INVENTARUL
național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial
(National Inventory of Active Intangible Cultural Heritage Elements)
Arta cămășii cu altiță - element de identitate culturală în România
I.

Domeniul:
- cunoștințe legate de meșteșuguri tradiționale
- practici sociale, rituale și evenimente festive

II.

Elementul de patrimoniu cultural imaterial: Arta cămășii cu altiță –
element de identitate culturală în România
Termenul standard: Cămașa cu altiță

Denumiri locale/ regionale: ciupag (Oltenia, Muntenia, Transilvania), ie
cu umăraș (sudul Transilvaniei), ie fetească (Transilvania), spăcel (Arad), cămașă
zoroclie (Telorman), mânecar (Loviște, Vâlcea), cămașă răsucită (Vrancea),
cămeșă cu lăncez (Neamț, Suceava).
III.

Arealul de manifestare
Este răspândită cu deosebire de-o parte și de altă a Munților Carpați, în
Moldova, Bucovina, Muntenia, Oltenia și sudul Transilvaniei. Cămașa femeiască
cu altiță reprezintă și astăzi în majoritatea zonelor etnografice ale României, un
important mijloc de afirmare a individului în comunitate și de exprimare a
identității sale culturale.
Asemenea oricărui document de cancelarie, așternut cu slove frumos
caligrafiate, cămașa încrețită la gât, cu altiță, numită de specialiști cămașă
carpatică, este un tip de mărturie vizual-documentară, de înaltă performanță
artistică. Desăvârșită de mâna femeilor de la țară, generație după generație, nu doar
pentru a-și proteja trupul de intemperii, ci și pentru a comunica oamenilor, printrun cod vestimentar specific mentalității tradiționale românești, mesaje non-verbale
despre status-ul purtătoarelor: de unde vin, ce vârstă, etnie și statut civil au.
Vechea formă a cămășii femeiești tradiționale era cămașa lungă cu stanii
împreună cu poalele, cămașa „pe de-a întregul”, apărută ca urmare a necesității
protejării integrale a corpului de intemperii, răspunzând, totodată, criteriilor impuse
de normele sociale. Ca variațiuni regionale, în timp, partea de sus a cămășii s-a
desprins de poale, separându-se cămașa scurtă (numită cel mai adesea cu termenul
latin „ie”, derivat din latinescul tunicae lineae = tunică subțire purtată pe piele), de
poalele care se încrețeau în jurul taliei sau erau cusute de partea de sus a cămășii.
La noi se remarcă păstrarea cămășii lungi în spațiul dunărean și predilecția
pentru separarea ei în două părți (ie și poale) în Transilvania, Banat și Moldova.
Denumirea de cămașă cu altiță apare ca urmare a diferențierii pe criterii tehnice și
de ornamentare a cămășilor. Altița este acea bucată de pânză dreptunghiulară,
plasată pe umăr, care face parte din structura cămășii și nu aparține mânecii ea
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unește stanul din față (pieptul cămășii) cu cel din spate, fiind folosită ca element de
lărgire a cămășii. Integrată tehnic în contextul culturii materiale populare
românești, cămașa femeiască era adaptată perfect mișcării corpului, iar altița a
apărut ca răspuns la necesitatea mișcării în voie a brațului. Inițial altița era mică
(cât să cuprindă umărul), iar mâneca se prindea de ea prin încrețire și era mai largă.
O dată cu trecerea timpului altița a crescut în dimensiuni, devenind egală cu
lărgimea mânecii, prinzându-se întinsă de mânecă, nemaifiind încrețită. La
cămășile vechi altița era demontabilă și se desprindea la spălat, pentru a nu fi
supusă uzurii.

Croiul cămășii de tip carpatic cu altiță, autor Ioana Corduneanu

Amplasarea decorului pe mâneca cămășii cu altiță (a, b), inclusiv la cămașa cu mâneca răsucită (c)

Pentru români cămașa cu altiță, asociată cu celelalte piese ale costumului
popular, a fost și este o adevărată carte de identitate prin intermediul căreia își pot
exprima apartenența teritorială și etnică.
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1. Răspândirea cămășii cu altiță pe teritoriul României
în secolul al XIX-lea și al XX-lea
Alba: Livezile, Pănade, Vălișoara, Izvoarele, Măgina, Poiana Aiudului, Lupșa, Poșaga, Sălciua, Ighiu,
Șard, Cricău, Galda de Jos, Galda de Sus, Întregalde, Geoagiu de Sus, Ampoița, Sântimbru, Mihalț,
Coșlariu, Drâmbar, Ciugud, Limba, Șeușa, Crăciunelu de Jos, Crăciunelu de Sus, Sâncel, Jidvei, Teiuș,
Lopadea Nouă, Gârbova, Câlnic, Cut, Daia Română, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Lancrăm,
Recea, Laz, Șugag, Săsciori
Argeș: Nucșoara, Lerești, Arefu, Ciocănești, Berevoiești, Albești, Mușățești, Godeni, Aninoasa, Tigveni,
Băiculești, Bălilești, Poienari de Argeș, Dârmănești, Merișani, Cuca, Babana, Mărăcineni, Topoloveni,
Vedea, Albota, Stolnici, Miroși, Slobozia, Mușcel, Mozăceni, Bogați, Costești
Arad: Bata, Roșia Nouă, Săvârșin
Bacău: Pustiana, Galbeni, Somușca, Faraoani, Gioseni, Ghimeș-Făget, Livezi, Mânăstirea Cașin,
Sascut, Târgu Trotuș, Coțofenești
Botoșani: Vorona, Corni, Vlădeni, Leorda, Tudora, Văculești
Brașov: Rupea, Mateiaș, Paloș, Fântâna, Bogata Olteană, Dăișoara, Ticușu Vechi, Ticușu Nou, Boholț,
Rucăr (Făgăraș), Calbor, Șona, Vlădeni, Râșnov, Ghimbav, Moieciu de Sus, Moeciu de Jos, Ungra, Crihalma,
Feldioara de Făgăraș, Cristian, Dumbrăvița, Bran, Fundata, Fundățica, Șirnea, Poarta
Brăila: Râmnicelu, Filipești, Ianca, Piscu, Vădeni
Buzău: Bisoca, Berca, Chiojdu, Luncile, Mărăcineni, Râmnicu Sărat, Cochirleanca, Cislău, Glodeanu,
Pătârlagele, Nehoiu, Pogoanele, Costești, Rușețu, Gura Teghii, Glodeanu Sărat
Călărași: Belciugatele, Tămădău, Dor Mărunt
Covasna: Întorsura Buzăului, Comandău, Brețcu, Zăbala
Dâmbovița: Băleni, Cornești, Conțești, Runcu, Iedera, Bărbulețu
Dolj: Dăbuleni, Desa, Plenița, Urzicuța, Fratoșița, Carpen, Celaru, Băilești, Afumați, Cernătești, Bârca,
Segarcea, Galicea Mare, Melinești, Bechet, Cetate, Bratovoiești, Ghidici, Drăgotești
Galați: Buciumeni, Munteni, Movileni, Drăgănești, Pechea, Vânători
Giurgiu: Oinacu, Putineiu
Gorj: Ciuperceni, Bălănești, Godinești, Cloșani, Pestișani, Hobița, Tismana, Motru, Novaci, Rovinari,
Jupânești, Stănești, Săulești, Bălești, Bărbătești, Stejari, Crasna, Drăguțești, Polovragi, Văgiulești, Bâlteni,
Padeș, Turcinești, Florești, Lelești, Căpreni, Turceni, Săcelu, Albeni, Cătunele, Brănești, Slivilești, Câlnic,
Bumbești-Pitic, Țicleni, Baia de Fier, Măceșu, Drăgotești, Văieni, Călugăreni, Orzești, Motru Sec
Harghita: Bilbor, Tulgheș, Plăieșii de Jos, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Voșlăbeni, Hodoșa, Livezi
Hunedoara: Orăștie, Hațeg
Ialomița: Scânteia, Jilavele, Bărcănești, Axintele, Gârbovi
Iași: Ruginoasa, Moțca, Tătăruși
Mehedinți: Bălăcița, Dâlbocița, Ponoarele, Izverna, Podeni, Bala, Eșelnița, Cireșu, Sisești, Izvoru Bârzii
Mureș: Rastolița, Stânceni, Lunca Bradului, Sovata
Neamț: Farcașa, Ceahlău, Dulcești, Pipirig, Bicazu Ardelean, Bicaz, Ghindăoani, Cândești, Crăcăoani,
Girov, Grumăzești, Hangu, Horia, Poiana Teiului, Săbăoani, Tazlău, Vânători-Neamț, Bâra, Borca,
Roznov, Piatra Şoimului, Pângăraţi, Bodeşti, Negreşti, Buhalniţa
Olt: Cornățelu, Cezieni, Cotenița, Corabia, Vădăstrita, Vădastra, Vitomirești, Topana, Leleasca,
Dobroteasa, Dobrosloveni, Vișina, Ianca, Colonești
Prahova: Valea Doftanei, Izvoarele, Teișani, Breaza, Brebu, Aluniș, Provița de Sus, Poiana Câmpina,
Dumbrăvești, Lipănești, Ceptura, Drăgănești, Sălciile
Sibiu: Poiana Sibiului, Rășinari, Poplaca, Gura Râului, Rod, Avrig, Săcădate, Tălmaciu, Săsăuș, Arpașul
de Jos, Arpașul de Sus, Porumbacul de Jos, Porumbacul de Sus, Cârța, Cârțișoara, Scorei, Sărata, Racoviță,
Sebeșul de Jos, Sebeșul de Sus, Turnu Roșu, Bradu, Colun, Glâmboaca, Nou Român, Boița, Tălmăcel, Sadu,
Râu Sadului, Orlat, Fântânele, Sibiel, Vale, Săliște, Galeș, Tilișca, Jina, Cisnădie, Cisnădioara, Mohu, Veștem,
Bungard, Șelimbăr, Săcel, Cașolț, Cornățel, Nucet, Chirpăr, Țichindeal, Alțâna, Benești, Topârcea, Alămor,
Armeni, Bogatu Român, Păuca, Broșteni, Axente Sever, Agârbiciu, Șeica Mică, Șeica Mare, Loamneș
Suceava: Adâncata, Arbore, Baia, Bălăceana, Bălcăuți, Berchișești, Bilca, Bogdănești, Boroaia,
Bosanci, Botoșana, Breaza, Brodina, Cacica, Calafindești, Capu Câmpului, Cârlibaba, Ciocănești,
Ciprian Porumbescu, Cornu Luncii, Coșna, Crucea, Dolhești, Dorna-Arini, Dorna Candreni, Dumbrăveni,
Fântâna Mare, Fântânele, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Horodnic de Jos,
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Horodnic de Sus, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăț, Ilișești, Ipotești, Izvoarele Sucevei, Mălini, Mânăstirea
Humorului, Gura Humorului, Marginea, Mitocu Dragomirnei, Moara, Moldova-Sulița, Moldovița, Ostra,
Păltinoasa, Panaci, Pârteștii de Jos, Pătrăuți, Poiana Stampei, Poieni-Solca, Pojorâta, Putna, Sadova, SatuMare, Slatina, Straja, Stroești, Stulpicani, Sucevița, Șcheia, Șerbăuți, Todirești, Udești, Ulma, Vadu
Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Dornei, Vatra Moldoviței, Vicovu de Jos, Voitinel, Volovăț
Teleorman: Mereni, Caravaneți, Furculești, Izlaz, Slobozia Mândra, Suhaia, Smârdioasa, Plosca,
Stejaru, Vârtoape
Vaslui: Muntenii de Sus, Muntenii de Jos, Ivești, Văleni, Perieni
Vâlcea: Amărăști, Bărbătești, Boișoara, Bunești, Copăceni, Costești, Crețani, Dăești, Galicea,
Glăvile, Lungești, Mălaia, Măciuca, Mihăești, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Pesceana, Pietrari,
Popești, Slătioara, Stoenești, Sirineasa, Ștefănești, Tetoiu, Băbeni, Bălcești, Horezu
Vrancea: Ruginești, Tănăsoaia, Păunești, Câmpuri, Soveja, Vrâncioaia, Nistorești, Năruja, Paltin, Nereju,
Bălești, Ciorăști, Măicănești, Movilița, Mera, Garoafa, Vidra, Bârsești
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2. Localități în care se cos și se poartă cămăși cu altiță. Secolul al XXI-lea
Alba: Alba-Iulia, Livezile, Ocna Mureș, Aiud, Pănade, Vălișoara, Izvoarele, Măgina, Poiana
Aiudului, Lupșa, Poșaga, Sălciua, Ighiu, Teiuș, Valea Mănăstirii - Râmeț, Șugag, Cioara de Sus
Argeș: Pitești, Curtea de Argeș, Coștești, Corbeni, Corbi, Topoloveni, Mușcel, Ștefan cel Mare
Bacău: Bacău, Faraoani, Valea Seacă, Valea Mare, Nicolae Bălcescu, Berzunți, Pustiana, Poiana
Negri, Prăjești, Bijghir, Văleni, Galbeni, Luizi-Călugăra, Lespezi, Gioseni, Mărgineni, Cleja, Asău
Botoșani: Botoșani
Brașov: Brașov, Rupea, Ungra, Mateiaș, Paloș, Fântâna, Bogata Olteană, Dăișoara, Ticușu Nou,
Crihalma, Boholț, Rucăr (Făgăraș), Calbor, Feldioara (Făgăraș), Șona, Vlădeni, Râșnov, Cristian
Brăila: Brăila
București: București
Buzău: Bisoca, Cărpiniștea, Lopătari, Mânzălești, Pătârlagele, Nehoiu, Siriu, Gura Teghii, Colți
Dâmbovița: Șelaru
Dolj: Craiova, Mârșani, Amărăștii de Jos, Leu, Bârca, Dăbuleni, Desa, Plenița, Urzicuța, Fratoștița,
Carpen, Celaru, Băilești, Afumați, Cernătești, Segarcea, Galicea Mare, Melinești, Bechet, Carpen,
Bratovoiești, Ghidici, Drăgotești
Galați: Galați
Giurgiu: Putineiu, Gostinu, Oinacu
Gorj: Tismana, Motru, Polovragi, Lelești, Baia de Fier, Arcani, Novaci, Ciuperceni, Bălănești,
Godinești, Cloșani, Peștișani, Hobița, Rovinari, Jupânești, Săulești, Bălești, Bărbătești, Bălcești,
Stejari, Crasna, Drăguțești, Văgiulești, Bâlteni, Padeș, Turcinești, Florești - Țânțăreni, Căpreni,
Turceni, Săcelu, Albeni, Cătunele, Brănești, Slivilești, Câlnic, Bumbești-Pițic, Urdari, Țicleni,
Măceșu, Târgu Cărbunești, Drăgotești, Văieni, Călugăreni, Orzești, Motru Sec, Curtișoara, Stroiești
Harghita: Bilbor, Corbu
Iași: Iași, Iugani, Fântânele Vechi, Izvoarele, Broșteni, Heleșteni, Ruginoasa, Scânteia, Scobinți
Mehedinți: Ponoarele, Isverna, Bala, Eșelnița, Breznița-Motru, Hinova, Bălăcița, Baia de Aramă,
Podeni, Cireșu, Sisești, Izvorul Bârzii
Neamț: Piatra-Neamț, Borlești, Târgu Neamț, Bicaz, Bodești, Borca, Farcașa, Pipirig, Buhalnița,
Hangu, Poiana Teiului, Valea Siretului, Tămășeni, Săbăoani, Tașca, Pângărați, Piatra Șoimului,
Roznov, Bicazul Ardelean
Olt: Corabia, Cezieni, Coteana, Vădastra, Poboru, Cornățelu, Corlătești, Bondrea, Vitomirești,
Topana, Leleasca, Dobroteasa, Câmpu Mare, Dobrosloveni, Vișina, Vădăstrița
Prahova: Ploiești, Breaza, Valea Doftanei
Sibiu: Rod, Poiana Sibiului, Gura Râului, Poplaca, Rășinari, Avrig, Săsăuș, Tilișca, Jina, Sadu,
Arpașul de Sus, Boița, Porumbacul de Jos, Săliște, Ilimbav, Alțâna, Retiș
Suceava: Gura Humorului, Mănăstirea Humor, Arbore, Bosanci, Pârteștii de Sus, Botoșana,
Calafindești, Straja, Moldovița, Fundu Moldovei, Sadova, Ciocănești, Vatra Dornei, Forăști,
Câmpulung Moldovenesc, Dorna Candreni, Doroteia, Șcheia, Iaslovăț, Putna, Suceava, Adâncata,
Baia, Bălăceana, Bălcăuți, Berchiști, Bilca, Bogdănești, Breaza, Brodina, Capu Câmpului, Cârlibaba,
Cornu Luncii, Coșna, Crucea, Dorna-Arini, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Frumosu, Horodnic de Jos,
Horodnic de Sus, Ilișești, Izvoarele Sucevei, Mălini, Moara, Moldova-Sulița, Panaci, Pârteștii de Jos,
Pătrăuți, Stulpicani, Sucevița, Vama, Vatra Moldoviței, Voitinel, Volovăț, Vicovu de Jos, Vicovu de
Sus, Frasin, Milișăuți, Todirești, Pojorâta
Teleorman: Alexandria, Gratia, Mereiu, Caravaneți, Furculești, Izlaz, Slobozia Mândra, Plosca
Vaslui: Laza, Pogonești, Solești, Zăpodeni
Vâlcea: Bărbătești, Costești, Copăceni, Tetoiu, Grădiștea, Lădești, Ghioroiu, Păușești, Vlădești,
Slătioara, Pietrari, Amărăști, Boișoara, Bunești, Crețani, Dăești, Galicea, Glăvile, Lungești, Malaia,
Măciuca, Mihăiești, Muereasca, Pesceana, Horezu, Băbeni, Popești, Stoenești, Ștefănești, Râmnicu
Vâlcea
Vrancea: Focșani, Jitia, Soveja, Vidra, Nereju, Andreiașu de Jos, Bârsești, Voloșcani, Vintileasca
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3. Descrierea elementului - repere istoriografice
Cele mai vechi mărturii despre costumul femeiesc le reprezintă desenul
geometric de pe corpul unor idoli de lut și datează din perioada culturii Vădastra –
5000-4800 a. Hr. (Oltenia), – Fig. 1, precum și decorul unei străchini din aceeași
cultură – Fig. 2, care au fost interpretate de reputați specialiști ca având
corespondențe cu motivele decorative de pe veșmintele acelor vremuri.

Fig. 1. Idoli, cultura Vădastra, 5000-4850 a.Hr. Muzeul Național de Istorie a României

Fig. 2. Strachină, cultura Vădastra, 5000-4850 a.Hr. Muzeul Național de Istorie a României
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Recenta descoperire a unui alt idol neolitic numit de arheologi Venus de la
Craiova – Fig. 3, prezintă aceleași sugestive elemente geometrice pe veșmânt.

Fig. 3. Figurina neolitică, Venus de la Craiova, 5500-4250 a.Hr., colecția Secției de istorie și arheologie a
Muzeului Olteniei, Craiova

Alte mărturii iconografice referitoare la portul strămoșilor daci ne parvin
din perioada Antichității romane, prin intermediul a două monumente celebre:
Tropaeum Traiani (108-109 d.Hr.) din comuna Adamclisi, Dobrogea și Columna
lui Traian (113 d.Hr.) de la Roma. Fiecare dintre acestea, după cum sublinia
arheologul român Alexandru Odobescu, conservă imaginea săpată în piatră a unor
costume bărbătești și femeiești care prezintă frapante similitudini cu portul
contemporan al țăranilor de la munte.
Costumul purtat de femeile dace, reprezentat pe metopele 463, 464, 465 ale
monumentului de la Adamclisi, este specific ținutei de vară. Cămașa femeiască
are toate bucățile de pânză care formează fața, spatele și mânecile încrețite pe
lângă gât, pe un simplu fir de ață numit brezărău. Acest croi arhaic se regăsește până
în zilele noastre în portul popular moldovenesc, iar în Muntenia și Oltenia acest mod
de strângere a lățimilor de pânză în jurul gâtului se numește creț. Cele două procedee
tehnice demonstrează continuitatea competențelor tehnologice și artistice de
confecționare a cămășii femeiești cu altiță
Începând cu secolul al XVI-lea, alte surse de informație se alătură
atestărilor antice ale cămășii cu altiță. Costumele domnitorilor, boierilor,
târgoveților, negustorilor și țăranilor încep a fi prezentate în cronici pictate, în
tablourile votive din bisericile aulice, de târg și din sate. – Fig. 4, 5
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Fig. 4. Fiicele domnitorului Neagoe Basarab purtând cămăși cu altiță, Fragment din tabloul votiv, pictură murală
a fresco, din Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeș, Ante 1526, autor Dobromir zugravu

Fig. 5. Ctitori țărani în costume populare, Biserica comunei Ibănești, județul Olt, secolul al XIX-lea
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Din secolul al XVI-lea și până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, în
Transilvania, Crișana, Banat, Moldova, Muntenia, Oltenia și Dobrogea sosesc
nenumărați cărturari, clerici și artiști din Europa Centrală și Occidentală, dar și din
lumea Orientului, care, impresionați de frumusețea, pitorescul și originalitatea
modului în care se îmbrăcau românii, au prezentat costumul acestora, fie în cuvinte
pline de admirație, fie în desene, acuarele sau gravuri, care redau fidel și sugestiv
particularitățile stilistice care definesc costumul diferitelor categorii sociale din
provinciile istorice ale României. – Fig. 6, 7, 8, 9

Fig. 6. Fete din Dolj, Carol Popp de Szathmary, acuarelă pe hârtie, Muzeul Național al Țăranului Român

Fig. 7. Țărancă din Făgăraș, Carol Popp de Szathmary, acuarelă pe hârtie, secția Arte Grafice,
Muzeul Național de Artă al României
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Fig. 8. Țărancă din Câineni, Vâlcea, Carol Popp de Szathmary, acuarelă pe hârtie,
secția Arte Grafice, Muzeul Național de Artă al României

Fig. 9. Țărancă din Vrancea, Carol Popp de Szathmary, acuarelă pe hârtie,
secția Arte Grafice, Muzeul Național de Artă al României
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Cămașa femeiască cu altiță este folosită ca metaforă plastică și de pictorii
români în diferite lucrări. - Fig. 10, 11, 12, 13

Fig. 10. România revoluționară (1850), Constantin Daniel Rosenthal (1820-1851),
Galeria de Artă Românească Modernă, Muzeul Național de Artă al României
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Fig. 11. Țărancă torcând (1884), Mărginimea Sibiului, Transilvania, Sava Henția (1848-1904),
Galeria de Artă Românească Modernă, Muzeul Național de Artă al României

Fig. 12. Țărancă din Muscel (1874-1875), Nicolae Grigorescu (1838-1907),
Galeria de Artă Românească Modernă, Muzeul Național de Artă al României
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Fig. 13. Țărancă cosând (1923), Camil Ressu (1880-1962),
Galeria de Artă Românească Modernă, Muzeul Național de Artă al României

Informații scrise referitoare la cămășile cu altiță apar la sfârșitul secolului
al XVII-lea, în foile de zestre. De asemenea, într-un inventar al bunurilor găsite la
moartea mamei boierului moldovean Neculai Murguleț, sunt menționate și o fotă
roșie, două peșchire și o păreche de altițe cu sârmă (Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Arhiva istorică a României, vol.1, 1864-1865, Ediție îngrijită de I. Oprișan, Editura
SAECULUM I.O, 2013, p. 71).
În a doua parte a secolului al XIX-lea se adaugă o nouă categorie de
martori vizuali în istoriografia costumului tradițional și implicit a cămășii cu altiță.
Reprezentare fidelă a realității, fotografia deschide porțile unui
impresionant sistem de arhivare a memoriei comunităților locale și a formelor
specifice de afirmare cultural-identitară. Pasionați de universul satului românesc,
fotografii începutului de veac au surprins nenumărate figuri de țărani la muncă, la
horă, la petrecerile organizate la Paști și Crăciun. În atelierele foto săsești, maghiare
și românești din orașele României au fost imortalizați mii de români în costumele lor
de sărbătoare. Lor li se adaugă sutele de clișee realizate de Carol Popp de Szathmary,
pictorul și fotograful Casei Regale a României care ne-a lăsat o adevărată
enciclopedie a costumului popular românesc din toate zonele etnografice ale țării.
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Un promotor consecvent al costumului popular femeiesc a fost și Casa
Regală a României. Încă din anul 1885, Regina Elisabeta a îmbrăcat costumul
popular, cu precădere pe cel din Argeș și Muscel, la diverse evenimente,
apreciindu-i bogăția și rafinamentul broderiilor, eleganța și prețiozitatea
materialelor. Ulterior, Regina Maria a adoptat costumul popular ca ținută oficială la
sărbătorile națiunii și, astfel, sub patronajul Casei Regale, se lansează o adevărată
modă a costumului popular printre doamnele române, fiind adoptat ca emblemă
identitară la diverse recepții și evenimente naționale. - Fig. 14, 15, 16.

Fig. 14. Regina Elisabeta a României în costum popular de Argeș,
1872, Healy George Peter Alexander (1813-1894), ulei pe pânză, Muzeul Național Peleș
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Fig. 15. Regina Maria a României purtând cămașă cu altiță, cca.1896,
Castelul Peleș, colecția Muzeului Național Peleș, foto A. Brand
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Fig.16. Familia regală: în prim plan Regele Carol I și Arhiducele Franz Ferdinand,
plan secund, de la stânga la dreapta: Principesa Elisabeta, Principele Carol, Principesa Mărioara,
Principele Nicolae, Principesa Moștenitoare Maria, Principele Moștenitor Ferdinand.
Fotografie realizată la Sinaia, iunie 1909, colecția Muzeului Național Peleș

Adevărați mesageri ai identității naționale, costumele de Muscel și Argeș
pătrund treptat și în cercurile de intelectuali. Indiferent de zonă etnografică,
intelectualii satelor – învățătorii, profesorii, primarii și primărițele, preoții și
preotesele, notarii și notărițele – au adoptat aceste veșminte pentru a-și afirma
identitatea etnică. Intensitatea acestui fenomen explică de ce costumul de Muscel
este considerat emblemă națională în Muntenia, Oltenia și chiar în sudul Moldovei.
Același fenomen de învestire a costumului popular femeiesc cu valoare de marcă
identitară se petrece și în sud-estul Transilvaniei. Un merit deosebit în planul
promovării costumului de Săliște și conservării identității culturale a românilor
transilvăneni, revine Reuniunii Femeilor Române, înființată în 1850, la Brașov și
Asociațiunii ASTRA, înființată de Andrei Șaguna în 1861. Acestea au coagulat
mișcarea culturală a românilor transilvăneni, contribuind la consolidarea
sentimentului de unitate etnoculturală și pregătind astfel mult așteptata Unire din
1918. La expoziția din 1906, organizată la București cu prilejul aniversării a 40 de
ani de la urcarea pe tron al Regelui Carol I, costumul de Săliște dobândește un plus
de vizibilitate și prestigiu datorită Mariei Peligrad, o tânără transilvăneancă
îmbrăcată în costum din Săliște, căreia i-a fost decernat titlul de Miss România.
Prin eleganță și rafinament artistic, acest costum devine în sud-estul Transilvaniei
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un model demn de urmat pentru multe generații de femei de la sate sau de la oraș.
Chipul ei a fost reprodus de Emil Fischer din Sibiu și au fost tipărite cărți poștale la
editura Dumitru B. Comșa din Săliște. - Fig. 17.

Fig. 17. Maria Peligrad din Săliște, Sibiu, câștigătoarea titlului de Miss România în anul 1906,
fotografie realizată în atelierul lui Emil Fischer din Sibiu și tipărită carte poștala la editura Dumitru B. Comsa
din Săliște, colecția Complexului Național Muzeal ASTRA, Sibiu

De-a lungul mai multor secole, conform mărturiilor arheologice,
monumentelor antice, cronicilor, tablourilor votive, acuarelelor, desenelor,
fotografiilor și patrimoniului etnografic conservat în muzeele de profil, structura de
bază a cămășii femeiești cu altiță s-a conservat cu o incredibilă statornicie.
18

4. Etimologia cuvântului „altiță”
Conform dicționarelor explicative, altița este „partea mânecii de pe umerii
cămășilor femeiești (...), când e brodată cu cusături” (Dicționarul Academiei, 1907)
sau „broderie lată, făcută cu arnici sau cu mătase pe umerii iilor” (Dicționarul
explicativ al limbii române, Editura Academiei RPR, 1958). În Dicționarul
etimologic al limbii române (Editura Academiei Române, 2001, autor Alexandru
Ciorănescu), altița desemnează „poziția superioară a mânecii, când este brodată”,
iar etimonul propus de autor este latinescul altitia. Forma altitia are la bază
latinescul altus-a-um, adj. = „înalt”, cu forma la superlativ din latina clasică
altissima, în românește având sensul de „cel mai înalt”. Originea latină a
denumirilor cămășilor purtate în arealul românesc este confirmată de cercetătorii
lingviști, care sunt de acord cu originea cuvântului cămașă din latinescul camisia și
al iei din latinescul linea (Zamfira Mihail, Terminologia portului popular
românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană, Editura
Academiei R.S.R., București, 1978). De asemenea, forma păstrată în dialectul
aromân: analt = „înalt” (lat. in-altus) confirmă existența etimonului în ambele
dialecte străromâne (Tache Papahagi, Dicționarul Dialectului Aromân, Editura
Academiei Române, București, 2013). În contextul ruralității tradiționale
românești, cămașa cu altiță era percepută ca o cămașă bogat decorată, mai ales la
umăr, fiind purtată, de tinerele fete de măritat, de mirese și de femeile căsătorite, în
primii ani după nuntă, pentru a fi cât mai frumoase, adică mândre, apelativ des
întâlnit în mediile folclorice din spațiul românesc.
Inițial, altița avea un rol de reprezentare simbolică pentru status-ul
purtătoarei, dublat ulterior, în timp, de o funcție decorativă care se dezvoltă cu
precădere în secolul al XIX-lea în Muntenia și Moldova unde se folosea pânza din
bumbac și din borangic, acestea fiind contexturi mai adecvate pentru broderia
artistică. Se poate opina că în sudul Transilvaniei și munții Apuseni decorația pe
umăr (altița) rămâne minimală datorită tipului de pânză a cărei textură, mai groasă
și mai aspră, nu era adecvată pentru a concentra multe puncte de cusătură cu efect
decorativ.
5. Costum popular și costum național
În conștiința românilor cele două nume fac trimitere la realitățile istorice
ale secolului al XIX-lea din Transilvania și România (Regat).
Costumul purtat de țărănimea de pe tot cuprinsul teritoriilor locuite de
români a fost reprezentat din totdeauna costumul popular, adică al poporului care
l-a creat și îl poartă. În acest sens vestimentația/costumul era și este marca
distinctivă a purtătorilor prin care se identifică, nu numai ca indivizi, ci și ca neam,
etnie și zonă. În acest sens, Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei, precizează
că cine nu își vorbește vorba și nu își poartă portul, legea pământului, dreptul
cutumiar, îl poate sancționa. Respectul pentru costumul din fiecare zonă a fost și
este încă un sentiment viu în conștiința românilor, de ieri și de azi, ceea ce explică
viabilitatea acestui tip de vestimentație, din cele mai vechi timpuri, conform
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atestărilor istorice și iconografice; putem spune că astăzi asistăm la o revigorare a
sentimentului de respect pentru costumul popular și de asumare a valorii sale
identitar-culturale.
Costumul național este răspunsul intelectualității române de la mijlocul
secolului al XIX-lea, față de anumiți factori istorici.
În Transilvania, inclusă în Imperiul Habsburgic și apoi aflată sub
administrația Ungariei, după înfăptuirea Dualismului Austro-Ungar (1867),
elitele române se reunesc în diverse societăți și asociații culturale (Doamnele
Române, ASTRA) militând pentru promovarea valorilor culturii populare
românești și implicit a conștiinței naționale. Un rol important în acest demers l-a
jucat costumul popular femeiesc, purtat de țărănimea din sudul Transilvaniei, în
mod deosebit de cel din Mărginimea Sibiului, un costum sobru, elegant și rafinat.
Acest costum a fost promovat ca vestimentație specific românească, fiind purtat
la majoritatea evenimentelor culturale pe care le organizau. Soțiile
reprezentanților locali ai comunităților sătești, invitați la sărbătorile asociațiilor
(primărițe, învățătoare, notărițe, preotese) îmbrăcau costumul din Mărginimea
Sibiului, ca emblemă națională. Treptat, acest costum este preluat și de ceilalți
săteni, dar este purtat doar la sărbătorile publice ale comunităților, în rest
țărănimea își îmbrăca costumul specific zonei. Și în orașe, la diverse evenimente
culturale, intelectualitatea română purta costumul din Mărginimea Sibiului pentru
a-și exprima identitatea națională.
În România, costumul național (cel femeiesc) s-a impus datorită Casei
Regale a României. Dorind să se integreze neamului pe care îl conducea și să-i
promoveze valorile specifice, încă din anul 1885, Regina Elisabeta a îmbrăcat
costumul popular, cu precădere cel din Argeș și Muscel, la diverse evenimente,
apreciindu-i bogăția și rafinamentul broderiilor, eleganța și prețiozitatea
materialelor. Ulterior, Regina Maria a adoptat costumul tradițional ca ținută
oficială la sărbătorile națiunii și, astfel, sub patronajul Casei Regale, se lansează
o adevărată modă a costumului popular printre doamnele române, fiind adoptat ca
emblemă identitară la diverse recepții și evenimente naționale. Înființarea
Atelierelor regale pentru realizarea de costume și covoare populare, având ca
mână de lucru femeile din respectivele zone, a contribuit la satisfacerea
solicitărilor, tot mai numeroase, ale boierimii, burgheziei și intelectualității. Sub
prestigiul Casei Regale costumele de Muscel și Argeș devin adevărate embleme
ale românilor, fiind asumate și de notabilitățile rurale. Procurarea acestor
costume era facilă întrucât existau comercianți care le vindeau prin târgurile
frecventate de țărani. Astăzi costumul femeiesc din Muscel continuă să fie numit
costum național, perpetuând simultan în conștiința românilor, prestigiul Casei
Regale și al culturii populare.
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IV. Prezentarea elementului în funcție de regiunile istorice
1. OLTENIA
Costumul popular femeiesc de sărbătoare din Oltenia are ca piesă de bază
cămașa cu altiță. Acesteia îi sunt asociate două catrințe pereche (în față și la spate)
sau un vâlnic țesut din lână, pieptare din blană sau veste din postav și catifea. Pe cap
femeile căsătorite poartă maramă din borangic și tulpan tivit cu dantelă și mărgele.
Materiile prime
Pânza folosită la piesele vechi (secolul al XIX-lea – începutul secolului al
XX-lea) a fost exclusiv țesută manual în gospodărie din fire de cânepă, in, bumbac
și borangic. În prezent, pânza nu se mai țese în casă decât atunci când cămașa are
decorul ales în război (pânza și decorul se lucrează concomitent). Meșterițele
contemporane și asociațiile familiale își procură pânză din comerț, de la furnizori
care, după 1990, s-au specializat în producția de pânză cu densități diferite,
adecvată solicitărilor adresate de meșterițele din satele oltenești. De exemplu în
Romanați este apreciată pânza de bumbac produsă la Ploiești și Covasna. La
Mehedinți se folosește pânza de in și pânza din bumbac subțire (topită), procurată
de la Sighișoara, iar la Gorj se utilizează pânza prelucrată industrial din bumbac,
provenită de la fabrici din București. Firele de brodat – arniciul, mulineul, mătasea
naturală (de vierme), mătasea vegetală, mărgelele, firul metalic și paietele se
procurau din comerț. În Romanați, la sfârșitul secolului al XIX-lea, mătasea de
vierme se vopsea în gospodărie sau la boiangerii specializate din orașele
respectivei zone. În prezent, toate categoriile de fire pentru broderie (mătase,
arnici, muline, fire sintetice tip PNA) sunt cumpărate din magazine specializate și
mercerii, din București, Craiova, Slatina, Târgu-Jiu.
Instrumentarul de lucru
La confecționarea cămășilor femeiești cu altiță din Oltenia s-au folosit ace
de cusut, simple, cu grosimi diferite, ațe și, ulterior, foarfecele (inițial pânza nu se
tăia ci se ardea cu lumânarea la o margine și și se sfâșia). Competența și
dexteritatea conduc mâna femeii; ele sunt cheia succesului. Din acest punct de
vedere, confecționarea cămășilor cu altiță este numită și arta acului. În prezent,
străvechiului ac i se adaugă ghergheful, care ține pânza mai bine întinsă. Pentru
finisajul cămășilor, colțișorii și dantelele de la mâneci, poale, guler și pentru
încheiatul părților componente s-a folosit tot acul. Astăzi aceste operații se
realizează cu croșeta (se lucrează mai repede).
Croiul cămășii oltenești cu altiță se încadrează celui mai răspândit tip de
cămașă din România: tipul carpatic, și anume cămașa este confecționată din mai
multe bucăți de pânză – una pentru față, una pentru spate, câte una pentru mâneci –
toate încrețite în jurul gâtului pe o bentiță îngustă numită guler. Precizăm ca doar
acest tip de croi permite existența altiței și reprezintă elementul de unitate în toate
zonele etnografice ale Olteniei (Mehedinți, Plaiul Cloșanilor, Gorj, Dolj, Nordul
Oltului, Câmpia Boianului, Romanați, Vâlcea), cât și în celelalte provincii istorice
21

ale României (Muntenia, Moldova, sudul Transilvaniei), atestând continuitatea de
locuire a populației românești.
La cămășile vechi (secolul al XIX-lea – prima parte a secolului al XX-lea),
altița era croită separat, fiind o bucată de pânză de cca 20 cm lungime, măsurată în
funcție de lungimea mâinii femeii. În Oltenia altița se introduce în structura
cămășii, la partea superioară, prin intermediul unei bucăți suplimentare de pânză
numită petec, care leagă altița propriu-zisă de guler. Funcția acestui petec este de a
nu încreți prea multă pânză sub guler, creând disconfort la purtare. Unirea petecului
cu altița, în partea superioară a umărului, este marcată printr-un șir/registru de
broderie similar celor din altiță. Mâneca propriu-zisă se prinde de altiță prin
intermediul încrețului, un registru de cusătură care are rolul de a aduce la aceeași
dimensiune mâneca, cu altița, încrețind la propriu pânza mânecii. Această modalitate
de croire a mânecii cămășii femeiești reprezintă o formă arhaică de realizare a piesei,
permițând executarea broderiei pe bucăți (petec, altiță, mânecă). Cămașa astfel
confecționată se numește cămașă cu altiță separată și încreț funcțional.
Pe măsură ce lățimile de pânză folosite la confecționarea mânecilor au fost
mai generoase (peste 35-40 cm) încrețul mânecii devine doar un registru decorativ,
pierzându-și funcția inițială. În prezent, mâneca respectivei cămăși cu altiță este
lucrată de la guler până la manșetă din aceeași bucată de pânză. Doar în Romanați
s-a mai păstrat petecul care unește altița mânecii cu gulerul propriu-zis.
Modul de structurare a decorului, motive decorative și maniera lor de
tratare plastică
Indiferent de zonă, nu numai în Oltenia, se respectă gruparea tripartită a
motivelor: altiță, încreț și râuri. Aceste caracteristici reprezintă elementul de
diversitate din fiecare zonă etnografică, având particularități stilistice în funcție de
capacitatea creatoare, fantezia și competența fiecărei femei. Diversitatea modelelor
era dictată și de apartenența la statutul civil al purtătoarelor: fete necăsătorite,
neveste tinere, femei bătrâne. Cămășile fiecărei categorii aveau ca semn distinctiv
motivele decorative folosite în cadrul celor trei segmente ale mânecilor. Din
această perspectivă vom constata că la cămășile de secolul al XIX-lea – începutul
secolului al XX-lea în altiță predomină motivele geometrice grupate în 5-6 sau
chiar 7 registre transversale cu: romburi, rozete („soarele”), spirale („melcul”), S-ul
culcat, X-uri, linii șerpuite („valul”), zig-zaguri („colții lupului”), pătrate
(„casete”). Acestor motive le sunt asociate reprezentări stilizate geometric ale unor
motive simbolice și astrale: crucea, stelele, ochiul („ochișorii”).
De la mijlocul secolului al XX-lea, acest repertoriu ornamental se
diversifică tot mai mult, aducând în compoziția cămășilor (în altiță, încreț și râuri)
motivele vegetal-florale. Modul de stilizare și redare a acestor motive – trandafiri,
garofițe, maci, cicoare, bujori, margarete, trifoi cu patru foi, rămurele cu frunze și
flori, buchete, inflorescențe diverse (miez de floare), boboci - devine naturalist. Un
loc de cinste în categoria acestor motive revine pomului vieții, redat ca plantă în
ghiveci sau ca arbore cu trei ramuri (copac cu trei crengi). Până în perioada
interbelică fiecare dintre aceste motive au fost redate într-o manieră geometrizantă,
având în vedere și tehnicile de broderie. Treptat, spre zilele noastre, femeile și
22

meșterițele apreciază reprezentările cât mai naturaliste. Specific cămășii oltenești
este decorul compact al altiței, cu 5, 7 sau 9 registre („o altiță frumoasă este o altiță
bogată”, Olguța Alexandrina Filip, Cezieni, Olt), încrețul colorat și râurile verticale
sau reunite într-o rețea numită local blană (Mehedinți, Nordul Oltului, Vâlcea).
Tehnicile de broderie folosite în Oltenia, atât de femeile de altă dată, cât
și de meșterițele contemporane sunt extrem de migăloase, caracterizându-se prin
cusătura pe fire numărate. Modelul se realizează fără șablon ori tipar, direct pe
pânza cămășii. Păstrate atent, cele mai frecvente puncte de broderie sunt: la fir (fir
după fir modelul acoperă pânza), tighel (pentru conturatul motivelor), feston, peste
fire, muscă (în cruce).
Cromatica preferată pentru cămășile oltenești cu altiță este dictată de
vârsta și statutul civil al purtătoarelor. Respectând regula concordanței cromatice
cu celelalte categorii de piese complementare, care se asociază pe purtător –
catrințe, vâlnice, pieptare, veste. Roșul, în diverse nuanțe, este propriu tinerelor
(fete, neveste tinere). Roșul vișiniu și albastrul în tonuri diferite, de la bleu la
ultramarin, sunt preferate de femeile mature și cele vârstnice. În această dominantă
cromatică, încrețul de pe mâneca acestor cămăși este cusut cu o culoare diferită: de
la alb, fildeșiu și galben (sfârșit de secol XIX – început de secol XX), spre culori
mai vii, precum portocaliu, verde (din perioada interbelică până în prezent). În
Gorj, Romanați, Câmpia Boianului, sudul Doljului, încrețul cămășilor cu altiță este
ajurat (lucrat în șabac), păstrând culoarea alb fildeșiu.

2. MUNTENIA
Cămășile femeiește din Muntenia sunt de tip carpatic, încrețite în jurul
gâtului pe bentiță și cu repartiția ornamentelor potrivit tradiției: pe piept, pe altiță,
de-a lungul mânecii.
Materiile prime
Cămașa din Teleorman este lucrată din pânză simplă sau cu ,,chenar”, cu
grupuri de vărgi albe sau galbene din bumbac, uneori din bumbac cu in sau cu
borangic, țesută în două ițe, având lățimea foilor de 35 – 45 cm. În Vlașca, mătasea
și arniciul au fost materialele cu care s-a cusut. În zona Muscelului, materialul cel
mai folosit la cămășile vechi este pânza de bumbac cu margini colorate. La
confecționarea poalelor s-a întrebuințat fie același fel de pânză, fie pânza de in, iar
din a doua jumătate a secolului al XX-lea, pânza industrială, așa numita ,,americă”.
După al Doilea Război Mondial s-au răspândit pânza topită, marchizetul și, mai rar,
voalul de bumbac. Pentru decor s-au folosit, în secolul al XIX-lea, lânică, borangic
și fir auriu sau argintiu, iar în secolul al XX-lea, arniciul, mătasea artificială, firul
și, în ultimele decenii, lurexul. În Prahova, cămășile de Breaza s-au lucrat în secolul
al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea pe pânză țesută în casă, în
două ițe, din bumbac, sau în amestec cu in, numită „pânză pescărească” (Anda
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Mănescu). Azi se folosește pânză industrială. În localitatea Breaza, un centru foarte
activ astăzi în ceea ce privește acest element, meșterițele lucrează cu pânză
cumpărată de la fabrici din România, de la Timișoara și Întorsura Buzăului, pentru
că este foarte fină. De obicei, firul are torsiunea 70/1 sau 100/1. Acest tip de pânză
este „cheia” eleganței cămășii cu altiță lucrată la Breaza (De pildă, Iulia Goran
lucrează cu pânză 100/1 numită și „pânză de furnică”, fiind numită de aceasta
„ușoară ca aburul”).
Instrumentarul de lucru
În zona Prahovei, pentru brodat se folosesc în prezent ace de cusut lungi și
subțiri („să nu spargă materialul”, Iulia Goran) dar „cu urechile mari, să nimerească
ața din prima” (Ecaterina Oproiu). Înainte, când croiau cămașa ardeau pânza la
margine cu flacăra lumânării și apoi o rupeau. Azi folosesc foarfeca și croiesc „pe
firul tras”. Pentru realizarea decorului se folosește arniciul și mulineul, iar punctul
de broderie se numește „la muscă”, lucrat la 4 fire; când se brodează cu mătase se
lucrează „la 2 fire” (Iulia Goran). Meșterița Anda Mănescu apreciază că „locul altiței
este pe umăr, la vedere, pentru asta e făcută, să se fălească cine purta cămașa”.
Croiul
Cămășile femeiești din Muntenia se încadrează tipului carpatic, întâlnit pe
tot teritoriul României, fiind încrețită în jurul gâtului pe bentiță.
În Teleorman, mâneca cămășilor vechi se compune din două sau trei bucăți
de pânză, formând altița, încrețul și mâneca propriu-zisă. În Teleorman, cămășile
vechi sunt croite din foi lungi de la gât până la glezne, fără tăietură în talie, cu câte
doi clini laterali. La cele cu ia separată, poalele sunt formate din trei lățimi de pânză,
două pentru față și spate, plus doi clini laterali. Cămășile mai noi păstrează croiul
amintit, cu excepția mânecii de la care dispare tăietura obișnuită a altiței separate.
În zona Muscelului, croiul pieselor prezintă diferite variante, determinate
de vechime, de talia purtătoarei, de lățimea pânzei etc. Ia se compune din ,,trup” –
partea superioară – și din poale. Părțile componente ale iei poartă în zonă denumiri
diferite: ,,ciupag” pentru foaia din față, ,,altoaie” pentru clini, ,,obinzică sau
brețară” pentru guler, ,,băgătură” pentru clinul de sub braț, ,,bantă” pentru manșetă
și ,,fodor” pentru volanul mânecii. Patru sau cinci foi drepte, dintre care una sau
două formează mânecile, iar restul, fața și spatele, care sunt încrețite în jurul gâtului
și susținute de o bentiță, reprezintă tiparul cel mai simplu de cămașă din Muscel.
Subliniem că la piesele vechi, mânecile sunt largi, lucrate din două foi, la cele din
primele decenii ale secolului al XX-lea ele pot fi lucrate dintr-o foaie și jumătate,
iar cele din a doua jumătate a secolului, sunt, de regulă, realizate dintr-o singură
foaie. Poalele cămășilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea și al celor din primele
decenii ale secolului al XX-lea sunt lungi până la glezne. Cu cât ne apropiem de
timpurile noastre, poalele se scurtează, schimbând aspectul monumental
caracteristic portului femeiesc muscelean. Mânecile foarte largi, strânse pe o
manșetă a cărei lățime variază iar cămașa lungă până la glezne este frecvent
întâlnită în secolul XVI în Țara Românească, așa cum o atestă și costumul fiicelor
lui Neagoe Basarab.
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În zona Prahovei, pentru o cămașă cu altiță sunt folosiți cam 3 m de pânză
care este croită „pe fir”. Pentru o cămașă cu altiță se croiesc pieptul și spatele,
mânecile și pava (bucată de țesătură, de formă pătrată, introdusă la subraț pentru a
da amploare cămășii). Pentru răscroiala mânecii se măsoară 12 cm în jos de la
umăr, iar broderia de altiță va fi lată „de-o șchioapă” (5-6 rânduri, cam 25-30 cm).
Cămășile vechi din Vlașca sunt croite din foi lungi, până aproape de
glezne, cu câte doi clini laterali și mânecă cu împărțitură în trei, altiță, încreț
continuată cu pânză de borangic care rămâne de cele mai multe ori fără râuri.
Modul de structurare a decorului, motive decorative și maniera lor de
tratare plastică
În zona Teleormanului, decorul este dispus în trei registre: pe altiță în benzi
orizontale cusute cu borangic sau mătase policromă, încrețul monocrom, puțin mai
îngust, așezat sub altiță, decorat de obicei cu motive romboidale și o parte cu mai
multe șiruri de ornamente dispuse vertical. Un pătrățel de pânză numit ,,subsoară
sau altoi” montată sub braț dă lărgime mânecii. Cusăturile sunt dispuse pe guler și
la gură, pe piept sub forma unor șiruri de motive geometrice dispuse vertical
încadrând gura, pe spate și pe mânecile largi ori terminate cu bentiță sau volan. Pe
marginea mânecilor și pe poale sunt croșetate ,,bagatele” sau ,,colți”.
În Vlașca, o notă distinctă este dată de gulerul înalt, format din crețuri
susținute pe o bentiță montată în interior, tivite pe margine cu drug roșu. O altă
notă particulară a decorului cămășilor este dată de structura compoziției, ordonată
în benzi împărțite în pătrate, fiecare cu motive diferite așezate oblic, conturate cu
fluturi aurii în formă de solzi. Mâneca este largă cu un șir de motive pe margine sau
încrețită pe o bentiță cusută cu motive similare. Pe piept se regăsesc benzi verticale
similare celor de pe altiță. Stilul decorului, tehnica de cusut, cromatica discretă,
sunt caracteristice acestor cămăși. În modelul de pe poale figurează un șir de
oameni prinși în horă, fiind completare a ansamblului decorativ al cămășii.
În jurul lacului Snagov, în Ilfov, s-a purtat și ,,ia cu încreț sau cu ciupag”
întâlnită în timpul cercetărilor, ca o relicvă, numai în comuna Buriaș. Deosebirea
dintre această cămașă și aceea descrisă mai sus constă în gura poziționată laterală,
în partea stângă, la îmbinarea dintre piept și mânecă, ca și broderia executată pe
muchia cutelor executată sub bentița de la gât. Mâneca se termină într-un grup de
cerculețe care formează o manșetă cu un mic volănaș. Poalele iei, croite din trei
lățimi de pânză au pe marginea de jos, dantelă croșetată.
Ca și în alte regiuni, în Muscel, decorul urmează linia dreaptă: șiruri pe
piept, spate și mânecă sau șiruri de pătrate și dreptunghiuri cu motive geometrice
pe piept și mai puțin pe spate. Motivele florale, atunci când apar, sunt puternic
geometrizate. Fragmente de cămăși descoperite în morminte din secolele al XIVlea și al XV-lea, ca și unele portrete de ctitori, dovedesc că spațiile destinate
decorului în trecut, au fost, ca și astăzi, gulerul, gura cămășii, piepții și mânecile. În
sistemul general de ornamentare a cămășii, decorul este dispus pe suprafețele
vizibile și nesupuse uzurii, cum este partea din față a mânecii, pieptul, gulerul și
marginea de jos a poalelor. Cămășile și iile din Muscel fac parte din tipul cu altiță,
cu ornamentele grupate în trei registre: o bantă orizontală de dimensiuni variabile,
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numită altiță poziționată cam de la 10 cm. de guler, formată din câteva galoane –
trei până la nouă rânduri – lucrate în cruciulițe, lănțișor și gura păpușii, care se
succed, alăturate și despărțite între ele prin câte un model îngust, cu motive în
diferite culori. La unele cămăși, altița este croită separat. La cămășile mai noi, altița
se mărește, formând un ornament compact, omogen. Altița este urmată de o bantă,
cusută cu alb, galben sau portocaliu, mai îngustă, realizată prin încrețirea pânzei cu
un punct de cusătură specială foarte vechi, numită încreț de sub care coboară spre
manșetă, trei sau patru șiruri verticale cu motive similare celor de pe altiță. La
cămășile de Muscel însă, uneori, șirurile de pe braț străbat încrețul, ajungând până
la altiță, astfel că din încreț nu rămâne decât o mică porțiune între intervalele dintre
râuri. Repertoriul ornamental este preponderent geometric. Pe pieptul iei,
ornamentele sunt dispuse în șiruri verticale, de o parte și de alta a gurii. Nota
caracteristică a compoziției decorative o constituie succesiunea de pătrate și
dreptunghiuri, sau desfășurarea unor nervuri cu ,,fuști” care se înșiruie vertical. Pe
guler sunt prezente ornamente de mici dimensiuni, în funcție de mărimea acestuia.
În zona Argeșului, elementul specific cămășii femeiești este încrețul
colorat, de regulă în portocaliu și pomneata răsfrântă (mâneca este strânsă pe o
bentiță și răsfrântă pentru a forma un fel de volan). Și în acest caz, compozițiile
decorative urmăresc schema tradițională, fiind distribuite pe mâneci, pe lângă gât,
flancând deschiderea de la piept și pe marginea poalelor. Broderia bogată este
îmbogățită cu paiete și mărgele.
În Buzău, cămașa încrețită cu ornamentul „altiță creață” și cu râuri pe
mânecă cunoaște două etape distincte: tipul vechi, cu altiță mică, încreț alb și râuri
înguste și tipul mai recent, de cămașă mocănească, o replică a cămășii vechi, dar
având elemente de simplificare și reducere în tehnica de cusătură și dimensiuni.
Broderiile sunt cu lână vopsită în gospodărie, în punct de cusătură buclată. Altița
cămășii este distinct împărțită în două porțiuni, ambele îngrădite separat cu „dusura”.
Cămașa veche de Prahova, purtată la începutul secolului al XIX-lea, nu
seamănă cu cea purtată astăzi. Aceasta avea pe mânecă două benzi orizontale, una
„râu peste umăr”, mai lată („de 4 degete”) și alta mai îngustă („de 3 degete”),
brodate cu motive lucrate „în bușteni” (sau punct bătrânesc”, Iulia Goran) , o
cusătură bombată, plină, lucrată cu arnici negru sau roșu și negru. La această
cămașă veche se mai întâlnește o particularitate, și anume- o cusătură peste
muchiile crețurilor, de sub guler, asemănătoare cu „ciupagul” din Transilvania (de
unde s-a extins în Prahova). Din acest tip de cămașă a evoluat cămașa actuală cu
altiță, încreț (sau „ajur” sau „alb”, Iulia Goran) și „șinătău” (trei râuri verticale,
amplasate pe fața mânecii).
La Breaza se lucrează mâneca „cu bucata întreagă”, mărimea iei fiind cea
care dictează dimensiunea altiței (la ia mare se fac 5-6 rânduri de broderie). După
altiță, râurile sunt dispuse vertical. Cămășile sunt croite din valul de pânză, se
începe cu mânecile care sunt mai greu de lucrat. Bucata de material pentru mânecă
va fi împărțită în altiță (5-6 rânduri de broderie) și porțiunea pentru râuri (de obicei,
3 la număr), iar între cele două se pune ajurul („albul”), lucrat în alb sau galben pal.
Înainte de încheiere mâneca se împăturește în două și se face răscroiala mânecii,
adică se taie 5-8 cm pentru pavă, piesă importantă pentru că ajută la ridicatul
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mânii. La Breaza nu s-a lucrat altiță croită separat, ci dintr-una cu mâneca. Spre
sfârșitul anilor ’20, o dată cu apariția în public a Reginei Maria purtând costum
popular muntenesc, ia și cromatica ei au căpătat cu totul alte valențe. Se vorbește și
despre apariția unor motive decorative noi, precum „Steaua Reginei”, motiv
generat de prezența Atelierelor Regale înființate de Regina Maria în zona Breaza,
în care se lucrează și în prezent cu mov, auriu și alb.
Tehnicile de broderie
În Teleorman, cusăturile cămășilor din prima jumătate a secolului al
XX-lea sunt mai puțin rafinate având în vedere introducerea unor tehnici de lucru
mai ușor de executat, mai puțin spectaculoase, dar și datorită introducerii unor
culori vii. La „cămașa mocănească”, decorul este dispus în jurul gurii, pe piept și pe
mâneci sub formă de șiruri de la umeri până jos. În decor apar ,,șabacele” realizate
cu alb, dispuse în jurul gurii, de-a lungul încheieturilor de la îmbinarea foilor
componente. ,,Varza”, volanul, se termină cu ,,bagatele” croșetate.
În Vlașca, tehnicile de lucru sunt asemănătoare celor din Teleorman,
lănțișorul, tighelul, punctul în cruce, la care se adaugă sistemul de montare al
fluturilor unul sub celălalt, formând un șir de solzi și menținerea vreme mai
îndelungată a punctului bătrânesc.
Cromatica
În Teleorman, se folosesc culorile vieux rose („roz fanat”), albastru, alb,
gălbui, uneori negru și fir metalic auriu, însă acest tip de cămașă cu valoare
decorativă excepțională nu se mai poartă de aproape o sută de ani.
În zona Ilfovului, cromatica cusăturilor este de regulă bicoloră, roșu cu
negru sau verde cu negru, figurând motive florale stilizate.
Cromatica cămășilor muscelene se caracterizează prin folosirea unui număr
relativ restrâns de nuanțe. Culorile de bază ale cămășilor femeiești din Muscel sunt,
în afara fondului alb, roșu și negru. La acestea se adaugă auriul și argintiul firului,
fluturilor mici și, mai târziu, al mărgelelor mici, rotunde, policrome sau tubulare,
portocalii, pentru diversificarea armoniei. Acestor culori de bază li s-au alăturat,
ulterior, cu măsură, galben, verde, violet etc. fără a strica echilibrul prin contrast.
Ornamentele sunt cusute în Prahova cu arnici sau mulineu roșu și negru
(sau în culoarea preferată a celei care comandă cămașa). La cămășile vechi se
foloseau și paiete pentru decor (astăzi se pun doar la comandă, deoarece acestea
oxidează ușor și pot degrada cămașa).

3. MOLDOVA și BUCOVINA
Materii prime
Pentru zonele din Moldova unde s-au cusut cămăși cu altiță, în secolul al
XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea, pânza folosită preponderent
era cea țesută în două ițe, fie in în in, fie in în bumbac. Astfel urzeala era fie de in
fie de bumbac iar băteala din in, cu o lățime care varia de la 40-45 cm în zona
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estică și de sud a Moldovei, fie mai lată, și anume de 50-60 cm, în Bucovina și
zona de munte a județului Neamț, Bacău. Excepție face zona de munte a Bucovinei,
unde pânza ajungea în unele situații la 80 cm. Pânza de casă era țesută în război
orizontal, cu două ițe și spată, în funcție de lățimea pânzei, a grosimii firului de
urzeală și a desimii produsului finit, această urzeală putea varia de la 12 la 26 de
jirebi, jirebia fiind unitatea de măsură la urzit care desemna grupajul a 30 de fire
consecutive la urzit.
În perioada interbelică, în câteva zone se renunță la pânza de casă în
favoarea pânzei crețe – Neamț, Vaslui, Vrancea; și a marchizetului – Bucovina de
munte (Dorna, Câmpulung Moldovenesc, Humor).
Pentru zona Bucovinei, la șes se păstrează moda pânzei de casă până astăzi,
fie ea combinație in în bumbac, fie, în perioada comunistă, bumbac în bumbac.
Zona de munte a Bucovinei revine la pânza de casă pentru cămășile cu
altiță în anii 80 ai secolului trecut, țesută bumbac în bumbac.
Marea majoritate a femeilor care cos în satele Bucovinei cămăși cu altiță
folosesc pânză de casă, țesută de femei specializate în același război orizontal
denumit în zonă stative. Bumbacul folosit pentru urzeală și băteală este denumit în
zonă Sibiu, fiind un bumbac produs la Tălmaciu și cumpărat din comerț. Doar
câteva femei din zona de șes cos cămășile bătute cu mărgele pe matador, o pânză
industrială de bumbac rară, care permite coaserea mai ușor a modelelor, decorul
fiind compact, nu lasă la vedere ochiurile pânzei.
Pentru perioada secolului XIX și începutul secolului XX, în toată Moldova
și Bucovina s-au folosit pentru realizarea broderiilor de pe cămășile cu altiță
bumbacul, lâniță, mătasea de vierme, cumpărate de la dugheană – prăvăliile sătești
fiind nemțești sau evreiești. În funcție de zonă s-au folosit și alte materii prime
pentru broderie: Vrancea – fir metalic, tel/beteală, paiete; Bacău, Neamț – fir
metalic, mărgele; Bucovina – fir metalic, paiete, mărgele aduse din Viena; aceste
materiale erau cumpărate din magazine. Arareori în această perioadă femeile
coseau cu fire prelucrate în casă – tort (fuior de cânepă tors subțire) fiert în lapte în
zona Bucovinei pentru realizarea încrețului, lână toarsă în casă și vopsită chimic în
Bucovina, Neamț, Bacău, Vrancea.
Perioada interbelică aduce noi materiale, lânița și mătasea naturală sunt
înlocuite de bumbacuri mercerizate și vâscoză, mătasea vegetală, acestea fiind mult
mai ieftine și mai ușor de procurat.
În perioada comunistă, firul metalic și paietele metalice sunt înlocuite de
firul lamé și paietele din plastic sau gelatină. Mărgelele sunt din ce în ce mai
folosite în broderie, fiind aduse din Cehia – mărgele cehești.
Astăzi majoritatea zonelor folosesc pentru realizarea motivelor mătase
vegetală de Bicaz, mărgele importate și cumpărate din magazinele de hobby,
bumbacul de Tălmaciu și firul lamé.
Instrumentarul de lucru
În ceea ce privește instrumentele de lucru, acestea rămân neschimbate în
ultimii 200 de ani. În trecut acele erau cumpărate de la prăvălii, fiind realizate de
meșterii fierari rromi, denumite ace țigănești. Pentru tăierea pieselor componente ale
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cămășii cu altiță se folosea foarfeca realizată de meșterii fierari ai satelor. O atenție
deosebită o constituiau acele dedicate mărgelelor, ce erau foarte fine, cumpărate
odată cu mărgelele și acele pentru tel/ beteală achiziționate la fel de la dugheană.
Croiul
Cămășile încrețite la gât se prezintă sub forma mai multor tipuri: cămașa cu
încrețitură, cămașa cu ciupag și cămașa cu lăncez. Cămașa cu încrețitură, cunoscută
și sub denumirea de „cămașă cu altiță”, „cămașă cu brezarău” și mai rar „cămașă cu
țâtură”, se obține din cinci lați de pânză: trei pentru stanii cămășii și doi pentru
mâneci. Gura de la gât a cămășii se formează de fapt prin simpla încrețire a acestor
cinci lați și a altițelor, cu ajutorul unei ațe de in sau cânepă, numită „spacmă” sau
brezărău (pronunțat în unele zone și „brizărău”).
Mâneca acestor cămăși cu altiță se realizează de obicei dintr-o singură
„foaie”. Ca o particularitate de croi, trebuie menționat că mai ales la sfârșitul
secolului al XIX-lea partea mânecii pe care se cosea altița se croia separat. Aceasta se
datora faptului că lucrul la altiță dura mai mult și pentru cusătura aceasta femeile evitau
să poarte cu ele întreaga mânecă. Unele cămăși aveau croită separată și partea de la
altiță în sus, fapt care a atras probabil și denumirea de „bucată spartă”. De la mijlocul
secolului al XX-lea această particularitate dispare, altița devenind parte componentă a
latului întreg al mânecii. În perioada intermediară acestor două tipuri de croi, latul
mânecii era „săbiat” la altiță și în acest caz, lărgimea cămășii la gât se micșora.
Bucovina este singura zonă care păstrează până astăzi rolul funcțional al
brezărăului. Iașul, Neamțul, Bacăul, Vrancea, încă de la începutul secolului al XXlea au renunțat la această particularitate de croi, în favoarea prinderii laților de
pânză aferenți trupului cămășii și ai altițelor într-un guler.
În ceea ce privește croiuri deosebite, semnalăm prezența în zona Vrancei a
cămășilor cu mâneca răsucită, care se integrează tot în categoria cămășilor cu altiță;
croiul trupului și al altițelor este cel tipic, inovația stă în alcătuirea mânecii dintr-un
triunghi de pânză lung – cu latura cea mai lungă de 1,80- 2,80 m, rotit în jurul unui
ax. Aceste piese dispar din uz în deceniul 3 al secolului trecut. În aceeași categorie
se încadrează cămășile cu chirușcă, ce au de această dată altița triunghiulară. Ele
sunt întâlnite în zona Bacăului și a Vrancei.
Cămășile se completează cu poalele făcute din mai multe lățimi de pânză
(în majoritatea cazurilor se folosesc trei lați de pânză, uniți simplu prin „găurele”
făcute cu acul, la cele mai vechi piese). La cămășile mai noi poalele au jos un rând
mic de pui, fie realizați din „șabace” fie prin „cusătură în puncturi”. Uneori poalele
sunt făcute din patru lățimi de pânză și în acest caz ele apar puțin evazate spre
marginea inferioară, datorită clinilor.
Modul de structurare a decorului, motive decorative și maniera lor de
tratare plastică
Ornamentele cămășilor cu altiță trebuiau să fie cât mai la vedere, mai ales pe
mânecă și pe piepții care sunt cele mai pline părți ale cămășilor. Altițele și încrețeala
erau cele mai importante registre decorative ale unei cămăși. Pe altiță se coseau de
obicei cinci-șase rânduri de „pui” sau se realiza un desen compact sau mici flori și
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figuri așezate una lângă alta. Desenul de pe altiță e același pe toate „râurile”, acestea
fiind despărțite de niște dungi înguste, cusute pe dos, în culoare galbenă sau
portocalie, roșie sau neagră numite „mășcățele”. Uneori aceste „mășcățele” erau
cusute cu fir de aur sau argint – mai ales pentru cămășile de mireasă sau de nănașe.
Un alt rând de „mășcățele” împrejmuiește toată altița, singurul capăt liber fiind cel
dinspre brezărău. Cusătura altiței e de obicei realizată în punct de „cruciță” sau de
„jumătăți”. Printre acestea mai vine și o cusătură mai grea numita „lanțujel”.
Încrețeala se cosea pe față în mai multe culori, de regulă cu jumătăți de
cruciță. Desenele încrețelii sunt în general motive geometrice, late aproape cât latul
unei palme. Acest desen este denumit în general: coarnele berbecului, cheia, ruja. De
la încrețeală în jos vine desenul de pe mânecă. Acesta e de regulă „costișet”, adică
realizat din modele care brăzdează mâneca oblic. Aceste modele sunt foarte diferite, fie
sunt lucrate „în cruciță”, fie în „jumătate de cruciță”, fie în „puncturi” ce se lucrează în
aceleași culori cu altița. Un alt tip de veche tradiție este acela al împărțirii mânecii
printr-un „stâlp”, care are de o parte și de alta motive vegetale. Acest „stâlp” are de
obicei un registru geometric realizat de obicei cu „cusătură pe dos” în culorile altiței.
Ornamentele de pe părți sunt realizate „în crucițe” și în „jumătăți de cruciță” în culori
mai închise, fiind împărțite de obicei în trei mari planuri de fiecare parte a stâlpului.
Tehnicile de broderie
Punctele de cusătură și ele se schimbă, trecându-se de la cusăturile realizate
„în cruciță” și „jumătate de cruciță”, la o „cusătură în puncturi” mult mai fină și
mai greu de realizat. Cămășile din această perioadă devin aproape monocrome,
singurele pete de culoare fiind încrețeala și micile puncte de culoare din altițe (Iași,
Vaslui, Neamț, Vrancea, zona de șes a Bucovinei).
În interpretarea elementelor ornamentale, tehnica de brodare joacă un rol
important, pe de altă parte și materialul din care este făcută ia impune la rândul său
o serie de reguli. Țesătura în două ițe creează un fond cu care se acordă perfect
tehnica cusăturii pe fire numărate. Dintre punctele care se pot număra pe fire, de
largă circulație sunt aici „crucițele”, „jumătățile de cruciță”, „punctul bătrânesc”
sau „punctura”, „cusătura peste creț” la care, în locul firului, se numără crețul
foarte fin. Punctul de broderie în lanț este folosit pentru a delimita sau contura
motive sau chiar grupuri de motive ornamentale. Sunt dese cazurile când toată altița
este realizată numai din dungi colorate – dungi cusute numai în lanț – formând
șiruri egale și strâns alăturate. Cămășile erau încheiate cu acul, fără ornamente, sau
în cheițe realizate cu acul sau cu iglița – croșeta.
Cromatica
La mijlocul secolului al XIX-lea, în întreaga zonă, culorile preferate pentru
broderii erau portocaliul, roșul aprins și vișiniul. În perioada 1870-1890, gama
cromatică folosită era roșu, negru, portocaliu, albastru, alb, galben. O schimbare
radicală apare în Moldova și Bucovina în primii ani ai secolului al XX-lea când
gama cromatică suferă o transformare, renunțându-se la culorile puternice, cămășile
având un colorit mult mai sobru. Negrul începe să fie folosit din ce în ce mai mult,
atât pentru altițe cât și pentru râuri.
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4. SUDUL TRANSILVANIEI

În sudul Transilvaniei – zonele Orăștie, Blaj, Mărginimea Sibiului, Târnave,
Valea Jiului – se poartă tot tipul carpatic de cămașă, având toate lățimile de pânză
încrețite în jurul gâtului, pe o bentiță-guler. Din punct de vedere decorativ cămașa
femeiască în aceste zone se numește ie cu umăraș și șire pe mânecă (cu pui păstă
umăr). – Fig. 18. Această variantă decorativă a cămășii cu altiță aduce în atenție o
compoziție rafinată care respectă structura cămășii cu altiță din Moldova, Muntenia
și Oltenia. Cromatica este bazată pe dominantă de vișiniu, cu accente de negru.

Fig. 18. Cămașă de mireasă cu altiță și ciocănele pe mânecă lucrată în anul 1832 la Rășinari, Sibiu,
colecția Complexului Național Muzeal ASTRA, foto Silviu Popa

În Mărginimea Sibiului din șirul de broderie poziționat transversal, la
nivelul umărului, coboară 3-5 șiruri scurte de motive mărunte, lucrate la fir, cu
motive vegetale: frunzulițe și flori stilizate. – Fig. 19. Cromatica acestor cămăși
este sobră, bazată pe dominantă de negru și fir metalic auriu.

Fig. 19. Ie cu umăraș/altiță, ciocănele și șâre pe mânecă brodate cu motive vegetal-florale – vrej cu frunze și
boboci, Tilișca, Sibiu, colecția Muzeului de Etnografie Brașov, foto Arpad Udvardi

Iile vechi din Săsăuș (Valea Hârtibaciului) au altiță/ umăraș funcționaldecorativă cusută cu arnici și lânică (strămătură) într-un registru decorativ îngust,
dreptunghiular, cu motive geometrice policrome, precum „munții”, „pui ăi trei întrunul“, „vârtelnița”, urmată de încrețul de sub guler, brodat pe muchia
crețurilor/cute, cu motivul „luncețu” (lănțișor). – Fig. 20.
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Fig. 20. Cămașă de mireasă cu umăraș/ altiță, sat Săsăuș, zona Valea Hârtibaciului, Sibiu,
colecția Complexului Național Muzeal ASTRA, foto Silviu Popa

În Mărginimea Sibiului, ca element de continuitate, se poartă și astăzi tot ia
cu umăraș, o altița minimală, ca rezultat al croiului vechi, amplasată pe umăr. Din
fotografiile vechi de la sfârșitul secolului al XIX-lea, observăm că femeile din
Mărginimea Sibiului purtau astfel de ii cu decor discret, foarte fin, îngust, (0,5 - 1,00
cm) fiind cusut cu foarte multă migală, pe un singur fir cu arnici negru. Maria Ciucă,
meșter renumit în coaserea cămășilor cu umăraș, precizează că această culoare a
devenit omniprezentă în cromatica iilor din Mărginime după Primul Război Mondial
când femeile își jeleau soții, copiii, frații decedați în război. Cele mai frecvente
motive decorative (geometrice și florale stilizate) cusute pe umăraș, care se regăsesc
și de-a lungul ciocănelelor sunt: inimi, rodenesc (preluat din satul Rod), steluța,
zălița, lucrate cu punctul rupt în punct, musca mică și musca mare. Motivele pahar
cu flori, trandafiraș, măghiran, trifoi, sunt cusute pe 2 sau 3 fire în cruciulițe. – Fig. 21.

Fig. 21. Ie cu umăraș și ciocănele, lucrată de meșterița Maria Ciucă din comuna Poiana Sibiului,
zona Mărginimea Sibiului, foto Arpad Udvardi, 2020

La începutul secolului al XX-lea, din această cămașă s-a dezvoltat cămașa
femeiască de Săliște-Sibiu, care, într-o primă etapă, păstrează șirul peste umăr, dar
intercalează între șirele de pe braț câte un rând de duluri (dungi negre cusute dens).
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Ulterior, dulurile sunt înlocuite de ciocănele, benzi de cusătură compactă care se
întind pe toată lungimea mânecilor, de la gât la fodori, flancate de mici motive
vegetale. La rândul lor, ciocănelele sunt înlocuite cu panglicile negre din catifea
sau mătase. Expansiunea acestui tip de cămașă în sudul-vestul Transilvaniei,
inclusiv în satele de ungureni din Oltenia, s-a datorat, pe de o parte, facilităților de
confecționare (atelierul de la Săliște folosea materii prime fabricate – giolgi (pânză
industrială) și panglici de catifea (saten) –, iar, pe de altă parte, Reuniunii femeilor
române și Asociațiunii ASTRA, care l-a promovat ca emblemă identitară a
românilor. De aici, prestigiul de care se bucură și astăzi, fiind considerat în
Transilvania costum național, așa cum în Muntenia este costumul din Muscel.
V. Principii generale de confecționare a cămășii cu altiță
1. Materiile prime și tipuri de țesături folosite la confecționarea cămășii
cu altiță au constituit de-a lungul timpului elementul dinamic care a determinat
evoluția și diversitatea zonală a cămășii cu altiță.
Străvechea țesătură de in și cânepă, în două ițe, prezentă în toate zonele
etnografice ale țării ca material unic pentru cămăși, este înlocuită, mai întâi, cu
pânza din bumbac, țesută tot în casă și apoi cu cea procurată din comerț.
Contexturile pânzei de bumbac țesută manual sunt foarte variate, unele având
caracter de marcă zonală: pânza cu margini colorate/dungi portocalii (Muscel,
Argeș), pânza cu chenare/pătrate (Teleorman), pânza cu cutulițe/ grupaje din fire
mai groase (Romanați), pânza creață (Muntenia, Oltenia), pânză de furnică
(Prahova). – Fig. 22.

Fig. 22. Val de pânză pentru cămăși, țesută în gospodărie din in, colecția Muzeului Național al Țăranului Român

Pentru pânza de bumbac procurată din comerț s-a folosit termenul de giolgi
(sudul Transilvaniei), iar când aceasta este foarte fină se numește pânză topită
(Muntenia, Oltenia) și marchizet (Oltenia). În prima jumătate a secolului al XIX-lea
își face apariția la sate, cu precădere în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și sudul
Moldovei, borangicul. Finețea, transparența și efectul de vaporos și diafan al
țesăturii din borangic a determinat folosirea acesteia la confecționarea cămășilor
femeiești de nuntă (Valea Siretului, Teleorman, Romanați). – Fig 23.
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Fig. 23. Val de pânză pentru cămăși, țesută în gospodărie din borangic, cu vergi din bumbac,
colecția Muzeului Național al Țăranului Român

Același fenomen de substituire a materiilor prime se petrece și în cazul
firelor destinate broderiei cămășii femeiești cu altiță. Lâna, toarsă și vopsită la
început în gospodărie, este înlocuită treptat cu lânica/ lânița/ strămătura prelucrată
în manufacturi și cumpărată din târguri. Apoi, arniciul și firele de bumbac
mercerizat sunt preferate firelor de lânică. La rândul lor, acestea sunt înlocuite cu
firele strălucitoare de borangic vopsit în casă, iar mai târziu de mătasea vegetală.
Firele metalice de aur și argint pe suport textil și cele tip tel/bandă, mărgelele din
porțelan și paietele aurii și argintii au sporit efectul decorativ al broderiilor, conferind
cămășilor cu altiță un plus de strălucire, eleganță și rafinament. – Fig. 24, 25.

Fig. 24. Fire pentru executarea broderiei la cămășile cu altiță: lână, lânică, bumbac, mouline,
colecția Silviu Horațiu Ilea, București, foto Silviu Horațiu Ilea, 2020

Fig. 25. Fire metalice pe suport textil și tip tel/ bară folosite la brodatul cămășilor cu altiță,
colecția Silviu Horațiu Ilea, București, foto Silviu Horațiu Ilea, 2020
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2. Tehnicile de cusătură/broderie a cămășilor cu altiță cunosc pe
teritoriul României o mare diversitate, iar maniera de combinare a punctelor poartă
amprenta răbdării, competenței și talentului de care au dat dovadă miile de femei
care au lucrat și lucrează această piesă. Fără a avea un izvod tipărit sau alt model,
broderiile sunt executate cu o precizie inegalabilă, direct pe firele numărate ale
pânzei. Modelul se construiește mental și se transpune pe pânză, milimetru cu
milimetru, precum sculptorul cioplește piatra pentru a dezvălui opera.
Dintre tehnicile de broderie folosite la executarea altițelor și a celorlalte
broderii care împodobesc cămașa femeiască pe piept, mâneci și spate, menționăm:
înaintea acului, tighel drept, oblic și în scăriță, la fir (fir cu fir, în funcție de calitatea
pânzei), pe dos, lanț, lănțișor/buturugă, gura păpușii, feston, bușteni/ punct
bătrânesc (buclat, gras), cusătură înfoiată, punctul românesc/ musca/ cruciulițele,
musca îmbrobodită, jumătățile de cruciță, obinzeli cu paianjăn (ajur pe fire trase și
unite la mijloc câte 4 fire), șabac cu acul/ ajur.
Subaltița sau încrețul este o bandă de cusătură/broderie funcționalartistică care are rolul de a încreți pânza mânecii pentru a o aduce la dimensiunile
altiței. Broderia încrețului este total diferită de restul broderiei prin tehnică, model
și culoare. De obicei se folosesc fire în contrast cromatic cu broderia altiței: alb,
bej, galben, ocru. Ulterior, încrețul își pierde rolul funcțional de unire a altiței cu
mâneca propriu-zisă, dar continuă să fie lucrat ca element decorativ, cu funcția de a
separa motivele din altiță de cele de pe mânecă (râurile). În Prahova femeile cos
încrețul cu motive din altiță folosind fir alb sau realizând un model ajurat; încrețul
se numește albul cămășii. – Fig. 26.

Fig. 26. Albul/încrețul unei ii lucrate de meșterița Anda Mănescu, Breaza, județul Prahova,
foto Anda Mănescu, 2020
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În Suceava și Neamț încrețul poate fi ocru sau portocaliu, iar în Gorj și
Mehedinți este frecvent galbenul.
De sub încreț pornesc râurii/șirurile drepte sau costișate/oblice de
broderie. De regulă, pe mânecă sunt lucrate trei râuri. Când este cusut un singur
râu, numit și pom sau stâlp, ca un ax de simetrie pornind din mijlocul altiței, el are
de-o parte și de alta ramuri cu boboci și flori (Suceava). – Fig. 27.

Fig. 27. Mânecă de cămașă din Gura Humorului, Suceava decorată cu motivul stâlp
(râuri așezate în axul de simetrie al altiței), foto Silviu Horațiu Ilea, 2020

Încrețul/ crețul de la gura cămășii/ ciupagului, care adună foile de pânză
în jurul gâtului, reprezintă o nouă provocare pentru ilustrarea cusăturilor
funcțional-decorative, lucrate pe muchia crețurilor. Cele mai frecvente sunt: creț
din 21-24 de colți, cu gâtul racului, cu colț și floare, cu fagurele, cu pielea găinii,
cu botul raței, cu burta vacii. - Fig. 28, 29.

Fig. 28. Încrețirea pânzei la gâtul cămășii, cu motivul colț cu floare, meșter Olguța Alexandrina Filip,
Cezieni, Olt, foto Doina Ișfănoni, 2020
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Fig. 29. Tipuri de încrețire a pânzei la gâtul cămășilor oltenești: creț cu gâtul racului/triunghi și botul raței/val,
meșter Olguța Alexandrina Filip, Cezieni, Olt, foto Doina Ișfănoni, 2020.

Valoarea artistică a cămășilor cu altiță este completată de tehnicile de
finisare a tivurilor de la mâneci și poale. De regulă, sunt executate cu acul colțurele
sau fâșii înguste de dantelă lucrată prin înnodarea aței pe după ac, ca la cheițe.
Pentru unirea foilor de pânză care formează cămașa cu altiță se folosesc
alte tehnici de cusătură funcțional-decorativă care au aspectul unor mici dantele
executate cu acul: găurele simple și duble, cheițe cu picioruș dublu, cu puricei, cu
ciocănel și obinzele.
3. Compoziția decorativă a cămășilor cu altiță încununează munca femeii,
conferind piesei valoare artistică și forță comunicațională. În toate zonele locuite de
români broderia de pe mânecile cămășii este mesagerul ansamblului, fiind unitar
ordonată în aceeași formulă tripartită – altiță, încreț, râuri – iar pe piept și spate se
desfășoară alte două sau patru registre verticale/ râuri pentru a sublinia liniile de croi
ale piesei și a flanca gura cămășii.
4. Repertoriul ornamental al motivelor folosite la decorarea cămășilor cu
altiță a evoluat de la un geometrism riguros, cu numeroase trimiteri la valoarea
simbolică a motivelor – specific secolelor al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea
– spre o suită de motive vegetal-florale, mai mult sau mai puțin stilizate, care se
dezvoltă în perioada interbelică, o dată cu facilitățile oferite țărănimii de a cumpăra
materiale manufacturate (pânză și fire pentru brodat). Dintre cele mai îndrăgite
motive geometrice, folosite în toate arealele de răspândire ale cămășii cu altiță sunt:
roatele, colții/ triunghiul, fagurele/ rombul, melcul/ spirala, pătratul, zăluțele/ S-ul
culcat, dusurica/ zig-zagul, unda apei/valul. Acestora li se adaugă motivele astrale –
stelele, cu un număr diferit de colțuri - și motivele simbolice precum crucea, biserica,
pomișorul/pomul vieții, coarnele berbecului, hora, creasta, nuca, vârtelnița, suveicuța.
- Fig. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
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Harta „Cămașa încrețită la gât. Elemente de croi”, autor Maria Bâtcă, Atlasul Etnografic Român, vol. 4,
Portul și arta populară, coord. Ion Ghinoiu, Editura Academiei Române, 2011, pag. 87
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Fig. 30. Planșă cu tipuri de altițe lucrate în localitatea Mateiaș, comuna Racoș, județul Brașov, zona Târnava Mare,
1934-1935, colecția Muzeul de Etnografie Brașov, foto Arpad Udvardi

Fig. 31. Cămașă cu altița brodată cu motivul fagurele și încreț ajurat, lucrată de meșterița Olguța Alexandrina
Filip, Cezieni, Olt, colecția de etnografie a Muzeului Județean Olt, foto Doina Ișfănoni, 2020
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Fig. 32. Motivul steaua reginei brodat pe altița cămășii din Breaza Prahova, de meșterița Anda Mănescu,
Breaza, județul Prahova, foto Georgeta Roșu, 2020

Fig. 33. Cămăși muntenești și oltenești cu altiță din colecția Muzeului Național al Țăranului Român
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Fig. 34. Motivul mușețelul brodat pe altița cămășii din Breaza, Prahova, de meșterița Ecaterina Oproiu,
Breaza, județul Prahova, foto Georgeta Roșu, 2020

Fig. 35. Cămașă cu altița brodată cu motivul miez de floare, zona Olt,
colecția de etnografie a Muzeului Județean Olt, foto Doina Ișfănoni, 2020
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Fig. 36. Ie cu altița brodată cu motivul crenguțe,
de Oana Nicoleta Pârvan, comuna Ponoare, județul Mehedinți, foto Studioul Video Art, 2020

5. Circulația motivelor
În Moldova și Bucovina, motivele se căutau peste tot, se furau, se lucrau pe
ascuns. Se obișnuia ca la pănura care se da la piuă să se coasă într-un colț un petec
de pânză cu elemente ornamentale de la o cămașă veche. Cu un altul identic se
recunoștea proprietatea atunci când se lua pănura de la piuat. În felul acesta s-a
ajuns la răspândirea și furarea multor elemente ornamentale din diferite sate, căci
multe femei își luau de acasă pânză, ac și ață, spre a copia modele de pe mostrele
pănurilor duse la piuă (procedeul fiind cunoscut ca „furatul” modelului). La fel,
până la finalul perioadei interbelice, circulau prin sate coropcarii – vânzători
ambulanți de haine vechi, linguri, vopseluri, care luau din sate cămăși vechi în
schimbul lingurilor și le vindeau în alte sate doar pentru modelele ce nu existau în
respectivele comunități. Este relatat de asemenea că, de multe ori, izvoadele furate
– mai ales la biserică, horă, nuntă – erau cusute pe cămăși obișnuite de lucru, spre a
discredita ornamentul și a-i face în ciudă vreunei rivale, jignire ce nu-și avea
pereche. În asemenea cazuri, proprietara cămășii de sărbătoare, nu o mai purta
dând-o negustorilor de haine vechi pe fuse sau linguri.
Un fenomen asemănător se petrecea în Oltenia, care de altfel explică
diferențele existente de la o familie la alta: „Cămășile pentru Paști se confecționau
42

pe ascuns, noaptea la lampă cu ferestrele acoperite, ca să nu vadă vecinele motivele
de pe cămașa ta; se coseau chiar două cămăși, una ziua, pe care o putea vedea
oricine și alta noaptea, în secret” (Constantina Pistol, Cezieni, Olt).
VI. Elemente socio-culturale asociate cămășii cu altiță
Alături de performanța tehnologică și excelența plastico-decorativă,
cămașa cu altiță cuprinde în structura sa funcțional-artistică mesaje întemeiate pe
străvechi precepte ale gândirii magico-religioase referitoare la valoarea apotropaică
(protectoare) a ornamenticii și la capacitatea acesteia de a proteja omul de acțiunea
forțelor malefice. În spiritualitatea tradițională, rombul, spirala, cercul, rozetele,
stelele, crucea, coarnele berbecului, dinții de lup, hora, pomul vieții etc. nu sunt
doar simple semne decorative. În credința țăranilor, acestea au menirea de a proteja
purtătorul, aducându-i integritate fizică și mentală, prosperitate și fecunditate.
Simbolurile primordiale ale umanității, exprimate prin rigoarea formelor
geometrice – linie, cerc, romb, pătrat, triunghi, spirală, cruce –, ne vorbesc despre
soare și stele, despre pământ și apă, despre etapele existenței umane și despre
universul spiritual al unui popor aflat într-un permanent dialog cu mediul
înconjurător și divinitate. Din simbolistica ornamenticii costumului popular aflăm
informații despre ocupațiile locuitorilor, despre păsări și animale, despre flori și
plante, despre dansurile oamenilor, despre opțiunile și credințele fiecărei generații.
Prin compozițiile și motivele decorative folosite la împodobirea cămășilor și a
celorlalte piese componente ale costumului femeiesc – catrințe, fote, marame,
pieptare, cojoace, șube, sumane – costumul devine o fascinantă concretizare
vizuală a cosmogoniei și mitologiei românești.
Cromatica motivelor potențează forța comunicațională a decorului, fiind, cel
mai adesea, legată de valoarea simbolică acordată diferitelor culori și tonalități, în
mentalitatea tradițională. Din această perspectivă totdeauna mireasa avea cămașă
brodată cu roșu, pentru a fi protejată de eventualele atacuri dușmănoase ale forțelor
nevăzute sau pentru a nu fi privită cu ochi răi (deochiată) de celelalte fete, iar negrul
sau albastrul ultramarin se considerau a fi culorile bătrâneții și mesagerii vizuali ai
durerii în fața morții; cămașa cu broderie neagră se îmbrăca la înmormântări,
purtându-se apoi pe toată perioada doliului, indiferent de vârstă. În Prahova, cămașa
pentru înmormântare pe care și-o pregăteau cele mai bătrâne dintre femei era brodată
cu un model anume pentru acest prag de trecere. Trecătoarea mare se broda pe
cămășile pentru bătrânele pregătite pentru Marea Trecere. In cele mai numeroase
cazuri erau lucrate cu roșu și negru, culori care simbolizau viața și moartea. Dacă
unele femei mai tinere îndrăgeau ornamentul îl puteau coase pe cămașă dar în alte
culori – albastru închis și bleu. Acest motiv nu se cosea niciodată pe cămășuța unei
fetițe. O variantă a acestui model este trecătoarea mică, pe care o întâlnim pe
cămășile cu altiță ale fetelor și nevestelor tinere, modelul simbolizând trecerea de la
un statut la altul, de la starea de fată la cea de femeie măritată. Se lucrează în culorile
roșu și negru sau roșu și grena. Aceste ornamente fac legătura cu lumea reală
simbolizând prin “urzeala” și “dusura” modelului o policioară, un pârleaz care ajută
trecerea de pe o proprietate, o gospodărie, în alta (Prof. Vasile Focșeneanu, Breaza).
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În Gorj, la Tismana, femeile obișnuiau să lase ceva neterminat la cămăși ca act de
smerenie față de Dumnezeu; doar lucrarea Domnului este perfectă.
Obiceiul ca la fiecare prag existențial – copilărie, adolescență, căsătorie,
moarte – să se confecționeze noi piese de port, în special cămăși, pentru a fi
îmbrăcate și etalate ca însemn de vârstă, gen, statut civil, prestigiu de neam și
apartenență la comunitate explică numărul mare de costume existent în fiecare
familie de români. Acestor obiceiuri li se adaugă credința că, anual, de Paști,
fiecare om trebuie să poarte o cămașa nouă; unui spirit renăscut odată cu Învierea
Mântuitorului i se cuvine, pentru trup, și o haină nouă.
Ordonate în structuri formale și coduri plastice de mare originalitate,
cunoștințele și credințele au conferit costumului popular românesc un imens
prestigiu social și o incontestabilă forță fascinatorie. Prin aceste calități, cămașa
românească cu altiță tezaurizează o mare bogăție spirituală, născută dintr-o
preocupare specială a oamenilor de a se afișa între semeni și în lume nu oricum, ci
cu demnitate și eleganță. Această mentalitate nu se raportează la orgoliul de sine, ci
izvorăște din conștiința propriei valori.
Încântat de frumusețea broderiilor iilor românești și inspirat de prietenele
sale românce Elena Văcărescu, Ana de Noilles, Martha Bibescu, Elvira Popescu,
precum și de pictorul Th. Pallady, care i-a dăruit câteva ii românești, Henry
Matisse, unul dintre cei mai mari pictori ai secolului al XX-lea, a creat în aprilie
1940 o serie de picturi inspirate din legendara cămașă românească cu altiță, având
ca temă – La blouse roumaine. – Fig. 37.

Fig. 37. Henri Matisse (1869-1954), La blouse roumaine, 1940
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VII. Funcția comunicațională a cămășii cu altiță
În completarea excelenței artistice altița, poziționată totdeauna la nivelul
umerilor, în zona de maximă vizibilitate a cămășii, are importante funcții
comunicaționale. Analizându-i structura funcțional-artistică descoperim prețioase
informații despre:
 priceperea și talentul femeii care lucrează (excelența tehnologică a
punctelor de broderie folosite – de la 7-8 tipuri la 10-12 – este un criteriu
de evidențiere în comunitate; ”la horele duminicale viitoarele soacre își
alegeau nurorile după calitățile tehnice și artistice ale altiței” (Olt), ”altița
este mândria femeilor” (Prahova), ”cine știe să coasă altițe va putea să
îmbrace familia și casa” (Suceava);
 starea materială și poziția socială a purtătoarei (prin calitatea materialelor
folosite la confecționarea cămășii – pânză de borangic, giolgi, marchizet –
și a firelor de brodat – fire de lână, bumbac sau borangic prelucrate în
gospodărie sau cumpărate – se evidențiază potențialul economic și
prestigiul familiei: ”firul, de aur și argint, telul și paietele nu le avea
oricine, erau scumpe” (Olt), ”cine avea cămașă cusută cu fir și mărgele
era din neam de vază” (Vâlcea); numărul ciocănelelor de pe mâneca
cămășilor din Mărginimea Sibiului arată starea materială a femeii: ”de la
un ciocănel pe mânecă la femeile mai puțin înstărite sau în vârstă, până la
3, 4 ciocănele și chiar 5 ciocănele la cele bogate” (Poiana Sibiului);
 statutul civil și vârsta (dimensiunile și cromatica altiței se lucrează diferit
pentru fetițe, fetele de măritat, nevestele tinere și femeile bătrâne, iar
culorile respectă codul evoluției existențiale: la fetițe altița este doar
marcată în culori vesele și luminoase, fetele de măritat își cos altițe bogate,
cu 5-7 rânduri, cu roșu ”ca para focului, ”ca cireașa”, ”ca sângele
voinicului”, nevestele tinere poartă cămăși într-o dominantă cromatică, de
regulă pe roșu, cu accente policrome, iar femeile în vârstă preferă
monocromia culorilor sobre, albastru ultramarin sau negru);
 statutul ceremonial (cămașă de mireasă, cămașă de soacră, cămașă de
doliu, cămașă de deochi; fiecare dintre aceste piese respectă croiul și tipul
de compoziție specifice zonelor dar se individualizează prin categoriile de
motive folosite: ”la nuntă miresele au altițe cu pomișori, să aibă noroc sau
cu spirale, să aibă viață lungă” (Olt), altița mireselor se coase cu motivul
șutele întregi (coarnele berbecului), simbol al căsniciei” (Săsăuș-Sibiu,
Rupea-Brașov), ”cu nuca, simbol al fertilității” (Apuseni), ”când fetele
mari intrau prima dată în horă purtau cămașa de deochi, cusută de mame
sau bunici rostind descântecul de deochi” (Prahova), ”fetele care nu sunt
încă de măritat au cămăși cu motivul șutele întoarse” (Săsăuș, Sibiu).
Caracterizată printr-o mare unitate morfologică ‒ materiale, croi, câmpi
ornamentali ‒ cămașa cu altiță prezintă o mare varietate plastico-decorativă de la o
zonă etnografică la alta și uneori chiar în cadrul aceleiași unități teritoriale. Acest
fenomen ilustrează unul dintre principiile de bază al culturii populare: unitate în
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diversitate. Variantele decorative ale cămășii cu altiță s-au născut sub imperiul
nevoii de adaptare a piesei de bază a costumului popular, nu numai la condițiile de
mediu și climă, ci și la rigorile cutumiare și morale impuse de vârsta și statutul civil
al purtătoarelor. Nevoia psihologică a fiecărei generații de a-și impune propriul
gust artistic și de a răspunde ecourilor unor mode, ajunse și în mediul rural, au
constituit principala motivație a evoluției cămășii cu altiță. Dorința de a-și exprima,
prin intermediul veșmintelor, personalitatea și sensibilitatea specifice timpului
istoric pe care îl trăiau a generat în satele românești o dialectică foarte strânsă între
ceea ce trebuie și ceea ce dorești să îmbraci. Relația dintre canon și libertate a
cunoscut o dinamică specială în majoritatea zonelor, contribuind la stimularea
creativității feminine și la dezvoltarea acestui important element al patrimoniului
cultural românesc. Decenii și chiar secole la rând, competența și măiestria miilor de
femei din satele României au șlefuit, generație după generație, același giuvaer –
cămașa – desăvârșindu-i croiul, tehnicile de broderie și repertoriile decorative.
Dincolo de funcționalitate și respectul pentru tradiția locului, la apariția
particularităților zonale, un cuvânt de spus l-a avut și cochetăria feminină,
alimentată de permanenta nevoie a femeilor de a fi unice și, bineînțeles, frumoase.
Arta cămășii românești cu altiță se bazează pe execuția manuală a tuturor
operațiilor și pe îmbinarea ingenioasă a principalelor mijloace de expresie:
materiale, tehnici de cusătură/broderie, tipuri de compoziții decorative, categorii de
motive și manieră de stilizare a acestora. Prin respectarea principiilor de bază ale
artei ‒ ritm, simetrie, repetiție, echilibrul ponderilor cromatice ‒ cămașa cu altiță
și, implicit, întreg costumul popular femeiesc a dobândit un imens prestigiu social,
fiind o ținută vestimentară cu statut emblematic și fascinatoriu, un adevărat martor
vizual de spiritualitate populară.
VIII. Categorii de vârstă
Fetele învață de la cea mai fragedă vârstă (5-6 ani) să coasă, apoi, către
adolescență, reușesc să-și însușească toate operațiile, începând cu croitul pânzei și
încheind cu ornamentația bogată și complexă.
Abilitățile formate de timpuriu sunt cultivate întreaga viață, astfel încât se
poate afirma că această valoare patrimonială este deținută de persoane cu vârsta
între 7 și 80 ani. – Fig. 38, 39.
1. Practicanți
Prezentăm lista purtătoarelor de competențe din localități ale României:
Județul Alba: comuna Pănade: Cucui Maria; comuna Livezile: Anca Maria
Județul Argeș: comuna Ștefan cel Mare: Zgâria Florența, Stan Ioana, Manea
Nicoleta, Stan G. Ioana
Județul Buzău: comuna Mânzălești: Leu Rica, Copăcel Victoria
Județul Dolj: municipiul Craiova: Crețu Zorița; comuna Bârca: Pariș Tudora
Județul Giurgiu: comuna Gostinu: Țicu Maria; comuna Oinacu: Țâru Elena
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Județul Gorj: comuna Stroești: Pleșa Bianca Elena; comuna Tismana: Tantan
Marioara, Pleșa Cristina, Motorga Florentina, Tantan Liana, Marin Mimi, Geagu
Oana, Tantan Crina, Motorga Violeta, Bîrsan Aneta, Lala Lavinia, Zală Georgiana,
Petcu Mirabela, Lala Corina, Geagu Elena (Nuța), Bobîrci Dochia
Județul Iași: orașul Iași: Săcăleanu Silvia; sat Oboroceni, comuna Heleșteni:
Alexa Floriana, Coțobea Eugenia; comuna Ruginoasa: Țibulcă Elena; comuna
Scânteia: Andrei Gabriela; sat Sticlăria, comuna Scobinți: Amoldovencei Mihaela
Județul Mehedinți: sat Cracu Muntelui, comuna Ponoarele: Dumitrescu Dorina,
Cazacu Mihaela, Răduică Cristina, Pîrvan Oana Nicoleta, Pîrvan Oana Ștefania,
Martinescu Ioana, Lăpădătescu Dumitrescu Mirela, Barbu Elvira; sat Băluța,
comuna Ponoarele: Răduică Camelia; sat Bârâiacu, comuna Ponoarele: Toargă
Domnica; sat Seliștea, comuna Isverna: Triță Răescu Silvia Berta; sat Turtaba,
comuna Isverna: Predescu Marina Loredana; sat Busești, comuna Isverna:
Delurințu Bălănescu Viorica
Județul Olt: comuna Cezieni: Filip Olguța Alexandrina, Avram Stela, Țicu
Ioana, Pârgulescu Constantina, Țene Ana, Preda Mariana, Pistol Constantina,
Moga Mariana, Dulgheru Niculina, Dulgheru Elena, Țonea Mioara, Dicu Maria,
Popa Ioana, Rotaru Elena, Florică Carolina, Lazăr Constanța, Țicu Ioana,
Andronache Mirela
Județul Prahova: orașul Breaza: Goran Iulia, Voicu Maria, Motoroiu Maria,
Oproiu Ecaterina, Oproiu Mihaela, Oproiu Steliana, Oproiu Violeta, Cofaru Elena,
Mănescu Anda, Voinea Mareș Rodica, Fulga Aurelia, Cristea Elena, Roșca Cristina
Claudia
Județul Sibiu: orașul Avrig: Ispas Rodica; satul Arpașu de Sus: Dobrilă Aurelia,
Scutaru Antonia Eliza; comuna Poiana Sibiului: Ciucă Maria
Județul Suceava: comuna Bosanci: Curic Elena, Mirăuți Elena, Alexa Diana
Ionela; comuna Botoșana: Slevoacă Eva; comuna Bucșoia: Sahlean Virginia, Venin
Areta, Ciofu Elena; Municipiul Câmpulung Moldovenesc: Lehaci Maria, Piticar
Cocuța Elisabeta, Dogaru Viorica; sat Colacu, comuna Fundu Moldovei: Chiticaru
Rodica; satul Doroteia, orașul Frasin: Nuțescu Valița, Gemănar Maria; satul
Humoreni, comuna Comănești: Constantinescu Geta; comuna Iaslovăț: Coajă
Marinela, Cociorvan Florița, Solovăstru Ileana, Solovăstru Mihaela, Pahomi
Rodica; orașul Milișăuți: Levițchi Rahira (a lu' Hargheau), Levițchi Mihaela (a lu'
Hargheau), Voiașciuc Nelia (a lu' Nicuța), Slusar Angela (a lu' Biserica), Pascar
Domnica (a lu' Bordiancic), Poleac Dana (a lu' Feadiuc), Poleac Vituria (a lu'
Mihal), Sauciuc Mariana (a lu' Iurco), Sauciuc Domnica (a lu' Goian), Ruban
Veronica (Margaleha), Levițchi Domnica (a lu' Vigheț), Daniliuc Domnica
(Niția), Țical Viorica (a lu' Solcan), Daniliuc Mariana, Prisăcaru Raluca Mihaela (a
lu' Ilarie), Bodnariuc Daria (Darția), Slusar Adela (a lu' Leaga); satul Părhăuți,
comunaTodirești: Ciorba Alina Maria; comuna Pojorâta: Lucău Doina, Lucău
Marcela; comuna Sadova: Erhan Sânzâiana, Lateș Maria; comuna Straja:
Fedorovici Viorica, Ursaciuc Maria (Cârligu), Pintescu Maria, Pătrăuceanu Maria
(Andriuța), Bodnar Doina (Bilica), Pintescu Viorica (Bârlan), Bodnar Silvia (Ițcu),
Popescu Ana (a lu' Gavril), Cotos Maricica (Costanel), Cotos Maricica (Zâna);
comuna Vama: Iosep Valeria; comuna Vicovu: Pîrghie Ana Maria; cătunul
47

Remezău, comuna Vicovul de Jos: Roșca Viorica; localitatea Bivolărie, orașul
Vicovul de Sus: Mandici Eudochia; cartierul Vicovul de Sus-Est, orașul Vicovul de
Sus: Cornea Maria, Bujdei Ecaterina; Vicovul de Sus (Laura), orașul Vicovul de
Sus: Schipor Elena, Ilaș Ileana; Vicovul de Sus (Plai), orașul Vicovul de Sus: Pitic
Ileana, Parasca Maria
Județul Vaslui: comuna Laza: Ailioaei Adriana; comuna Pogonești: Timofte Elena;
comuna Solești: Bujor Victoria; comuna Zăpodeni: Baron Maria, Baron Lina, Deicu
Anișoara
Județul Vâlcea: comuna Copăceni: Enea Adriana; comuna Costești: Crăcana
Rodica, Niculescu Cristina; comuna Bărbătești: Vasilescu Maria; municipiul
Râmnicu Vâlcea: Cazacu Maria.

Fig. 38. Transmiterea meșteșugului în comunitate: fetițele Țicu Aida Maria (9 ani) și Jerdoiu Erica (11 ani)
învață punctele de broderie pentru cămășile cu altiță sub coordonarea meșteriței Constantina Pistol,
comuna Cezieni, județul Olt, foto Doina Ișfănoni, 2020

La Cezieni, în județul Olt, lucratul cămășilor cu altiță continuă să fie o
îndeletnicire casnică îndrăgită de femei. Aproape în fiecare familie există o
persoană care știe să confecționeze cămăși cu altiță după modelul strămoșesc,
respectând materialele, croiul, compozițiile și motivele decorative ale pieselor,
transmise din generație în generație.
În comuna Ponoarele, cămășile cu altiță se cos în familie, competențele
fiind transmise, ca odinioară, de la bunică, la mamă la fiică. Alături de această
modalitate, după 1990, femeile pricepute în confecționatul cămășilor cu altița s-au
unit în asociații lucrative: de exemplu Acul și ața.
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Fig. 39. Transmiterea meșteșugului în comunitatea sătească: de la bunica Dumitrescu Maria,
la Camelia Răduică, comuna Ponoarele, județul Mehedinți, foto Studioul Video Art, 2020

La Breaza, în Prahova, elementul este viu și foarte activ. Se cos cămăși cu
altiță respectând arhetipul, modelele tradiționale, specifice zonei – Fig. 40, 41.

Fig. 40. Meșterița Iulia Goran, Breaza, județul Prahova,
foto Georgeta Roșu, 2020

Fig. 41. Meșterița Ecaterina Oproiu, Breaza, județul
Prahova, foto Georgeta Roșu, 2020
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Cămașa lucrată aici este apreciată pentru frumusețea și eleganța broderiei
și pentru finețea pânzei. Femeile fac cămăși cu altiță “pentru a-și păstra
identitatea” (Anda Mănescu) dar și pentru a contribui la creșterea veniturilor și
bunăstarea familiei – Fig. 42, 43. Meșterițele lucrează tot timpul anului dar mai
ales în sezonul turistic, cămășile cu altiță fiind vândute atât în țară, cât și turiștilor
din străinătate. Frumusețea cămășilor cu altiță de Breaza a inspirat mari creatori de
modă ai lumii. Vedete ca Sophia Loren, Brigitte Bardot, Adele, Kate Moss le-au
purtat la diferite ocazii.

Fig. 42. Meșterița Anda Mănescu, Breaza,
județul Prahova, foto Studioul Video Art, 2020

În județul Gorj și subzonele de graniță
cu Mehedințiul și Vâlcea lucrează în prezent
mai multe meșterițe cămăși cu altiță, atât
individual, cât și sub coordonarea unor
asociații familiale, menite să sprijine accesul
la comenzi și materiale de lucru; de exemplu
asociația La Tismana într-o grădină. – Fig.
44, 45.

Fig. 44. Asociația ”La Tismana într-o grădină”,
județul Gorj, foto Studioul Video Art, 2020
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Fig. 43. Ținută elegantă cu ie mov,
autor Anda Mănescu, 2020

Fig. 45. Meșterița Marioara Tantan, Tismana, județul Gorj; foto Roxana Deca, 2020

La Cezieni, Olt, indiferent de vârstă, femeile pun mult suflet în realizarea
fiecărei cămăși, știind că ”dacă nu respecți ce-ai moștenit, ori nu iese nimic, ori
iese ceva cu care nu numai că nu te poți mândri, dar poți să ajungi și de rușine!”
(Olguța Alexandrina Filip) – Fig. 46, 47.
Lucrate în condiții de manualitate, cămașile/iile cu altiță contemporane
continuă să fie îmbrăcate duminica la biserică, la sărbătorile religioase de peste an,
la evenimentele importante din viața omului (naștere, nuntă, înmormântare) și, mai
ales, la Sărbătoarea iei.

Fig. 46. Meșterițele Olguța Alexandrina Filip și Mariana Preda, comuna Cezieni, județul Olt,
foto Doina Ișfănoni, 2020
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Fig. 47. Meșterița Constantina Pistol, comuna Cezieni, județul Olt,
foto Doina Ișfănoni, 2020

Zona Moldovei de munte a avut o veche tradiție în ceea ce privește
purtarea în zilele de sărbătoare a cămășilor cu altiță dar și în realizarea acestor
piese.
Astăzi zona în care încă se mai realizează cămăși cu altiță este mult mai
restrânsă decât la începutul secolului trecut. Bucovina se remarcă prin continuitate
în ceea ce privește meșteșugul realizării acestor piese, existau aproape în fiecare
comunitate femei care cos pentru nevoile familiei aceste cămăși de sărbătoare, dar
și care cos pe comandă mai ales pentru mirese și pentru soacre. Astăzi la mare
parte din nunți, mireasa, mirele, nașii, socrii, domnișoarele de onoare la cununie
poartă costumul tradițional, ca marca a statutului social – Fig. 48, 49.
Majoritatea pieselor sunt cusute pe pânză de bumbac țesută în casă, pentru
zona de munte broderia este realizată cu bumbac sau mătase vegetală, preferate
fiind culorile închise și motivele geometrice; iar la șes se folosesc mărgele
multicolore de sticlă îndrăgite fiind stilizările vegetale.
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Fig. 48. Meșterița Veronica Hojbotă, comuna Gura Humorului, județul Suceava,
foto Silviu Horațiu Ilea, 2020

Fig. 49. Meșterițele Elena și Valeria Jucan, comuna Gura Humorului, județul Suceava,
foto Silviu Horațiu Ilea, 2020
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În Transilvania, în Mărginimea Sibiului și la poalele Munților Apuseni
există femei care lucrează cămăși cu altiță numite local ii cu umăraș, fiind
purtătoare de tradiții, în sensul păstrării tiparului de zonă, a transmiterii și
promovării lui - Fig 50, 51.

Fig. 50. Meșterița Anca Maria, îmbrăcată cu ie cu umăraș, lucrată de ea;
comuna Livezile, județul Alba, foto Arpad Udvardi, 2020

Fig. 51. Maria Ciucă, meșteriță care coase azi ii cu umăraș și ciocănele,
comuna Poiana Sibiului, județul Sibiu, foto Arpad Udvardi, 2020

În perioada postbelică, în România au funcționat cooperative meșteșugărești
în care au fost cooptate, cu munca la domiciliu, femei care aveau competențe în
domeniul confecționării cămășilor cu altiță. Aceste lucrătoare formau o rețeaua
coordonată de UCECOM. După 1990, unele dintre aceste persoane au continuat să
practice meșteșugul individual, altele s-au reunit, în asociații familiale și
meșteșugărești, specializate în confecționarea cămășilor cu altiță.
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IX. Sex: îndeletnicire manuală preponderent feminină (croit, brodat,
finisat), ocazional realizată și de bărbați
X. Categorii socio-profesionale: casnice, agricultoare, intelectuale,
țesătoare, croitorese.
XI. Naționalitatea: români
XII. Starea actuală a elementului. Viabilitate, pericole
Piesă principală a costumului românesc tradițional, cămașa cu altiță a devenit
astăzi un obiect emblematic, cu o importantă valoare memorial-afectivă, fiind o marcă
a identității culturale românești. Transmisă din generație în generație (în familie, la
șezători, la vedere sau „furată” și lucrată în ascuns), cămașa cu altiță continuă să fie
purtată în mediul rural duminica, la biserică, precum și în cadrul unor evenimente
familiale, ceremoniale și festive (nunți, botezuri, înmormântări, sărbători religioase,
evenimente culturale). Altița și-a pierdut treptat rolul structural, devenind o
suprafață decorativă integrată în structura mânecii cămășii. Ca urmare a
schimbărilor dictate de modă, în prezent se lucrează cu predilecție cămăși cu altiță
separate de poale, deoarece poalele au fost scoase din uz, rămânând piese de port
tradițional purtate cu diferite ocazii festive
În mediul urban, cămașa cu altiță a fost preluată și este purtată de fetițe,
adolescente, femei mature, vârstnice aparținând diferitelor medii socio-profesionale
și culturale cu prilejul unor evenimente: socio-culturale, festive, religioase, de
reprezentare regională sau națională în scopul de a-și exprima apartenența la o
anumită comunitate (zonă etnografică), dar și un sentiment de identitatea etnică și de
mândrie națională.
În virtutea acestor valențe multiple, cămașa cu altiță continuă să fie lucrată
astăzi de femei-meșter1 numite și: meșterițe, cusătorese, creatoare, lucrătoare care
realizează atât pentru sine, cât și pentru membre ale familiei sau, la comandă, pentru
alte reprezentante ale genului feminin de vârste diferite, am scos din acestea din țară,
din comunitățile românești din afara granițelor sau pentru turiști. Pentru româncele care
au emigrat, ia devine mesager al propriei identități. Mai nou, cămașa cu altiță este
integrată în ținutele sport, casual sau elegante, și se lucrează la comandă sau este pusă
în vânzare în mici magazine și ateliere dedicate, putând fi achiziționate atât de către

1

Bărbații-meșter care cos cămăși sunt excepții, comparativ cu numărul femeilor (din trecut și din prezent)
care practică acest meșteșug artistic. Din datele pe care le deținem, meșterii realizatori de cămăși cu altiță
sau/și alte elemente de costum popular nu își asumă, în general, practicarea acestui meșteșug, ca modalitate
de evitare a „stigmatului” comunitar, pentru a „nu se face de râs” sau „a nu fi luați în râs” și, deci, etichetați
de comunitate în afara tiparelor propriului gen. Cazurile de bărbați-meșter (având calitatea de practicanți)
care își asumă acest statut sunt rare în prezent, un exemplu aparte constituindu-l Constantin Nițu, (din satul
Cornățelu, comuna Poboru, jud. Olt). A lucrat cămăși, ștergare, căpătâie, brâie, marame din borangic, țesute
în război sau brodate cu acul. Meșterul stăpânește arta țesutului în război, iar meșteșugul l-a deprins de la
bunica și mama sa, în prezent însă nu mai lucrează. Credem că este posibil ca în viitor, ca urmare a
tendințelor de combatere a discriminărilor de gen și ca urmare a modificărilor rolului bărbatului în societate
și a deschiderii spre zone diverse ale culturii, mai ales în mediul urban, să asistăm la o creștere a numărului
de tineri sau de bărbați maturi interesați să deprindă sau să (re)descopere acest meșteșug artistic.
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români și turiști sau persoane din afara granițelor. Există mai multe categorii de
persoane și grupuri de practicanți ai acestui meșteșug artistic.
1. Persoanele din regiunile etnografice ale României cu tradiție în coaserea
acestui tip de cămașă care au deprins meșteșugul din familie, de la mame, bunici și
care transmit competențele lor femeilor din propria familie, dar și celor interesate din
grupul și comunitatea apropiată (a se vedea capitolele: Practicanți, care conține lista
purtătoarelor de competențe din localități ale României, și Localități în care se cos
și se poartă cămăși cu altiță. Secolul al XXI-lea); aceste persoane și grupuri de
persoane realizează cămăși:
- respectând specificul local/zonal, lucrând diferite tipuri de cămăși cu
altiță: de nuntă, de sărbătoare, de fată sau de femeie tânără, respectând
rigorile cromatice și decorative tradiționale, folosind instrumentar și
materii prime tradiționale și actuale;
- la comandă, în funcție de cerințe, având, astfel, o libertate de inovare
mai mare sau mai mică față de modelele tradiționale (cromatică,
motive, bogăția ornamentației). Cămașa este realizată integral de o
singură persoană sau este ajutată, uneori, de persoane din familie
(asamblat piesele, brodat etc.).
 Persoanele de la sate care lucrează în cadrul unor asociații familiale
(grupuri de practicanți) și care au deprins meșteșugul din familie sau din
comunitate. Cămașa este realizată integral sau alături de alți membri ai
familiei.
 Persoane de la sate care lucrează ocazional în cadrul șezătorilor organizate
la nivel local și care au deprins meșteșugul din familie sau din comunitate.
Cămașa este realizată integral sau alături de membrii din grup (șezătoare).
Categoriile de persoane prezentate mai sus cunosc și respectă rigorile
tipului de cămașă din localitatea sau zona etnografică de care aparțin, inclusiv
pentru cămășile lucrate la comandă pentru persoane din țară și din afară.
2. În afară de acestea există categorii de:
 Persoane din mediul rural, mic urban și urban care au înființat: asociații,
șezători, școli dedicate învățării nonformale, mici ateliere de lucru (sub
formă de ONG-uri, întreprinderi mici, alte forme de organizare juridică) în
scopul realizării de costume tradiționale și care au deprins meșteșugul atât
din familie (o parte dintre lucrătoare), cât și de la alte persoane din
comunitate sau localitățile apropiate. Aceste persoane în general își
repartizează rolurile (țesut, asamblat părțile componente ale cămășii, brodat,
în cazul în care modelul nu se țese direct la război)2. Persoanele care lucrează
în aceste ateliere și care cunosc specificul zonal (dar și, în unele cazuri),
2

O parte dintre aceste activități de tip înființare de mici ateliere de țesut, cusut, brodat, realizare de costume
tradiționale au fost dezvoltate în cadrul unor proiecte cu finanțări externe, de sprijin a întreprinzătorilor mici, a
specificului local și a dezvoltării sustenabile. Unele ateliere au propus și componenta de producere a materiei
prime naturale prin dezvoltarea sericiculturii, folosind borangicul ca materie primă exclusivă sau alături de
materialele achiziționate de la fabricile românești sau din import.
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specificități ale altor regiuni etnografice, lucrează atât pentru sine, cât mai
ales la comandă, pentru persoane din țară și din afară, fiind direct motivate să
realizeze aceste elemente de costum pentru a-și asigura existența. Astfel de
asociații, șezători, școli dedicate învățării nonformale, mici ateliere de
lucru organizate sub o formă juridică sunt plătitoare de taxe și impozite.
 Persoane și grupuri de persoane din mediile rural și urban care lucrează
sub îndrumarea specialiștilor: fetițe, adolescente, tinere, mature care
participă la programe de educație nonformală organizate în cadrul muzeelor
etnografice din țară și în care deprind cunoștințe și competențe în legătură cu
acest element. Aceste persoane fie au deja unele cunoștințe și competențe din
familie (mamă, bunică), fie descoperă, dintr-un interes personal de ordin
cultural, identitar, estetic, acest meșteșug și învață să lucreze cămăși alături
de persoane din comunitate și specialiștii de la muzeu. Aceste persoane
lucrează pentru sine, pentru persoanele apropiate și, în cazul în care deprind
savoire-faire-ul la un nivel deosebit, pot lucra și la comandă.
În perioada actuală, în afara practicanților care se înscriu în categoriile de
persoane și grupuri prezentate mai sus, a meșterilor care realizează cămașă cu altiță
la nivel local/regional, organizat sau nu juridic, făcând, din acest meșteșug și o
formă de câștigare a existenței, fără a denatura elementul din rațiuni comerciale, sau constituit categorii de persoane și grupuri din rândul societății civile,
preponderent din mediul urban, interesate de redescoperirea acestui element de
costum tradițional. Există, în prezent, mai multe categorii de persoane și grupuri, în
general constituite din elitele3 culturii actuale care, din pasiune, ca hobby, din
rațiuni de consolidare a valorii identitare și a semnificațiilor și simbolisticii cămășii
tradiționale, s-au organizat sub următoarele forme:
 persoane fizice (indivizi) interesate în mod direct de acest element, fără a
face parte din asociații, organizații nonguvernamentale (organizate
juridic);
 persoane care fac parte din grupurile de revitalizare cunoscute și ca
„șezători urbane”4 și eventual și ONG-uri dedicate elementului, membre
ale „șezătorilor urbane” care se întâlnesc atât în mediul fizic, cât și în
mediul online, prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook, bloguri
dedicate elementului/ ONG-ului). Acestea se întâlnesc periodic și deprind
competențe și cunoștințe, documentându-se permanent sub îndrumarea
3

Persoanele la care ne referim provin din categorii profesionale care dețin studii în domeniul artelor,
arhitecturii sau alte domenii aflate în legătură directă sau tangențială cu zona patrimoniului cultural și chiar
din alte domenii fără legătură directă cu tema.
4
Sintagma „șezătoare urbană” este propusă în acest context pentru a denumi grupurile de persoane
provenind din mediul citadin și care se întâlnesc fizic și în mediul online în legătură cu acest element. Le
numim, în acest document și comunități de revitalizare. Denumirile menționate nu sunt recunoscute și
validate ca atare, la nivel larg de către specialiști, ci preiau titulatura sub care aceste categorii din mediul
urban se prezintă, unele dintre acestea folosind alternanța șezătoare/stup. Utilizarea, în prezenta fișă de
inventar a construcției „șezătoare urbană” se raportează la termenul de „șezătoare” întâlnit în literatura de
specialitate și asumat de către categoriile respective de practicanți cu precădere din trecut, fără a exista,
însă, o echivalență semantică totală între termenul și sintagma la care facem referire.

57

specialiștilor din muzee; aceste persoane partajează cunoștințele și
competențele între ele (întâlniri față în față), deprind meșteșugul, fiind
interesate și lucrând cămăși din toate zonele etnografice, folosind surse
documentare (albume, fotografii, piese de colecție etc.). Unele grupuri au
femei-leader sau chiar influencer în anumite segmente ale mediului social,
cultural, politic și al publicului larg din mediul online. Persoanele din această
categorie partajează informații, cunoștințe și competențe între ele și în
comunități largi, fiind active pe internet.
-

-

Categoriile de persoane și grupuri prezentate mai sus sunt preocupate să
redescopere cămăși cu altiță5 prin documentarea cu privire la acest element;
dobândească cunoștințe și competențe referitoare la acesta;
contribuie la conștientizarea valorii cămășii ca element identitar, ca unul
dintre etaloanele culturii tradiționale, ca factor de coeziune socială și
dezvoltare durabilă, în rândul persoanelor și a grupurilor interesate;
contribuie la diseminarea informațiilor referitoare la element;
contribuie la promovarea elementului în grupuri de interes în țară și în
străinătate, în rândul publicului larg;
contribuie la revitalizarea elementului acolo unde acesta a intrat în fond pasiv.

Categoriile de persoane și grupuri considerate de către specialiști
practicanți păstrează, conservă, recreează, inovează și transmit elementul (ce
constituie obiect al prezentei fișe de inventar) cu mijloace, instrumentar,
materiale, tehnici, pe cât posibil nealterate, având rol fundamental în
salvgardare, fiind persoane și grupuri deținătoare, păstrătoare, purtătoare,
creatoare și transmițătoare de patrimoniu. În cazul acestora, transmiterea
elementului se face și astăzi preponderent în cadrul familiei și al grupului restrâns
de persoane din comunitatea apropiată. Elementul denumit cămașa femeiască cu
altiță (cu toate denumirile sale locale și regionale) are rol de marcă identitară,
asigură coeziunea de grup și socială și conferă purtătorilor un sentiment de
mândrie și apartenență la un areal și o cultură specifice zonei de care aparțin.
Practicanții actuali, împreună cu elementul respectiv și în cadrul arealelor de
manifestare specifice, reprezintă vectori ai dezvoltării durabile, ai creșterii calității
vieții și ai integrării sociale.
Categoriile de persoane și grupuri cu funcții și roluri complementare celor
deținute de practicanți, organizate în diverse forme de manifestare și formule
juridice, au preponderent rol „societal”, de creștere a gradului de conștientizare a
valorii reprezentate de element, atât în rândul practicanților, cât și al diverselor
grupuri interesate, dețin un rol important în diseminarea informațiilor cu
privire la acest element în rândul publicului larg și al categoriilor de public cu
interese diverse, au rol de promovare, punere în valoare și, după caz, de
mediator între mediul de specialitate și practicanți, în unele contexte colaborând
5

Cămașa femeiască cu altiță mai este cunoscută și sub termenul generic de ie, fie ca urmare a popularizării
termenului, fin din dorința unei difuzări mai largi către „publicul” larg, nespecializat; specialiștii recomandă
distingerea celor doi termeni.

58

cu aceștia sau devenind autodidacți ori dezvoltând inițiative, proiecte sau mici afaceri
de promovare, revitalizare sau resemantizare a elementului.
XIII. Riscuri în legătură cu elementul și practicanții:
-

-

-

-

difuzarea excesivă a informațiilor referitoare la element, practicanți, alte
grupuri de persoane interesate, cu generarea dificultății de urmărire a
fenomenului și de combatere a efectelor defavorabile acestuia;
invadarea pieței de consum cu replici și imitații ale cămășilor populare
românești, lucrate ca produse de serie, cu alte mijloace tehnice și materiale
decât cele originare, unele provenind chiar din Extremul Orient.
dominanța fenomenelor adiacente elementului în sine, fapt care ar putea
atrage retragerea lui din Lista reprezentativă;
atenția excesivă acordată de către mass-media ;
transformarea elementului într-un brand de țară, în lipsa unor politici,
strategii, mecanisme și resurse de combatere a consecințelor defavorabile;
afectarea practicanților de impactul elementului intrat excesiv în atenția
unor categorii largi de interes;
promovarea inadecvată a elementului;
crearea la nivel național de programe preponderent cu componentă
festivă/festiviste;
eliminarea posibilității de identificare a unor bune practici adecvate;
crearea de competiții neechitabile între practicanți și alte categorii și
grupuri care repun în circulație elementul sau care îl resemantizează;
crearea anumitor afaceri sau a cadrelor dezvoltării de afaceri ale căror
consecințe sunt greu de previzionat pe termen lung (trecerea accentului spre
zona de marketing și comercial, mixarea și integrarea excesivă a modei
actuale cu elementele din trecut, în detrimentul conservării elementului);
implicarea practicanților în acțiuni din afara sferei lor de interes;
crearea de sfere de interes neloiale legate de element.

XIV. Cadrul general de protejare, conservare și salvgardare a
elementului
Patrimoniul cultural imaterial de pe teritoriul României beneficiază de
măsuri de protejare, conservare și salvgardare actualizate periodic. Cadrul general
de protecție este oferit de legislația română în vigoare în domeniul patrimoniului
cultural imaterial și al domeniilor conexe:
 Legea nr. 410/2005 privind adoptarea Convenției UNESCO pentru
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
 Legea nr. 26/2008 privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
 O.M.C.P.N. nr. 2436/8.07.2008 privind aprobarea Programului naţional de
salvgardare, protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial
prin care este prevăzut cadrul de inventariere a patrimoniului cultural
imaterial de pe teritoriul României; astfel Repertoriul patrimoniului cultural
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imaterial din România, publicat în ediţie bilingvă, română-franceză, cu un
index în dialectul aromân încadrează la capitolul Meșteșuguri artistice (p.77) și
subcapitolul Port popular și podoabe (p.78), Cămașa femeiască6 (p.101-103).
OMCIN nr. 2634 din 24.06.2019 privind regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial
O.M.C. nr. 2609/10.02.2020 privind acordarea titlului de Tezaur Uman Viu
Legea 1/2005 privind funcționarea cooperației
Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor
familiale care desfășoară activități economice în mod independent.
ODIMMMAT 545/2014 privind susținerea meșteșugurilor și artizanatului.
Codul patrimoniului cultural național (aflat în lucru) care urmează să
integreze și precizeze prevederi noi privitoare la patrimoniul cultural național
și implicit la cel imaterial. La aceste cadre de referință se adaugă
Legea 102/2015 privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional
din România









Ministerul Culturii, în mod direct sau prin instituțiile menționate colaborează
cu organisme interne și internaționale în domeniu: Comisia Națională a României
pentru UNESCO, Centru Regional de Categoria II de la Sofia, Biroul UNESCO
BRESCE Veneția, dar și cu instituții de specialitate în domeniile etnologice: institutele
de cercetare din cadrul filialelor Academiei Române, Arhivele Naționale Folclor din
regiunile etnografice reprezentative al României, autorități locale. În mod constant,
Ministerul Culturii pune în aplicare Planul național de salvgardare în domeniul
patrimoniului cultural imaterial prin intermediul Comisiei naționale pentru
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, organism de specialitate consultativ, aflat
în subordinea sa.
Dincolo de cadrele generale specifice tuturor statelor semnatare ale
Convenției 2003, statutul român aplică măsuri de conservare a patrimoniului
cultural imaterial conform politicii de descentralizare, realizând programe pe
termen scurt, mediu și lung, prin instituțiile de reprezentanță în teritoriu:
Muzeele etnografice cu caracter național și județean, cum sunt Muzeul
Național al Țăranului Român, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, alte
muzee etnografice din subordinea autorităților locale
Centrele Județene de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale
Direcțiile Județene pentru Cultură, prin instituțiile din subordine cu
atribuții directe sau tangențiale în domeniul patrimoniului imaterial
Administrația Fondului Cultural Național, aflat în subordinea Ministerului
Culturii
Institutul Național al Patrimoniului (întreține Inventarul elementelor vii de
patrimoniu cultural imaterial)
6

Secțiunea dedicată cămășii femeiești este organizată după: a) tipuri categoriale; b) croi;
c) materiale; d) tehnici de realizare; e) structuri ornamentale; f) amplasare; g) organizare;
h) ornamentică; i) motive; j) cromatică; k) valori/funcții; l) piese care acoperă poalele; m) tipuri
categoriale în : (Repertoriul Național de Patrimoniu Cultural Imaterial. I, București, CIMEC –
Institutul de Memorie Culturală, 2008, p. 101-103).
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XV. Categorii de entități cu rol în protejare, salvgardare, monitorizare,
punerea în valoarea și promovarea adecvate a elementului:
Elementul actual beneficiază, ca și în trecut, de atenția unor categorii
distincte de entități cu roluri și atribuții specifice referitoare la elementul denumit
cămașa femeiască cu altiță. Aceste entități cu caracter/atribuții decizionale și
strategice, de specialitate (domenii etnologice și adiacente, patrimoniu cultural),
administrative (centrale, regionale și locale), de promovare a elementului, de
revitalizare, de difuzare a informației referitoare la acesta (popularizare sau în
specialitate) a lui, entitățile cu atribuții în educația formală și nonformală, publicul
larg, mass-media colaborează în diverse formule, în maniere directe sau tangențiale.
În prezent, pe teritoriul României elementul este cunoscut la nivel larg pe plan
național și internațional (în mediu specializat și nespecializat, la sat și la oraș,
indiferent de categoriile de vârstă, gen sau de mediul socio-profesional). Toate aceste
entități acționează și interacționează direct și indirect cu practicanții care se află în
centrul acestor demersuri.
 instituții de specialitate: institute de cercetare aparținând Academiei Române,
muzee cu specific etnografic sau muzee cu atribuții în domenii adiacente, centre
universitare (care includ în programele de studiu și elemente de port), alte
instituții cu rol mixt: de specialitate și administrativ (Institutul Național al
Patrimoniului). Aceste instituții realizează activități de identificare, cercetare de
teren și fundamentală, catalogare, indexare, publicare de studii, ediții critice,
antologii referitoare la element și/sau la practicanți, constituirea de
documente/arhive referitoare la element, dețin baze de date cu privire la
element și la practicanți, realizează expoziții, punând în valoare elementul. Rol
în: conservare și salvgardare date, punere în valoare;
 specialiști (etnologi, etnografi și alții din domenii conexe) care desfășoară
activități constante sau secvențiale în legătură cu elementul și practicanții
(proiecte de cercetare anuale, multianuale, cu durată limitată, sesiuni de
comunicări naționale și internaționale, dezbateri, grupuri de lucru, comisii de
specialitate, activități de consultanță referitoare la element etc.). Specialiștii
desfășoară activități similare cu cele ale instituțiilor de specialitate, cu accent pe
latura colaborativă a cercetării și expunerii rezultatelor;
 instituții cu rol strategic și administrativ reprezentate de autoritățile
centrale (Ministerul Culturii și Direcțiile Județene de Cultură și Artă):
realizează strategii, politici publice, programe-cadru referitoare la element,
alocă fonduri destinate domeniului și programelor punctuale;
 instituții cu rol de decizie și sau reprezentare a României în medii culturale,
diplomatice ș.a. (Comisia Națională a României pentru UNESCO, Institutul
Cultural Român de la București cu reprezentanțele sale externe, ambasade ș.a.):
mențin legătura cu entitățile de specialitate și administrative, promovează
elementul și practicanții la nivel înalt; mențin legătura cu românii din afara
granițelor, facilitează consolidarea identității etnice; dețin baze de date/informații
referitoare la românii interesați de elementele tradiționale, alocă fonduri destinate
domeniului și programelor punctuale;
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instituții administrative, autorități locale (primării): realizează programe
punctuale, evenimente festive, în general cu rol de popularizare și de punere
în valoare a elementului și a practicanților, de stimulare a coeziunii de grup și
sociale de la nivel local și de creștere a gradului de conștientizare a valorii
elementului, dețin baze de date referitoare la practicanți, areale de manifestare
a elementului, alocă fonduri destinate domeniului și programelor punctuale;
instituții de învățământ superior la ale căror facultăți există programe de
studii etnologice și conexe: pot avea cursuri obligatorii și facultative
referitoare la element (mai ales nivel masterat și doctorat, posibilitatea
cercetării în teren a elementului ș.a); sprijină menținerea tinerilor pentru
activitatea de cercetare în domeniu, pregătesc viitorii specialiști;
așezăminte culturale, centre culturale și instituții similare: au rol de
coeziune socială, organizează cadre de manifestare a practicanților alături de
alte categorii comunitare;
autorități locale (primării): decid și pun în aplicare programe (prin instituții
cu rol cultural) de promovare, punere în valoare, coeziune de grup, alocă
fonduri destinate domeniului și programelor punctuale;
ONG-uri în domeniul patrimoniului cultural imaterial sau al domeniilor
conexe; în funcție de specificul lor, aceste organizații dețin cumulat sau
separat următoarele atribuții și roluri: promovare (element, practicanți),
revitalizare, coagularea de categorii diverse de grupuri și comunități,
contribuind la o cât mai largă participare a reprezentanților societății la
cunoașterea și păstrarea elementului. Pot avea rol de reprezentare, de
animator social, pot avea inițiative privitoare la dezvoltarea durabilă și
sustenabilă a elementului în contextele sale de manifestare specifice sau în
alte contexte. Grupurile de practicanți organizate ca ONG-uri au rol explicit
în conservarea, salvgardarea și transmiterea elementului;
instituții de educație formală (școli, licee): unele instituții derulează constant
programe dedicate costumului tradițional (din perspectiva diferitelor discipline:
arte plastice, educație tehnologică, limbă și literatură română);
instituții de educație nonformală (așezăminte culturale, alte instituții care
realizează programe de educație nonformală): contribuie la învățarea în cadru
organizat a deprinderilor legate de element (tehnici, instrumentar de lucru,
materiale etc.);
mass-media: rol în difuzare și promovare de informații de specialitate sau de
popularizare în legătură cu elementul și practicanții, cu noile curente din
domenii adiacente fenomenului: modă, promotori actuali din mediile elitiste
sau de interes direct, marketing, revitalizare, fenomene internaționale, arte
plastice și decorative (toate având ca sursă elementul).

În prezent, elementul și practicanții sunt și pot fi sprijiniți apelând la noile
tehnologii (mijloace de comunicare) și la canalele de comunicare online. Fără
excepție, toate categoriile de entități apelează la aceste resurse actuale pentru a-și
exercita rolurile și contribuțiile în: protejarea, salvgardarea, monitorizarea punerea
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în valoare, promovarea, revitalizarea elementului și sau a practicanților și a
contextelor (spațiale, temporale, ceremoniale ș.a., după caz) dedicate acestora.
Începând cu anul 2010 în mod deosebit, grupurile de inițiativă organizate ca „șezători
urbane” (grupuri sau comunități de revitalizare) care se documentează și/sau lucrează
alături de specialiști realizează activități diverse la nivel local, național și
internațional, reprezentând un fenomen recent plurifuncțional la nivel social.
XVI. Măsuri punctuale referitoare la protejarea, conservarea,
salvgardarea și promovarea elementului
Măsuri de salvgardare preconizate pe termen scurt, mediu și lung:
- stabilirea de acorduri și protocoale de colaborare-cadru instituționale (instituții cu rol
decizional și strategic-de specialitate-administrative-educație-ONG-uri-mass-media);
- actualizarea strategiei naționale de salvgardare în domeniu;
- actualizarea mecanismului de actualizare a Inventarului Național de patrimoniu
cultural imaterial;
- acordarea de resurse necesare cercetării continue și monitorizării elementului și a
practicanților;
- dezvoltarea de echipe transdisciplinare care să abordeze conservarea,
salvgardarea și promovarea într-o viziune coerentă și unitară;
- stabilirea de măsuri de prevenție a tratării inadecvate sau abuzive a elementului și
a practicanților;
- dezvoltarea de parteneriate cu entități din domenii privitoare la dezvoltarea
durabilă, ecologică, sustenabilă;
- dezvoltarea de baze de date cu privire la: element, practicanți, specialiștii care
studiază elementul;
- acordarea de consultanță științifică pentru promovarea tehnicilor realizării
cămășii cu altiță cu scopul neutralizării influențelor care duc la marketizarea
excesivă și la crearea unor produse neconforme cu valorile originare menite să
deruteze beneficiarii și să prejudicieze creatorii de obiecte veritabile;
- derularea de către muzeele de profil a unor proiecte culturale menite să susțină
procesul de transmitere și valorificare (expoziții tematice, târguri și activități
demonstrative);
- accentuarea contribuției institutelor de cercetare la susținerea viabilității
elementului;
- realizarea de materiale informative pe suport clasic și digital
- susținerea rețelei de colecții muzeale sătești printr-un dialog viu cu
deținători/creatori/specialiști.
În ceea ce privește elementul intitulat cămașa femeiască cu altiță (cu
denumirile locale și regionale specifice, așa cum apar acestea precizate în
descrierea elementului), menționăm următoarele programe, proiecte, inițiative și
demersuri recente privitoare la: conservarea, protejarea, punerea în valoare,
conștientizarea importanței elementului și promovarea acestuia în comunitățile
locale, dar și în rândul publicului larg.
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1) Contribuția instituțiilor din subordinea Ministerului Culturii și a
autorităților locale publice:
1.1. Institutul Național al Patrimoniului, având partener Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași și Biblioteca Națională a
României a realizat proiectul Ii și cămăși românești – tradiție și valorificare (2019).
1.2. Numeroase instituții muzeale desfășoară în fiecare an proiecte, realizează
expoziții, editează publicații, organizează târguri de meșteri populari, care
promovează patrimoniul cultural imaterial și inclusiv arta cămășii cu altiță (Muzeul
Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Național al Țăranului, Român,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Complexul Național Muzeal ASTRA (Muzeul
ASTRA) Sibiu, Complexul Muzeal Național Iași, Muzeul Viticulturii și
Pomiculturii Golești, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici etc.). De
exemplu, Muzeul ASTRA, Sibiu organizează „Ziua universală a iei” (24 iunie,
șapte ediții) și „Olimpiada de meșteșuguri artistice tradiționale”, care se derulează
în iulie, aflată la cea de-a 25-a ediție. Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a
implementat proiecte pentru cercetarea și promovarea portului popular, printre care
și a cămășii cu altiță, din diverse zone ale țării: Portul popular femeiesc din
Suceava în colecţiile Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” (2015), Portul
popular din Vâlcea în Colecţiile Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
(2017), Portul popular din Mehedinți și Dolj în colecțiile Muzeului Național al
Satului „Dimitrie Gusti” (2018), Portul popular din Câmpia Munteniei în
colecțiile Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” (2020). Pentru
valorificarea colecției de cămăși, dar și a pieselor textile din colecția Muzeului de
Artă Populară Dr. Nicolae Minovici, Muzeul Municipiului București a pus la
dispoziția publicului un catalog cu titlul Ii de sărbătoare din colecția Muzeului Dr.
Nicolae Minovici scrisă de Maria Camelia Ene, unde sunt valorificate și cămășile
cu altiță din colecția muzeală. De asemenea, o parte din cămășile colecționate de
medicul legist Nicolae Minovici sunt expuse la Muzeul de Artă Populară Dr.
Nicolae Minovici, unde vizitatorii sunt invitați să le privească, să le analizeze.
Totodată, colecția pieselor de port popular este valorificată și cu ajutorul unei
vitrine interactive. Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici dispune de un
sistem de realitate augmentată cu ajutorul unei vitrine interactive, cu cabină de
probă. Cu ajutorul acestei aplicații poți „proba” un costum popular - poți încerca
fie o piesă, fie costumul integral din următoarele regiuni etnografice: Muntenia,
Moldova, Oltenia și Transilvania. Această experiență este posibilă cu ajutorul unei
vitrine cu multi-touch overlay și video augmentat interactiv.
1.3. Unele persoane cu competențe, recunoscute și promovate de autoritățile locale
și centrale, de mass-media, sunt invitate la manifestări culturale, la concursuri și
muzee și chiar au primit, ca purtători de tradiție, distincția „Tezaur uman viu”
(Olivia Tima, jud. Alba, 2011; Silvia Tecoanță, jud. Sibiu, 2013; Constantin Nițu,
jud. Olt, 2018; Alexandrina Filip, jud. Olt, 2020). Este necesară consolidarea
contextelor de performare și menținere a rolului comunitar, de coeziune socială și
mai ales de transmitere a acestor practicanți etalon.
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2) Contribuția instituțiilor non-guvernamentale și a altor tipuri de asociații:
Organizații non-guvernamentale și asociații familiale au drept obiect de
activitate promovarea și salvgardarea elementului și realizarea de proiecte specifice:
Asociația „Oameni buni”, proiectul „Lada de zestre” (2019) – pentru cunoașterea
simbolisticii creațiilor populare tradiționale, inclusiv ii; Asociația „Artă și tradiții
meșteșugărești”, Alba cu Radio Reîntregirea, Muzeul Etnografic al Transilvaniei,
Primăria Zlatna, Muzeul Național al Unirii, Studioul Teritorial Cluj, Transilvania
Look S.A., S.C. Independent SRL – au urmărit să reconstituie portul tradițional și să
stimuleze lucratul portului tradițional zonal (2016); S.C. „Acul și ața” (Nicoleta
Oana Pârvan, înființată în 2010) – promovează meșteșugul de țesere și coasere
deprins și transmis în familie; S.C. „Ie tradițională” (Iulia Martinescu, înființată în
2013) care confecționează cămăși cu altiță în Ponoarele, Mehedinți; Asociația „La
Tismana într-o grădină” (Florin Tantan) promovează meșteșugul din familie;
Asociația „Ii de Breaza” (Anda Mănescu), beneficiind de o veche tradiție
meșteșugărească în această zonă (1948) în care sunt și alte asociații care produc
cămăși cu altiță; Șezătoare Avrig (Grancea Maria, Sibiu), în cadrul căreia se cos,
printre altele, ii cu umăraș.
Conștiente de valoarea pe care o deține portul local și zonal, unele
comunități au ales ca formă de stimulare a interesului tinerilor și de promovare pe
plan regional a acestuia întrunirile festive grefate pe vechi hramuri și nedei ale
satelor. Un exemplu de excelență, menținut de mai bine de o jumătate de secol, îl
constituie „Sărbătoarea iilor” de la Cezieni-Olt. Inițiată în anul 1920 de soția lui
Dumitru Cezianu și continuată de Principesa Brâncoveanu până la cel de al doilea
război mondial, Sărbătoarea iilor este astăzi un adevărat concurs de selecție și
premiere a celor mai frumoase cămăși cu altiță purtate de femeile care joacă în
horă. Implicarea autorităților locale și sprijinul acordat de instituțiile culturale
județene, după anul 2001, stimulează dorința femeilor de a continua tradiția de
confecționare a cămășilor cu altiță. Cu acest prilej, satul întreg devine o imensă
expoziție de costume populare, fiecare familie expunându-și la stradă, pe gardurile
gospodăriilor, cămășile lucrate în respectivul an – Fig. 52, 53.

Fig. 52. Expoziție stradală de cămăși cu altiță prezentate pe gardurile gospodăriilor cu prilejul Sărbătorii iilor,
Cezieni, județul Olt, foto Valeru Ciurea, 2020
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Fig. 53. Expoziție stradală de cămăși cu altiță prezentate pe gardurile gospodăriilor cu prilejul
Sărbătorii iilor, Cezieni, județul Olt, foto Valeru Ciurea, 2020

Un alt eveniment similar, de referință pentru județul Vâlcea, este Hora
costumelor organizată anual, sub patronajul autorităților locale, în comuna Pietrari,
Vâlcea – Fig. 54.

Fig. 54. Hora costumelor, Pietrari, județul Vâlcea
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3) Contribuția indivizilor interesați de element/ colecționarilor:
O altă fațetă a soluțiilor de patrimonializare o constituie inițiativa mai
multor colecționari pasionați de a pune la dispoziția publicului, dar și a
instituțiilor-partener din domeniul culturii și educației, piese de vechime
apreciabilă, de mare valoare estetică și documentară. Dintre aceștia, îi amintim pe
Marius Matei din Giroc (Timiș), Gabriel Boriceanu din Mateiaș (Brașov), Paul
Torac din Brodina (Suceava), Ligia Bodea din Iaz-Plopiș (Sălaj), Florica și
Romulus Zaharia din Băița (Hunedoara), familia Dumitrașcu din satul Ludu,
comuna Ponoarele (Mehedinți).
4) Contribuția comunităților de revitalizare7:
Aceste persoane și grupuri realizează intervenții în zona revitalizării și a
promovării elementului.
Comunitățile de revitalizare pot fi considerate centre de resurse regionale
sau zonale pentru promovarea elementului, ce se implică în cunoașterea,
impunerea, menținerea și transmiterea valorilor cămășii cu altiță. Acestea derulează
programe care includ evenimente sociale și culturale, experimente, cursuri de
inițiere, expoziții mai cu seamă în mediul urban, dar și în cel rural și în mediul
digital (online). Aceste comunități de revitalizare au documentat istoria cămășii cu
altiță, folosind, alături de colecțiile muzeale și particulare din țară și din străinătate,
albumele de cusături promovate de elita românească începând din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea și continuând în secolul al XX-lea. Astfel se reface traseul
preocupărilor mereu actuale de a coase și broda cămașa românească, respectând
specificul fiecărei zone. Ceea ce se înscrie în categoria performanțelor
comunităților de revitalizare este cunoașterea în profunzime a „secretelor” altițelor,
explicând soluții privind croiul mânecii cu altiță, legături între lații de pânză, mod
de asamblare a altițelor, motive decorative și culori, semnificații. Unele dintre
membrele acestor comunități sunt deținătoarele unui savoir-faire impresionant,
dobândind competențe deosebite. Din 2012 comunitatea online (peste 34.000 de
membri în 2020) și Asociația „Semne Cusute” (2018, coordonată de arh. Ioana
Corduneanu, cu sediul în București), aduce în actualitate dimensiunea identitară a
cămășilor femeiești răspândite pe întreg teritoriul României și al Republicii
Moldova (având legături strânse mai ales cu grupul MăiestrIA din Chișinău, astfel
încât membrele asociațiilor din cele două țări se autodenumesc „surori de ac” ).
Principala sursă de inspirație a fost patrimoniul unor importante muzee
etnografice din țară și din străinătate, pe baza căruia s-a realizat un repertoriu
online de planșe desenate și digitizate cu modele de cusături postate pe blogul
arhivă Semne Cusute, oferindu-se astfel informații și ajutor persoanelor interesate
de practicarea acestui meșteșug. Suportul digital a facilitat constituirea unui
forum de dezbateri privind croiul cămășii cu altiță, tehnicile de broderie,
clarificări privind specificul decorativ și cromatic al unor zone, tipuri de
7

Construcția „comunități de revitalizare” utilizată în prezentul document are rolul de a marca tipul de
intervenție – activitate de revitalizare – pe care aceste categorii de grupuri le realizează cu preponderență.
Construcția terminologică nu este una validată la nivel internațional și are rolul de a aduce precizie
documentului de față.
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materiale și tipuri de cămăși în funcție de ariile etnografice ale țării.
Recunoașterea acestui fenomen, inițiat și dezvoltat prin comunicare digitală, a
însemnat în 2019 realizarea unui parteneriat cu Fundația Google Art & Culture în
ceea ce privește alocarea unui spațiu virtual permanent pentru a expune cămășilor
cusute – Fig. 55, 56.

Fig. 55. Grupul Semne Cusute, coordonator Ioana Corduneanu, București, 2020, foto Studioul Video Art

Fig. 56. Cămăși realizate în grupul Semne Cusute,
zonele: Romanați (Oltenia), Vrancea (Moldova), Vlașca (Muntenia)
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„Șezătoarea București” (2014, coordonată de Victoria Bizon), cu peste
15.000 membri în prezent, oferă un exemplu de bune practici copiilor și tinerilor
iubitori de tradiții românești. În întâlniri periodice, prin exercițiu practic, dar și prin
intermediul internetului asigură difuzarea informațiilor ce provin din tradiție
(tehnici de lucru, modele, specific zonal) – Fig. 57, 58.

Fig. 57. Șezătoarea București, coordonator Victoria Bizon, foto Studioul Video Art, 2020.

Fig. 58. Cămașă de Bucovina realizată de Victoria Bizon

„Șezătoarea de Piatra” (în colaborare cu Florentina Buzenschi, la PiatraNeamț), și „Șezătoarea Bacău” promovează fenomenul viu al transmiterii cămășii cu
altiță din Moldova, aspirând să fie un punct de reper important în vestimentația femeii
moderne. Membrele acestor două grupuri au relevat diversitatea și originalitatea
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broderiilor artistice de pe cămășile femeiești din zona Neamțului, zona Bacăului și
Valea Siretului, încercând să reia procedeele vechi de a coase altițe așa cum obișnuiau
bătrânele de la țară – Fig. 59, 60.

Fig. 59. Cămași cusute de Carmen Nădejde, zona Neamț, Borca și Fărcașa, Șezătoare de Piatra;
foto Florin Ghimiș, 2020

Fig. 60. Cămăși cusute de Angela Colbeanu, zona Neamț, Piatra Șoimului și Claudia Pătrașcu, Faraoani, Bacău,
Șezătoare Bacău; foto Roxana Căruceriu, 2020
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„Șezătoarea Ploiești” a redescoperit albumul original al Elisei Brătianu,
editat în 1943, cât și colecția sa de cămăși cu altiță, păstrată la Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, Cluj-Napoca și desfășoară proiectul Albina prin care și-a propus să
aducă un omagiu înaintașelor care au realizat modele din acest album – Fig. 61.

Fig. 61. Cămăși cusute de Gabriela Ene în grupul Șezătoarea Ploiești
(1-2) Cămașă cu altiță din Olt și Vâlcea (Oltenia); (3) cămașă cu altiță Vlașca (Muntenia); foto Gabriela Ene, 2020

„Șezătoarea la Brașov” întrunește membre, în majoritatea lor, care provin ca
loc de origine, din zone diferite din țară. Ele cos cămăși cu altiță „de acasă”, purtate în
Moldova, Bucovina sau Oltenia, reprezintă o amintire a locurilor unde au copilărit –
Fig. 62.

Fig. 62. Cămăși cusute de Manuela Mujdei, zona Dornelor, Suceava și zona Neamț, Șezătoare la Brașov

Șezătorile din zona Vrancei fac parte din aceeași rețea de grupuri de lucru
care cos cămăși cu altiță, fiind descendente ale celor două mari comunități din
București „Semne Cusute” și „Șezătoarea București”. Beneficiind și de consilierea
etnografului Ion Cherciu au preluat modul de învățare, rigoarea detaliilor,
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respectarea modelelor din zona Subcarpaților de Curbură. Ele se desfășoară la
Focșani, Soveja și Jitia. „Șezătoarea de la Jitia” are meritul de a antrena învățarea
grupurilor de copii pentru a coase cămăși cu altiță – Fig. 63, 64.

Fig. 63. Cămăși cusute de Luminița Avram, zona Vrancea și Elena Micu, zona Soveja

Fig. 64. Olimpiada Meșteșuguri artistice tradiționale, ediția a XXII, 2017, Muzeul ASTRA
Apostu Luminița, com. Vintileasca, Vrancea; Lalu Alice Lăcrămioara, com. Jitia, Vrancea; foto Silviu Popa
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Aceste comunități de revitalizare au realizat numeroase proiecte, expoziții,
publicații, evenimente menite să promoveze elementul: „Ie veche-Ie nouă” (2015);
„Original și Revival” (2016), proiectul „Ia Aidoma” (2016-2020), proiectul „Ia
Aievea” (2018-2020), proiectul „MăiestrIa” (2019), flash mob în Paris, la Centre
Pompidou (2019), evenimentul „Rencontres francophones: broderie, traditions et
entreprenariat” (2019).
5) Indivizii și grupurile de practicanți
Practicanții de la sate și de la orașe care au deprins meșteșugul
preponderent în cadrul familiei sau al grupului restrâns, ca și cei care după perioada
„cooperatistă” au continuat individual sau prin asociere meșteșugul artistic, au
manifestat după anii ʻ90 inițiative proprii referitoare la conservarea, salvgardarea,
transmiterea, punerea în valoare și valorificarea elementului. Aceste inițiative
pornite dinspre indivizi și grupurile respective conștiente și motivate de păstrarea,
crearea, inovarea și transmiterea elementului reprezintă nucleul demersurilor
prezentate mai sus și stau la baza acțiunilor colaborative cu specialiști, decidenții și
autoritățile. Unele dintre persoanele reprezentative de practicanți au întreprins
demersuri în domeniul educației nonformale: la Sibiu există în zonă o Școală de
familie coordonată de Maria Ciucă, la Poiana Sibiului, care pregătește tinerele
dornice să deprindă meșteșugul lucrului cu acul și ața – Fig. 65.

Fig. 65. Școala de familie Maria Ciucă, imagini din expoziția „Tezaure umane vii”, Muzeul ASTRA; 2003
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Colectarea datelor, implicarea comunităților și consimțământul
La realizarea acestui raport au contribuit cu materiale științifice și rapoarte
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Dr. Ioana Baskerville, cercetător științific II, Departamentul de Etnologie

al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română –
Filiala Iași (consultanță pentru respectarea recomandărilor Convenției
UNESCO din 2003)
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privind cercetările recente din sudul Transilvaniei)
Drd. Silviu Horațiu Ilea, muzeograf, Muzeul Național al Țăranului Român
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Universitatea din București
Dr. Emil Țîrcomnicu, cercetător științific I, Institutul de Etnografie și
Folclor ”Constantin Brăiloiu”
Au mai contribuit cu informații:
Dr. Narcis Dorin Ion, manager, Muzeul Național Peleș
Lelia Boruga, conservator, Muzeul Național Peleș
Dr. Octavian Boicescu, director adjunct științific, Muzeul Național de Artă
al României
Dr. Virgil Nițulescu, manager Muzeul Național al Țăranului Român
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Laurențiu-Gerard Guțică-Florescu, director Muzeul Județean Olt, Slatina
Viorel Pintea, director general, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Arpad Udvardi, fotograf, Muzeul de Etnografie Brașov
Valeriu Ciurea, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Silviu Popa, fotograf, Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu
Aceștia au fost implicați în actualizarea datelor pe teren și înregistrarea de
materiale audio-vizuale de la creatoare cu scopul detalierii tehnicilor zonale și
locale.
Pentru realizarea filmului documentar care va însoți dosarul UNESCO
Muzeul Național al Țăranului Român a furnizat documente audio din arhiva
proprie, iar elaborarea propriu-zisă s-a făcut de către Studioul Video Art, din
subordinea Ministerului Culturii.
Institutul Național al Patrimoniului a inclus pe site-ul său postarea
electronică a paginii de inventar dedicată artei cămășii cu altiță și a tehnicilor
specifice de realizare.
Reprezentanții comunităților și indivizii purtători ai valorii au susținut
nominalizarea, permițând înregistrarea și documentarea elementului pe teren. Ei au
furnizat experților materiale și documente auxiliare, necesare pregătirii
nominalizării (fotografii, înregistrări video, colecții de țesături). Autoritățile
publice și creatorii au fost de acord cu nominalizarea și s-au semnat acorduri
oficiale cu aceștia pentru tehnicile de realizare ale cămășii cu altița.
Observații
Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală și tehnicile de
realizare a cămășii cu altiță sunt propuse pentru înscrierea pe Lista reprezentativă a
patrimoniului cultural imaterial pentru sesiunea UNESCO din martie 2021, în
cadrul unui dosar multinațional România – Republica Moldova.
Completat
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Dr. Doina Ișfănoni, cercetător etnolog, istoric și teoretician de artă
Dr. Georgiana Onoiu, șef Secție Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Muzeul
Național al Satului ”Dimitrie Gusti”
Drd. Horațiu Silviu Ilea, muzeograf, Muzeul Național al Țăranului Român
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