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SECȚIUNEA III
PATRIMONIUL ETNOGRAFIC: EXPRESIE A SPIRITUALITĂȚII 

ȘI MODULUI TRADIȚIONAL DE VIAȚĂ 

Cămășile tradiționale din Republica Moldova ca parte valoroasă 
a patrimoniului etnografic și expresie a spiritualității neamului

Tatiana Bîzgu
Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Vestimentația tradițională din Republica Moldova a evoluționat de-a 
lungul istoriei, acumulând în sine tradiții seculare din cele mai adân-
ci rădăcini istorice. Trecând prin verticalele epocilor, arta populară, 
inclusiv piesele din complexul portului tradițional, au ajuns până în 
zilele noastre, aducând suflarea strămoșilor în viața contemporanilor, 
demonstrându-și spiritualitatea, hărnicia și creativitatea.
Într-o gamă largă de lucrări ale cercetătorilor din România, Moldova și 
alte țări, putem urmări evoluția formei și croiului cămășilor tradiționale 
bărbatești și femeiești. Este important de menționat că atât cămășile 
de lucru, cât și cele de sărbători, au avut decor realizat printr-o gamă 
largă de tehnici. Arta broderiei în Moldova s-a dezvoltat pe parcurs a 
mii de ani și a dobândit originalitate și bogăție artistică, iar tehnicile 
realizării broderiei au fost întotdeauna în concordanță cu scopul și ca-
racteristicile de decor ale piesei vestimentare. Pentru cămăși de lucru, 
paleta de culori a broderiei a fost mai restrânsă, în contrast cu cea pen-
tru cămăși de sărbătoare. Ornamentul geometric este cel mai vechi și 
simbolurile sale aveau o semnificație magică. Simbolurile ornamenta-
le nu erau doar decorațiuni, ci aveau și funcții mai importante, inclusiv 
de protecție și semnificație spirituală. Trecând prin multe generații de 
meșteri populari, aceste simboluri au fost folosite în compozițiile de 
broderie populară, dobândind particularități locale și tehnici unice de 
realizare. Elementele ornamentului tradițional moldovenesc au căpătat 
denumiri autentice. Alături de cele mai vechi ornamente în stil geome-
tric, ornamentul cu motive florale a reflectat frumusețea naturii locale 
și a devenit larg răspândit în ultimele secole.
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Piesele portului tradițional reprezintă o moștenire etnică și simboli-
zează conceptele caracteristice și manifestările artistice ale tradițiilor. 
Fiecare cămașă tradițională poartă o poveste, care se transmite din 
generație în generație, ducând în viitor spiritualitatea acestui popor.


