 – Íe de mireasă din Stroești – Argeș, cu 
mânecă largă, cusută cu borangic și fluturi. 

Tipuri de ii
În funcţie de croială, există cămașa „de‑a întregul” (sau cămeșoi), 

ía sau cămașa încreţită la gât (cu altiţă), cămașa cu platcă (dreptunghi de 
pânză, croit separat și amplasat în zona umerilor), ía cu tăblie (cusătura 
de pe mâneci ce impresionează prin multitudinea mărgelelor sau moti‑
velor geometrice dese, astfel încât între acestea nu există niciun spaţiu 
liber). Conform unei clasificări realizate de liliana Podoleanu și emilia 
Podoleanu, motivele pot fi: abstracte (geometrice), concrete (realiste: cos‑
mice, biomorfe, skeomorfe‑motive specifice unei zone etnografice, redând 
ocupaţiile locuitorilor) și simbolice (elemente ale folclorului mitic: trifoiul 
cu patru foi, motivul solar întâlnit pe ía de logodnică). un motiv ornamen‑
tal specific íei de argeș este zăbreaua (romburi care se ating cu vârfurile, 
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formând un grilaj). În ceea ce privește broderia de pe mâneci, aceasta este 
realizată în râuri drepte (dungi verticale realizate cu fir metalic de culoare 
galbenă sau aţă neagră), dungi oblice sau „cu stele” (brodate în roșu și 
negru).

Tipul de croi al íei clasice presupune patru foi de pânză de bumbac 
care se încreţesc la gât, fiind fixate printr‑un guler. Ía specifică Munteniei 
este încreţită la gât (cu altiţă), având gulerul sub formă de bentiţă, broderia 
fiind executată pe fir, pe dosul mânecii. Ía din argeș (de tip „carpatic”, cu 
încreţul lat sub altiţă) se remarcă prin modelele florale (în special, frunza 
de brad, coarnele de berbec, trandafirul) și geometrice, fiind încreţită la gât, 
iar ciupagul decorat cu broderii. Cusăturile de pe mâneci încep de la guler 
și sunt împodobite cu fluturi pentru a conferi íei mai multă strălucire. Ía 
de Muscel, cu bantă la mânecă, se remarcă prin ornamentaţie. altiţa aces‑
teia este „mai bogată ca oricare altiţă dintre iile românești” (Doagă, p. 18), 
cuprinzând întreg umărul. Pe obenzică (guler) sunt cusuţi pui (floricele), 
iar ía se încheie pe umărul stâng ori este despicată și se prinde la gât cu 
două băieri. Fodorele sau fodoarele (volanele) de la mâneci sunt încreţite, 
iar pe ele este cusut un rând de flori, pe margini având colţișori din dantelă 
îngustă și colorată. 

Fig. nr. 4 – Regina Maria a României purtând un costum popular din Muscel.
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Înglobând toate aceste detalii, ía completează costumul popular din 
judeţul Muscel, care, „prin armonia culorilor, prin varietatea și bogăţia 
modelelor alese și lucrate numai cu fir de beteală și cu mulţi „fluturi”, 
trebuie considerat că este cel mai original și frumos port strămoșesc din 
România întregită” (Niculescu‑Varone, 1937: 166).

Ía în colecțiile muzeale 
Datorită importanţei acesteia în cadrul culturii materiale, ía a intrat 

în colecţiile muzeale. Restrângând contextul geografic, descoperim ía 
tradiţională din cadrul Muzeului satului stroești‑argeș. aceasta consti‑
tuie un exemplu concret al măiestriei femeii argeșene de altădată, care, 
adoptând modul de lucru al íei specifice Munteniei, a reușit să creeze mai 
mult decât o piesă vestimentară: o „piesă” de muzeu. 

analiza noastră se va opri asupra câtorva modele pentru a ilustra, în 
mod concret, stilul de creaţie al iilor din satul stroești. 

Fig. nr. 5 – Íe cu mânecă lată, cu ciupag, poale şi năzi ornamentate, 
cu motive geometrice (romburi încadrate – închise – de colţi).
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Poalele sunt din pânză de groasă, iar restul din pânză de fuior cu 
margine. altiţa, lungă de 220 mm, este compusă din două registre orna‑
mentale: cel superior cusut cu fir grena, iar cel inferior cusut cu mătase, 
motivele decorative sunt aceleaşi. Mijlocul romburilor este cusut cu fir 
metalic. Mâneca are o bandă lată 150 mm şi lungă de 270 mm ornamentată 
prin dispunerea repetitivă a rombului. De o parte şi de alta a acestei benzi 
sunt dispuse, pe verticală, câte cinci romburi individuale. la partea infe‑
rioară mâneca se încheie printr‑o manşetă lată, ornamentată cu aceleaşi 
motive. Pe capetele libere ale mânecii şi gâtului sunt aplicaţi colţi lucraţi 
cu croşeta. Pieptul reia ornamentul de pe mâneci cu diferenţa că banda 
centrală este încadrată de şapte romburi mai mici. Încheieturile diferitelor 
elemente sunt realizate prin croşetare. (Fișă TC/nr. 27).

Fig. nr. 6 – Íe din pânză de fuior cu margine.

Ciupagul și mâneca sunt ornamentate cu rânduri de culoare roşie, 
fitomorfe (vrejuri cu frunze şi flori). Mâneca este bufantă, cu manşetă 
încreţită şi terminată printr‑o vrej îngust, urmat de un tiv. gulerul este 
întărit şi ornamentat cu vrejuri cu ghinde. (Fișă TC/nr. 28)

Materialul folosit este pânza de fuior (pânză groasă de cânepă), 
ornamentată cu rânduri de culoare roșie și albă, cu broderie din boran‑
gic, motivele geometrice fiind dispuse alternativ pe mâneca largă, de la 
umăr la manșetă. Ornamentele sunt alcătuite de palmete și volute, între 
patru volute formându‑se un romb care are cusut în mijloc un romb mai 
mic. În zona de intersecţie dintre volutele mari, rândul de cusătură se 
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divide, formând câte o volută mică. alte ornamente sunt dreptunghiurile 
pline, cusute cu aţă roșie, care au câte un dinte de lup, cusut cu borangic. 
Manșetele și gulerul sunt tivite cu ingliţa. Ciupagul presupune două regis‑
tre cu volute dispuse vertical, simetric faţă de un registru îngust cusut cu 
roșu și cu unde albe din borangic. (Fișă TC/nr. 29)

Fig. nr. 7 – Íe cu altiţă, valorificând motivul inimii.

Fig. nr. 8 – Íe încreţită la gât, cu mânecă strânsă.

Ornamentată cu romburi de culoare neagră, accentuate prin fir argin‑
tiu și auriu. Imediat sub altiţă, sunt dispuse două rânduri de colţi ţesuţi cu 
aţă de culoare galbenă. Încheieturile pânzelor sunt realizate cu ingliţa, cu 
pui de culoare neagră, formând cusătura numită cheiţa purecel. (Fișă TC/
nr. 30) 

Încheieturile ciupagului sunt realizate cu ingliţa. Decorul presu‑
pune motive florale (trandafiri cu vrejuri și frunze) ce alternează cu șiruri 
geometrice de volute în s, încadrate longitudinal de două rânduri de 
cusături. Fluturii (paiete) și mărgelele îmbogăţesc cusătura trandafirilor 



447Ia de ieri şi de azi |

și a volutelor. Culorile utilizate sunt: negru, albastru, mov, verde, galben. 
Năzile se termină prin colţuri semirotunde realizate cu ingliţa, fiind orna‑
mentate cu o bandă de culoare neagră, cu motivul rombului. (Fișă TC/
nr. 32).

Fig. nr. 9 – Íe cu altiţă, din pânză de fuior, cu mânecă strânsă, iscălită și cusută

Decorul geometric presupune spirale, meandre, romburi și colţi, fiind 
realizat cu fir negru și auriu. Cele două registre cu motive geometrice de 
pe piept sunt separate printr‑o bandă neagră ce prezintă, spre exterior, 
frunzuliţe. Încheieturile pânzelor sunt executate în puncte de cruce, for‑
mând cusătura numită cheiţa încrucișată. (Fișă TC/nr. 34)

După cum observăm în urma descrierilor ce însoţesc imaginile, ía 
din stroești‑argeș se remarcă prin altiţa bogat decorată, prin valorificarea 
motivelor abstracte și biomorfe, cu precădere a rombului, trandafirului și 
frunzei. Pentru a reda íei un aspect mai bogat, se utilizează fluturașii și 
mărgelele aurii. Pentru confecţionarea íei, se folosește pânza de cânepă, 
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pe care sunt ţesute sau cusute motivele a căror cromatică pune în evidenţă 
preferinţa pentru roșu și negru, la care se adaugă albastrul, verdele și gal‑
benul. În cazul pieselor de sărbătoare sau de ceremonie (v. ía de mireasă), 
decorul este desăvârșit de firul auriu (sau argintiu), firul de borangic, flu‑
turii și mărgelele. eleganţa este asigurată prin modul în care motivele 
se completează și prin expresivitatea redată prin cromatică. Referitor la 
aceasta, aurelia Doagă făcea următoarea observaţie generală: „Culorile íei 
românești sunt culori odihnitoare și fericit combinate” (p. 8). 

Fig. nr. 10 – Íe cu altiţă, cu obenzica despicată, cu mânecă strânsă, ţesută.

echilibrul este păstrat în dispunerea elementelor ce alcătuiesc ía, 
căci simţul estetic al creatoarei din stroești (ţăranca de ieri) „orientează” 
tehnica de a combina motivele decorative, culorile, în așa fel încât să se 
păstreze proporţiile. Revenind la íile „stroeștene” (denumire pe care a atri‑
buim acestora în urma considerării lor ca piese ale muzeului satului), vom 
face o observaţie asupra tehnicii de lucru, care se remarcă, în special, prin 
punctele în care se lucrează broderia. Prin repetarea acestora, rezultă moti‑
vul. Punctul ornamental de unire pe care îl regăsim la modelele analizate 
este cheiţa (încrucișată sau purecel). 

Ia de azi
Tipurile de ii tradiţionale au fost revalorizate și au condus la o ima‑

gine modernizată a cămășii femeiești. Motivele au fost preluate, regăsind 
o altă interpretare în viziunea unor designeri atrași de temele etnice. 

Pentru pictorul francez, henri Matisse (1869–1954), ía este „la blouse 
roumaine”, nume pe care l‑a dat picturii sale (fig. 11).
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Fig. nr. 11 – Celebra pictură a lui  henri Matisse: La blouse 
roumaine, 1940, Muzeul Naţional de Artă Modernă din Paris.

Pentru români, este „íe” (termen ce derivă din latinescul tunicae 
lineae – „tunică subţire purtată pe piele”, astfel fiind denumită doar cămașa 
femeiască). Mai mult decât o bluză (o bluză „românească”, în traducerea 
liberă a denumirii atribuite de Matisse), ía a inspirat și creatori de modă, 
cum ar fi: Yves saint‑laurent (1936–2008), acesta introduce ía în colecţia 
de toamnă‑iarnă din 1981, ca omagiu adus lui henri Matisse), jean‑Paul 
gaultier, Tom Ford (acest designer vestimentar a folosit motive specifice 
íei lucrate în Muntenia), adrian Oianu. 

Fig. nr. 12. – Creaţie vestimentară Yves‑saint laurent
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Bluza, în stilul íei românești, valorifică modelul inimii, fiind despicată 
pe piept; se strânge la gât cu șnur negru. locul altiţei românești este luat 
de motive dispuse orizontal pe mâneci, combinând rombul cu inima și 
liniile (râurile) duble. Culorile folosite (roșu, negru, verde) amintesc de ía 
din Muzeul stroești‑argeș!

Fig. nr. 13 – Creaţie vestimentară – jean‑Paul gaultier, primăvară‑vară 2006. 

aceasta este realizată după modelul íei fără altiţă, cu rânduri dispuse 
vertical.

Fig. nr. 14 – Creaţii vestimentare – Tom Ford, primăvară‑vară 2012. 
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Cele două modele de cămașă femeiască se remarcă prin altiţa bogat 
decorată pe care o regăsim la iile din zona Munteniei.

Fig. nr. 15 – Creaţie vestimentară Adrian Oianu, colecţia Carpathian 
Elves (2014). Bluza cu mâneca scurtă valorifică motivul rombului.

În contextul zilelor noastre, ía veche a bunicii este păstrată în lada de 
zestre dar ía „reinventată” a devenit o piesă vestimentară la modă. Ía cu 
bumbi într‑o singură culoare sau multicolori, cea cu motive geometrice sau 
stea în patru colţuri, în împodobirea cărora locul mărgelelor este luat de 
dantelă sau borangic, reprezintă variante moderne ale íei tradiţionale, fie 
că este vorba de cea din lada bunicii sau de cea din muzeu. 

Concluzii 
Într‑un fel, ieri și azi coexistă prin intermediul acestui obiect vesti‑

mentar apreciat și promovat și de Regina Maria a României, mare iubitoare 
a portului popular. Motivele preluate ulterior de designeri vestimentari 
precum cei amintiţi anterior, au asigurat continuitatea íei românești, 
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moda oferind șansa ca aceasta să fie redescoperită și reintegrată într‑o 
costumaţie modernă. Înainte de aceasta, a fost, însă, costumul tradiţional. 

Varvara Buzilă, etnograf și muzeolog din Republica Moldova, con‑
stată următoarele despre costumul popular în ansamblu: „În ultimele 
decenii, a sporit interesul societăţii faţă de costumul tradiţional auten‑
tic. acest interes este alimentat de căutarea autenticităţii, ca punct de 
reper în reactualizarea memoriei colective și ca parte componentă a 
strategiilor identitare. alături de drapel, stema de stat, limbă, teritoriu 
și tot ceea ce înseamnă cultură, costumul popular este marca identitară 
a unui popor (…) atunci când ne referim la costumul popular numit și 
costum tradiţional avem în vedere un ansamblu vestimentar ce servește 
scopurilor practice, sociale și simbolice, prin care comunitatea se iden‑
tifică în comunicarea interpersonală și interetnică. el este opera mai 
multor generaţii de creatori, a fost generalizat prin tradiţie la nivel de 
spaţiu cultural timp de secole, graţie accepţiei și practicii colective, încât 
exprimă caracteristicile esenţiale psihice, etnice și estetice ale poporu‑
lui. (…) Cămașa [ía]este o constantă a portului, fiind veche de milenii și 
concentrează mai mult ca orice altă piesă însemne identitare” (Buzilă, 
2011:11, 70). 

Într‑adevăr, costumul tradiţional românesc este un însemn al cul‑
turii, caracterizându‑se prin continuitate și unitate, aspecte asigurate de 
elemente, precum decorul și cusătura. După cum am observat, ía este una 
dintre piesele componente care asigură autenticitatea. astfel, am putut 
identifica, în interiorul unei regiuni geografice (Muntenia), ía „stroeșteană”, 
care constituie, în contextul zilelor noastre, o „piesă” a muzeului satului 
dar și o piesă vestimentară purtată cu demnitate la diverse sărbători ale 
comunităţii, o imagine particulară a modului de lucru și a măiestriei femeii 
din stroești‑argeș. 

străbunii noștri, oamenii de ieri, strașnici apărători ai tradiţiei erau 
la modă în contextul în care aveau un costum popular lucrat cu măies‑
trie. Oamenii de astăzi actualizează moda prin reinterpretarea motivelor 
costumului tradiţional românesc. În mod deosebit, ía întrunește și suge‑
rează trei aspecte pentru care moda a pledat dintotdeauna: feminitate, 
naturaleţe, creativitate. acestea au fost valabile și ieri, sunt valabile și azi, 
adică tot timpul.
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