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PROGRAMUL CONFERINȚEI
24 iunie 2021

10.00-10.30. Ședință de deschidere
Cuvânt de salut:

Petru VICOL, director general, MNEIN.
Monica BABUC, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Varvara BUZILĂ, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, 

MNEIN.

10.30-12.30. Sesiune de comunicări
Moderator: Andrei PROHIN, dr., secretar științific, MNEIN.

1. Monica BABUC, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ex-mi-
nistru al educației, culturii și cercetării, Contribuția autorităților publice cen-
trale din Republica Moldova la cunoașterea, promovarea și conservarea portului 
popular tradițional.

2. Ioana BASKERVILLE, dr., cerc. șt. II, Institutul de Filologie Română 
„A. Philippide”, Academia Română, Iași, Ce și cum salvgardăm? Cămașa cu 
altiță în procesul de înscriere pe Lista Reprezentativă UNESCO.

3. Ligia FULGA, dr., director, Muzeul de Etnografie Brașov, Mirela 
CREȚU, dr., muzeograf, Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu, Redes-
coperirea cămășii românești în era digitală.

4. Petru VICOL, drd., director general, MNEIN, Contribuția Muzeului 
Național de Etnografie și Istorie Naturală la valorificarea și promovarea portu-
lui popular din Republica Moldova.
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5. Elena COJOCARI, drd., director adjunct programe culturale și 
educative, Irina BADIUC, șef secție Patrimoniu, Evidență și Completare, 
MNEIN, Portul popular în cadrul activităților cu publicul de la Muzeul Națio-
nal de Etnografie și Istorie Naturală.

6. Crina HAREA, masterandă, anul II, Facultatea de Istorie și Filosofie, 
Universitatea de Stat din Moldova, Ia românească între tradițional și modern.

7. Tamara MACOVEI, dr., cerc. șt. superior, MNEIN, Podoabe tradițio-
nale – meșteșuguri de azi.

8. Elena ȘIȘCANU, dr., conf. univ., cerc. șt. coord., MNEIN, Mesajul 
social al costumului tradițional. 

12.30-13.30. Pauză

13.30-15.30. Sesiune de comunicări
Moderator: Varvara BUZILĂ, dr., conf. univ., cerc. șt. coord., MNEIN.

9. Varvara BUZILĂ, dr., conf. univ., cerc. șt. coord., MNEIN, Recu-
perarea originalității și autenticității cămășii cu altiță românești în practica 
socială a comunităților din Republica Moldova, în primele decenii ale seco-
lului XXI.

10. Olesea ENACHI, artist plastic, profesoară, Centrul de Excelență în 
Construcții, Chișinău, Contribuția Comunității „Șezătoarea Basarabia” la pu-
nerea în valoare a cămășii cu altiță.

11. Natalia GRĂDINARU, dr., secretar științific, Institutul Patrimoniu-
lui Cultural, Ansamblul vestimentar femeiesc din Valea Nistrului de Jos.

12. Maria ȘPAN, dr., lector univ., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 
Elemente de etnoestetică în costumul tradițional dintr-un sat din Mărginimea 
Sibiului – Gura Râului.
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13. Ludmila MOISEI, dr., lector univ., Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”, Cămașa tradițională românească din perspectiva semnificațiilor 
estetice.

14. Patricia-Smaranda MUREȘAN, drd., etnolog, cercetător științific, 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Portul popular din Șieuț – 
marcă a identității locale.

15. Andrei PROHIN, dr., secretar științific, MNEIN, Aspecte ale salv-
gardării portului românesc în viziunea lui Nicolae Iorga.

16. Irina BALOTESCU, dr., cerc. șt., Institutul de Etnografie și Folclor 
„C. Brăiloiu”, Academia Română, București, Cămașa cu altiță. Perspective de 
abordare a unui element identitar în context național și internațional.

15.30-16.00. Ședință de încheiere
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CONTRIBUȚIA AUTORITĂȚILOR PUBLICE CENTRALE DIN
REPUBLICA MOLDOVA LA CUNOAȘTEREA, PROMOVAREA ȘI 

CONSERVAREA PORTULUI POPULAR TRADIȚIONAL

Monica BABUC, deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
ex-ministru al educației, culturii și cercetării 

Portul popular este marcă a identităţii culturale românești, simbol 
care ne reprezintă alături de simbolurile de stat, stemă, drapel, blazoane, 
fiecare popor păstrând un ansamblu vestimentar propriu, ca unul din cele 
mai vechi însemne. Portul popular este emblema identităţii noastre naţi-
onale. Dincolo de faptul că povestește despre modul cum munceau, din 
ce își confecţionau hainele strămoșii noștri și cum le înfrumusețau, iden-
tificăm pe ie sau pe cămașa noastră bărbătească pomul vieţii și coarnele 
bourului, și azima, și multe alte semne care vin încă din perioada dinaintea 
apariţiei scrisului nostru.

Evenimentele tematice organizate de Ministerul Culturii în perioada 
anilor 2013-2014 – Prima ediție a Paradei Portului Popular (august 2013); 
Prima ediție a Paradei Portului Popular de Iarnă (decembrie 2013), cea de-a 
treia ediţie a Festivalului Iei „Ie Festival” (iunie 2014), Târgul Național al 
Covorului, organizat în premieră la Chișinău, care a găzduit cea de-a doua 
ediție a Galei portului popular de iarnă (decembrie 2014), manifestările or-
ganizate cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, s-au axat pe 
promovarea tradiţiilor și a portului popular prin prisma formaţiilor folclo-
rice autentice din diferite zone geografice ale Moldovei, susţinerea mește-
rilor populari, care confecţionează articole vestimentare de înaltă valoare 
etno-culturală, precum și conservarea, promovarea și valorificarea patrimo-
niului cultural imaterial.
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În 2015, Ministerul Culturii a inițiat procesul de instituire a Zilei Na-
ționale a Portului Popular, fapt realizat de Parlamentul Republicii Moldova 
prin aprobarea hotărârii de a sărbători anual, în ultima duminică din iunie, a 
sărbătorii dedicate portului popular. Prima ediţie a sărbătorii naţionale Ziua 
Portului Popular s-a desfășurat pe 26 iunie 2015. Sărbătoarea s-a înscris fi-
resc și armonios în Programul național al evenimentelor dedicate celor 25 
de ani de independență a Republicii Moldova. În cadrul primei ediții, i-am 
avut în calitate de oaspeți de onoare personalități marcante ale culturii na-
ționale, care au îmbrăcat costum național autentic. Printre ei au fost Eugen 
Doga, Arcadie Suceveanu, Ion Ungureanu, Valentina Cojocaru etc., dar și 
oaspeți din România. 

Sărbătoarea națională Ziua Portului Popular constituie o pledoarie 
pentru tradițiile noastre de secole de a purta veșminte tradiționale. Această 
inițiativă și-a găsit reflectarea prin numeroasele evenimente organizate de 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în localitățile din Republica Mol-
dova, în diasporă, precum și ca element al diplomației culturale, expoziții 
tematice în Franța (Strasbourg și Paris), Polonia, China, Italia, etc. 

La 22 noiembrie 2018, la București, am semnat împreună cu ministrul 
Culturii al României, Valer Daniel Breaz, un Protocol de cooperare în do-
meniul culturii. Prin acest document, am dat start procesului de recunoaște-
re internațională a portului popular românesc, prin demararea procedurilor 
de înscriere, în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imate-
rial al umanităţii, a dosarului „Arta cămășii cu altiță – element de identitate 
culturală în România și Republica Moldova”.
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CĂMAȘA CU ALTIȚĂ. 
PERSPECTIVE DE ABORDARE A UNUI ELEMENT IDENTITAR 

ÎN CONTEXT NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

Irina BALOTESCU, dr., cerc. șt., 
Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, București

În ultimii ani, odată cu înscrierea mai multor elemente în Lista repre-
zentativă de patrimoniu cultural imaterial al umanității, se remarcă un tot 
mai puternic interes pentru patrimoniul intangibil și, în mod deosebit, 
pentru elementele aflate în Listă sau care constituie obiect al viitoarelor 
candidaturi pentru dobândirea recunoașterii valorii lor universale. Vechile 
embleme identitare, multe dintre acestea exploatate în România și în peri-
oada comunismului, sunt astăzi revizitate, reevaluate, resemantizate și re-
puse în circulație, conform intereselor societății contemporane. Elemen-
tele de costum popular considerate separat, dar și costumul ca ansamblu 
reprezentativ format din piese vestimentare cu rol, funcții și semnificații 
specifice, constituie obiectul unor noi interese, distincte față de cele din 
trecut. 

Cămașa cu altiță se constituie într-un exemplu recent de element pre-
zent în Inventarul Național de Patrimoniu Cultural Imaterial, lansat pe tra-
seul recunoașterii internaționale. O recunoaștere care, în afara prestigiului 
îndreptățit al elementului, aduce o serie de responsabilități, în primul rând 
statelor deponente, dar și o serie de riscuri, unele previzibile (supralici-
tarea elementului și a practicanților, transformarea în emblemă a unor 
variante atipice, comercializarea excesivă, instrumentarea unui fenomen 
greu controlabil și ușor de denaturat etc.), altele mai puțin previzibile și 
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dificil de gestionat (drepturile de autor, copierea parțială pe plan intern și 
internațional și lipsa mecanismelor de protecție juridică la nivel național 
și multistatal etc.). 

În acest context provocator, atât pentru performeri, cât și pentru cerce-
tători, va fi interesant de urmărit setul de mecanisme de salvgardare și pro-
tecție pe care forurile de autoritate de la nivel național și internațional le vor 
genera. Cămașa cu altiță reprezintă un astfel de element care va proba, în 
timp, justețea sau lipsa de temei a prudenței care, credem, trebuie să înso-
țească orice candidatură la o recunoaștere internațională.
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CUM ȘI CE SALVGARDĂM? 
CĂMAȘA CU ALTIȚĂ ÎN PROCESUL DE ÎNSCRIERE PE 

LISTA REPREZENTATIVĂ UNESCO

Ioana BASKERVILLE, dr., cerc. șt. II, 
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași

Între 2019 și martie 2021, specialiști români de pe ambele maluri 
ale Prutului, reprezentând comisiile naționale pentru salvgardarea patri-
moniului cultural imaterial, au realizat dosarul comun pentru înscrierea 
elementului „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în 
România și Republica Moldova” pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului 
Cultural Imaterial al Umanității a UNESCO. Această activitate nu a în-
semnat doar o așezare erudită în formularele prestigiosului organism care 
protejează cultura la nivel global a unui fapt autohton de cultură tradițio-
nală, ci și cercetarea și conștientizarea aspectelor contemporane ale aces-
tei piese de port popular. Surprinderea dinamicii actuale a fenomenului, 
identificarea celor mai pertinente modalități de protejare și încurajare a 
patrimoniului cultural imaterial avut în vedere sunt cerințe ale procesu-
lui de înscriere în Lista UNESCO. Reflecția asupra liniei fine care separă 
locul și rolul cămășii cu altiță în comunitățile care o creează și o consideră 
marcă identitară locală și numeroasele mijloace de popularizare ale acestei 
cămăși femeiești tradiționale a reprezentat pentru specialiștii români o reală 
provocare. O sarcină constantă a instituțiilor culturale ce au printre atribuții 
protejarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial național trebuie 
să fie implicarea activă, dar subtilă, precaută, neintruzivă în a oferi defini-
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ții, distincții, informații corecte, a indica repere, a sugera exemple de bune 
practici publicului larg, admirator și pasionat de patrimoniu. Lucrarea de 
față își propune să identifice strategii de informare și promovare relevante 
pentru punerea în practică a măsurilor de salvgardare specifice cămășii cu 
altiță având ca suport câteva elemente de port tradițional și de artă populară 
legată de confecționarea textilelor, elemente ce au fost înscrise cu succes de 
alte state în Lista Reprezentativă UNESCO.
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RECUPERAREA ORIGINALITĂȚII ȘI AUTENTICITĂȚII CĂMĂȘII CU 
ALTIȚĂ ROMÂNEȘTI ÎN PRACTICA SOCIALĂ A COMUNITĂȚILOR

DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PRIMELE DECENII 
ALE SECOLULUI XXI

Varvara BUZILĂ, dr., conf. univ.,
cerc. șt. coord., Secția Etnografie, MNEIN

În ultimele decenii, în spațiul Republicii Moldova, dar și în cel al altor 
state europene, în practicile sociale se observă recursul frecvent la costumul 
tradițional sau, de cele mai multe ori, la una din piesele lui, de regulă, cea 
mai reprezentativă. Tendința se desfășoară în contextul unor procese sociale 
complexe de construire și de afirmare a identității culturale, de manifestare 
a sentimentului de apartenență națională. Între piesele vestimentare de re-
ferință, utilizate cel mai frecvent de femei, este cămașa cu altiță sau ia, care 
face parte din costumul de sărbătoare. Lucrarea pune în valoare calitățile ei 
în cultura tradițională. Fiind purtată în cadrul obiceiurilor, ritualurilor și 
ceremoniilor, ea s-a conformat rolurilor, funcțiilor și semnificațiilor acesto-
ra, încât a dobândit o mare capacitate de semiotizare. A devenit un obiect 
simbolic care încorporează și transmite mesaje privind originea culturală, 
statutul social, vârsta și locul de trai al purtătoarei, dar și alte însemne de 
relaționare a acestui obiect cultural în sistemul de reprezentări despre lume. 

Trebuie relevate apoi mecanismele care au minimalizat perpetuarea ei. 
Rupturile culturale impuse de modernizarea societății, mutațiile, frustrările 
ideologice, deformările și devalorizarea din secolul XX au influențat costu-
mul tradițional și, implicit, cămașa cu altiță, nu i-au oferit șansa unei evoluții 
firești. În secolul nostru, avem ca șansă recuperarea și reincluderea acestor 
embleme identitare în circuitul social, prin valorificarea creativă, în spiritul 
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tradiției, a materialelor, croiurilor, principiilor tehnice și decorative supra-
viețuitoare ale respectivelor încercări. În același sens, este posibilă și recu-
perarea reminiscențelor viabile sub diverse forme în cultura tradițională, 
împreună cu reconstituirea modelelor consacrate istoricește. Modelatorul, 
promotorul și beneficiarul acestui proces creator este societatea, înțeleasă ca 
exponentul principal al conștiinței colective. Ea procedează cum a procedat 
și în alte situații din diferite perioade ale dezvoltării sale și care au perturbat 
mai mult sau mai puțin costumul. Face apel la memoria colectivă folclorică, 
memoria colectivă istorică, pentru a racorda produsul cultural vestimentar 
la modelele consacrate de tradiție. În acest demers, înțeles ca o revenire la 
arhetipuri sau, în accepția lui Iurie Lotman, la memoria culturii, societatea  
operează cu dezideratele numite respectarea originalității și autenticității 
costumului, a cămășii cu altiță. 

În baza analizei mai multor fapte sociale, este elucidat rolul cămășii cu 
altiță și al costumului tradițional în societatea contemporană nouă. După 
lichidarea, în anii ’90 ai secolului XX, a Combinatului Ministerului Culturii, 
care producea costume scenice, cusute la mașină, pentru formațiile artistice 
și care erau departe de spiritul tradiției, meșterii populari, susținuți de insti-
tuțiile de cultură, erau singurii gestionari ai procesului de producere a costu-
mului tradițional. Cel mai mult purtau costumul membrii formațiilor artisti-
ce populare și folclorice în activitățile lor scenice, mai puțin – ospătarii unor 
unități alimentare cu ofertă „în stil național” și unii reprezentanți ai gazdelor 
la întâmpinarea oaspeților străini. Treptat, au început a purta costume sau 
piese din ansamblul acestora și participanții la mișcarea națională, la diverse 
sărbători. Meșterii populari produceau costumul pentru timp cald, ceea ce 
însemna, în bună parte, cămăși femeiești și bărbătești, catrințe/fote, brâie. 
Cămășile cu altiță erau cusute manual, preponderent în cruciulițe, pasul la 
cusut era mare, pe 5-6 fire de pânză. Decorul tripartit al cămășii era păstrat 
mai mult schematic. Altița era scoasă din cadrul care altădată o organiza și o 
structura în câteva registre. Încrețul era exclus, pentru că trebuia să fie reali-



– 14 –

zat în tehnica la fir, în urma acului sau ațește, sau uneori era cusut în cruciuli-
țe. Nu se ținea cont de proporțiile benzilor ornamentale. 

Instituțiile de cercetare și de cultură remarcau aceste devieri, dar puți-
nii meșteri specializați în confecționarea cămășilor nu erau în stare să facă 
schimbarea radicală de redresare a domeniului. Schimbarea s-a produs trep-
tat, prin intervenția comunităților, care au început să aprecieze originalitatea 
și autenticitatea acestor straie simbolice. Festivalurile Iei (2012-2015), Ziua 
Națională a Portului Popular, instituită prin Hotărâre de Guvern în 2016, 
au stimulat acest proces. S-au format comunități, numite șezători, cu ace-
leași funcții ca pe vremuri – Șezătoarea Basarabia (cu sediul la Chișinău și 
șezători în teritoriu și în diasporă), Șezătoarea Mândria Basarabiei, Atelierul 
Bojescu (Mereni, Anenii Noi), Comunitatea Ciocârlia (Costești, Ialoveni), 
Șezătoare Țigănești, Strășeni, MăiestrIA (Chișinău). Membrii acestor comu-
nități și-au asumat responsabilitatea de a coase cămașa cu altiță respectând 
modelele vechi, principiile tehnice și artistice de realizare a decorului. Au 
recuperat vechile tehnici de coasere a fiecărei părți constitutive a cămășii 
cu altiță, au re-inclus în circuit cusutul în șinătău, punct bătrânesc, lănțișor, 
inclusiv ațește și încrețul funcțional, aceste două de la urmă fiind ieșite din 
uz acum 150-200 de ani. Lucrările acestor comunități au fost demonstrate 
în Expoziția 100 de cămăși basarabene salvate de la dispariție, organizată la 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (2019), în cadrul celebră-
rii unui veac de la Marea Unire; concursul Cea mai reprezentativă cămașă cu 
altiță românească (2020); Expoziția Cămașa cu altiță, etalată la Parlamentul 
Republicii Moldova și la Ministerul Afacerilor Externe  și Integrării Euro-
pene (2020). Aceste practici culturale i-au sporit rosturile cămășii cu altiță 
în strategiile identitare. Ea a devenit un mediator al solidarității sociale, un 
etalon al frumuseții femeiești, a motivat alte grupuri etnice conlocuitoare 
în spațiul nostru cultural să-și fortifice cu mai multă grijă propriul costum 
tradițional.
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PORTUL POPULAR ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR CU PUBLICUL 
DE LA MUZEUL NAȚIONAL DE ETNOGRAFIE ȘI 

ISTORIE NATURALĂ

Elena COJOCARI, drd., 
director adjunct programe culturale și educative, 

Irina BADIUC, 
șef secție Patrimoniu, Evidență și Completare, MNEIN 

Cămașa tradițională cu altiță, cusută și purtată de-a lungul secolelor în 
spațiul românesc, este un element de identitate și de mândrie, care și-a păs-
trat valoarea în pofida dificultăților prin care au trecut românii dintre Prut și 
Nistru. În Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, primele cămăși 
au fost adunate din sate de către Albina Ostermann, la începutul secolului 
XX, iar pe parcurs colecția a fost îmbogățită cu piese noi și valoroase. Odată 
cu elaborarea conceptului Expoziției permanente Natura. Omul. Cultura, 
la începutul anilor 90 ai secolului XX, colaboratorii Muzeului au acordat o 
atenție deosebită prezentării portului tradițional în cadrul ghidajelor, dar și 
în cadrul atelierelor tematice de reproducere a elementelor de pe cămașă 
și de inițiere în etapele croiului – lecții destinate copiilor, adolescenților și 
profesoarelor de educație tehnologică. Periodic, în incinta Muzeului, se des-
fășoară seminare republicane ale meșterilor populari, creatori ai pieselor de 
port popular, cu participarea etnografilor, muzeografilor și colaboratorilor 
Centrelor de creație pentru copii și tineret. Deja au devenit tradiționale ateli-
erele organizate de muzeografii Secției Comunicare și Relații cu Publicul 
și ai Secției Expoziții și Proiecte Culturale, susținuți de meșteri populari, 
restauratori și profesori ai instituțiilor superioare de învățământ, de la facul-
tățile de design vestimentar. Astfel, mai ales pe parcursul ultimilor 5 ani, au 
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fost organizate următoarele ateliere: Desenul ornamentelor și croiului cămă-
șii tradiționale; Tehnica confecționării iei tradiționale; Broderia iei tradiționa-
le; Inițiere în țesutul brâului tradițional; Ia tradițională – metode și tehnici de 
confecționare; Confecționarea colțului (broboadei) pentru cap; Confecționarea 
bijuteriilor din mărgelușe. Totodată, muzeografii au vizitat diferite instituții 
de învățământ, prezentând elevilor: Atelierul meșteșugăresc Cufărul bunicii 
și Atelierul didactic și practic Povestea firului de lână. Alături de muzeografi 
și meșterii populari, la diferite evenimente dedicate portului popular, mem-
brele Comunității „Șezătoarea Basarabia” au prezentat publicului tehnici de 
broderie pentru cămășile tradiționale.

În perioada pandemiei, muzeografii au realizat o serie de prezentări on-
line, atât pentru tineri – prezentarea video Comorile neștiute ale bunicii mele, 
cât și pentru specialiști în domeniul portului popular, prezentarea video 
Mărturie identitară a trecutului românesc. Ținând cont de sporirea interesu-
lui pentru portul popular, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
are misiunea de a ghida, a îndruma, a ajuta, a oferi suport și sprijin tuturor 
persoanelor cointeresate, atât teoretic, prin intermediul literaturii de specia-
litate, a seminarelor și lecțiilor, cât și practic, prin intermediul atelierelor de 
creație. Cererea sporită și rezultatele atinse de către participanții la ateliere, 
ne provoacă să regândim și să îmbunătățim modalitatea de a prezenta ase-
menea ateliere sistematic.
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CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII ȘEZĂTOAREA BASARABIA 
LA PUNEREA ÎN VALOARE A CĂMĂȘII CU ALTIȚĂ

Olesea ENACHI, artist plastic, profesoară, 
Centrul de Excelență în Construcții, Chișinău

După obținerea independenței Republicii Moldova, s-a observat că 
societatea acordă tot mai multă atenție costumului tradițional, iar femeile 
– cămășii cu altiță. Pentru menținerea acestui interes, erau necesare forme, 
mijloace și cunoscători ai domeniului sau împătimiți de dragoste față de el, 
ca să facă legătura între tradiția autentică a costumului nostru și oamenii 
care își doreau să-l poarte. Doritori de a purta costumul conform tradiției 
erau mulți, iar meșterii care confecționau această vestimentație erau puțini. 
Atunci s-au format șezătorile, care sunt forme tradiționale de însușire și de 
desfășurare a diferitor activități de muncă. 

În acest context, mă voi referi în continuare la practica Comunității Șeză-
toarea Basarabia, prima organizată și cea mai mare de la noi din republică. Am 
început să colaborăm cu mai mulți doritori de a participa la relansarea confecți-
onării costumului tradițional, din vara anului 2012, când s-a desfășurat primul 
Festival al Iei, după care am activat în diferite formule de inițiere în arta acului, 
pentru ca, în 2016, să declarăm oficial constituirea Comunității Șezătoarea Ba-
sarabia. Am decis să ne întrunim la Muzeul Național de Etnografie și Istorie 
Naturală pentru că, în această instituție, se păstrează o colecție bogată de cos-
tume tradiționale, desigur și una de cămăși cu altiță, și speram la o colaborare 
eficientă în preluarea vechilor modele. Administrația muzeului  a acceptat acest 
program al nostru de a salva de la uitare cât mai multe cămăși valoroase.

Despre membrii Șezătorii Basarabia ținem să precizăm că sunt destui de 
mulți. Există un nucleu de peste 25 de membri care frecventează permanent 
șezătorile, iar alt grup de peste 160 de persoane are o prezență ocazională, 
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vin doar atunci când au nevoie să învețe ceva nou sau să fie ajutați în vreo 
problemă apărută în timpul realizării lucrării. Avem un alt grup de peste 45 
de persoane care au trecut prin șezători, au învățat croiul, mai multe tehnici 
de cusut, proprietățile materialelor, principiile artistice de realizare a orna-
mentelor, după care activează în mod independent. Și sunt membri cu care 
colaborăm online, pentru că fac parte din diasporă. Sunt cadre didactice, 
medici, economiști, ingineri IT, tehnologi, cercetători, între ei sunt și femei 
casnice care îngrijesc de copii mici, dar și elevi, și studenți. Nucleul șezătorii 
este la Chișinău, dar avem șezători-surori în teritoriu, care au apărut după ce 
reprezentanții lor au frecventat șezătorile de la muzeu și, revenind în locali-
tățile de reședință, au facilitat coagularea comunităților locale. 

Șezătoarea Basarabia a promovat și continuă să promoveze toată bogă-
ția cusutului tradițional pe pânză adecvată, cu respectarea tuturor rigorilor 
tehnice și artistice vechi. Am descoperit vechi tehnici de cusut, unele ieșite 
din uz acum 100 de ani. Le-am studiat, le-am însușit, le coasem. 

Până în prezent, am avut mai multe expoziții în care publicul a putut să 
vadă orientarea spre autenticitate, pe care o dăm cămășii noastre românești. 
Aș aminti aici Expoziția 100 cămăși basarabene salvate de la dispariție – ianu-
arie-martie 2019; Expoziția concurs-online Cea mai reprezentativă cămașă 
românească cu altiță – iunie-iulie 2020; Expoziția de costume populare orga-
nizată la Parlamentul Republicii Moldova în iunie 2020, alta – organizată 
la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în octombrie 2020. 
Ne-am prezentat cu lucrări și master-class-uri la Festivalul Iei (2016), Ziua 
Națională a Portului Popular (2017-2020). Am promovat autenticitatea la 
Festivalul IA-MANIA (2017-2019). 

Împreună cu alte grupuri, membrii comunității au susținut înaintarea în 
Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității 
a Artei cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Repu-
blica Moldova. Am reușit și ajungem la această performanță datorită unei 
colaborări importante cu colegii noștri din România și din diasporă.
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ANSAMBLUL VESTIMENTAR FEMEIESC DIN 
VALEA NISTRULUI DE JOS

Natalia GRĂDINARU, dr., secretar științific,
Institutul Patrimoniului Cultural

Potrivit datelor etnografice, confirmate și de rezultatele cercetărilor de 
teren, ansamblul vestimentar femeiesc din satele din Valea Nistrului de Jos 
are ca specific prezența elementelor de vestimentație tradițională întâlnite în 
Munții Apuseni și Câmpiile din Vest până la gurile Dunării. 

Cămașa dreaptă este una din piesele de bază ale costumului popular fe-
meiesc, deși se atestă și cea încrețită la gât. Dintre cămășile drepte, cea mai 
frecvent întâlnită este cămașa cu platcă. Platca era decorată cu ornament în-
gust, amplasat lângă cusăturile de îmbinare a detaliilor de pânză și în jurul 
gurii cămășii. Pânza din care se croiau cămășile era țesută în război, stanul 
fiind din in sau bumbac, iar poalele din fuior de cânepă. Mânecile cămășilor 
erau lungi sau până la mijlocul antebrațului, terminându-se într-o manșetă 
sau bentiță. Elementele marginale aveau ornament colorat, finisându-se cu 
feston sau cu tivuri cu găurele. 

Peste cămăși se îmbrăca ilicul, un pieptar scurt, fără mâneci, alb pentru 
fete și femei tinere, de culori închise pentru femeile mai în vârstă. 

Piesele care acopereau partea de jos a corpului sunt definitorii în sta-
bilirea tipologiei vestimentației din această regiune. Una din cele mai vechi 
– catrinţa – se punea de jur-împrejur peste cămașă de-a-ntregul și se lega cu 
o ață, peste care se punea brâul. Colțul de jos, de la capătul catrinței, se ridica 
în brâu. Fusta albă, legată sus cu un bârneț, era o altă variantă a pieselor ce 
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acopereau trupul de la brâu în jos. Aceasta era făcută din pânză țesută în 
război ori din fuior de cânepă și împodobită cu tandrică la poale. Peste fustă 
se punea pestelca, bogat ornamentată, de culoare neagră sau albastru-închis.

Pe cap, deasupra fesului, se punea moadă (colțul/cârpa). Piesa avea or-
namentări brodate de jur împrejur sau numai pe partea ce încadrează frun-
tea. Colțul din spate era accentuat printr-o compoziție florală, iar cele două 
capete lungi ale broboadei sunt răsucite, apoi legate pe creștetul capului. 
Legătoarea se numește ciocănică și este specifică gătelii capului femeilor din 
această zonă.

Costumul era întregit în perioadele reci ale anului de paltoane scurte 
din postav, bondițe și cojoace de blană. 
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IA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE STRĂVECHI ȘI MODERN

Crina HAREA, masterandă, anul II, 
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova

Folclorul românesc și obiceiurile populare au fost păstrate și respectate 
de-a lungul timpului, fiind cele mai diverse din Europa. Motivele popula-
re  reflectă identitatea etnică, reprezentând o dovadă a valorilor istorice și 
artistice ale poporului român. Principalele zone folclorice românești sunt: 
Moldova, Bucovina, Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, Transilvania, Ma-
ramureș, Dobrogea, acestea fiind la rândul lor subdivizate în zone mai mici, 
delimitate de un grad mai mare de particularitate în ceea ce privește produc-
țiile folclorice.  Evoluţia progresivă a materialelor din care a fost confecţio-
nată ia românească, este și ea cunoscută. Au început cu inul, cânepa, ulterior 
ivindu-se bumbacul, borangicul și mătasea.

Este  imposibil de determinat când a apărut primul tip de cămașă, având 
în vedere că este un port tradițional izvorât din cultura țărănească. Totuși, 
mulți istorici și antropologi au căutat să facă diverse asocieri între simbolu-
rile iei și simbolurile artistice ale altor culturi mai vechi. 

Ia este croită în formă de cruce, dintr-o singură bucată de pânză și cu 
o deschizătură în partea de sus. Ia este o cămașă de sărbătoare, confecțio-
nată din pânză albă, bumbac, in sau borangic și împodobită cu mărgele și 
broderii la mâneci și la gât. În jurul gâtului este întărită cu un șnur răsucit, 
iar mânecile, de cele mai multe ori, sunt încrețite la umeri și la încheieturile 
mâinilor. Tehnica decorării iei s-a transmis de la o generație la alta. Motivele 
sunt stilizate, geometrice sau inspirate de natură.

Cu trecerea timpului, ia a fost îndrăgită de personalităţi regale, cântă-
reți, pictori și designeri internaţionali renumiţi, vedete locale etc. Ea a fost 
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făcută celebră în lume de reginele României, precum Elisabetha și Regina 
Maria a României, principesele Ileana și Elena. 

Dintre toate, cea care a transformat ia într-un stil vestimentar perso-
nal, a fost Majestatea Sa Regina Maria, o englezoiacă de o frumusețe clasică, 
nepoată a Reginei Victoria a Marii Britanii. Ea adora costumul popular ro-
mânesc, pe care nu ezita să-l îmbrace. Aceasta a fost atrasă de arta populară 
românească, de multe ori adaptându-și garderoba în funcție de aceasta. Re-
gina Maria s-a lăsat fotografiată deseori în ia populară, boema acelor vremuri 
fiind influențată de exemplul vestimentar al reginei. 

O femeie puternică, deși în aparență fragilă, cu alură de regină care 
respiră prin toți porii frumusețe și iubire readuce ancestralul în actualitate, 
ridicând la rang de modă portul popular românesc, așa cum odinioară fă-
cuse Regina Maria, pe care atât de mult o iubește. Regina Maria a admirat 
tradițiile românești, viața oamenilor de la țară și portul popular, făcându-le 
cunoscute în lume prin povestirile sale. Atât ca prințesă, cât și ca regină, Ma-
ria a purtat cu mândrie și eleganță costumele populare românești, alegând 
să îmbrace, chiar și la serate, cămăși brodate cu motive tradiționale, văluri 
înflorate și fote. Cămășile pe care le purta regina erau realizate din materiale 
fine, precum mătasea.

Ia românescă a fost cunoscută și de măiastra cântecului popular, Maria 
Tănase, care purta adeseori costumul tradițional în concertele sale.

Pentru pictori, ia a fost motiv de inspirație. Un astfel de exemplu este 
pictura La blouse roumaine, creată de Henri Matisse, alături de alte tablo-
uri care aveau ca temă ia românească. Totul a început atunci când Theodor 
Pallady i-a dăruit lui Matisse ii românești.

O altă operă de artă, care înfățișează o țărancă româncă în port popu-
lar, este celebra România revoluționară, tablou pictat de Constantin Daniel 
Rosenthal și simbol al Revoluţiei de la 1848. Muza sa este soţia revoluţiona-
rului C.A. Rosetti, rămasă în istorie drept Maria Rosetti, prima ziaristă din 
România, purtând năframă și ie.
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Demn de reținut este rolul pe care l-a avut constumul tradițional în 
plastica românească, în tablourile lui Camil Ressu, Ion-Theodorescu Sion, 
Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu, Theodor Aman. Ei s-au lăsat vrăjiți de 
frumusețea iei românești. 

Acest veșmânt magic, țesut în borangic și care poartă semne născute 
dintr-o matematică secretă, a servit drept sursă de inspirație pentru creația 
vestimentară a creatorilor de modă precum Yves Saint-Laurent, care în anul 
1991 a creat o întreagă colecție vestimentară ,,La Blouse Roumaine”. Acesta 
este urmat de Jean-Paul Gaultier, Kanso sau Tom Ford, care a reinterpretat 
ia din zona Sibiului cu broderii negre specifice regiunii și care a apărut în 
revista americană Vogue din 2012, purtată de cântăreața britanică Adele.

Ia reprezintă nu doar un element vestimentar reinventat de casele de 
modă, ea este un simbol al românilor, o modalitate de evidențiere a existen-
ței și continuității poporului român, o parte din ADN-ul nostru, simboli-
zând  măiestria, eleganţa și unicitatea. Un etalon al frumuseții, o mărturie a 
spiritului profund și creativ al românilor.
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PODOABE TRADIȚIONALE – MEȘTEȘUGURI DE AZI

Tamara MACOVEI, dr., cerc. șt. superior,
Secția Etnografie, MNEIN

În ansamblul de concepţii, de obiceiuri, de datini și de credinţe care 
s-au statornicit istoricește și care s-a transmis din generaţie în generaţie, 
constituind pentru fiecare grup social trăsătura sa specifică, se înscrie și 
podoaba tradițională. Purtate din vechime, podoabele fac parte din portul 
tradițional. Rolul și atribuția podoabelor totdeauna au purtat discuții aprin-
se în privința funcției pe care o posedau, însă adevăratele valori artistice pe 
care le dețineau, brățările confecționate din plachete de bronz, argint, fildeș, 
mărgelele de chihlimbar și coral atestate la Cosăuți – Soroca, piesele de artă 
aplicată din fildeș de la Climăuți – Șoldănești, tezaurele de la Cărbuna și 
Mateuți ne demonstrează că oamenii preistorici din acest spațiu se ocupau 
cu confecționarea podoabelor.  

Podoabele tradiționale românești au o veche tradiție și o clară continu-
itate în evoluție, au diferențe sensibile față de podoabele popoarelor venite 
datorită elementelor etnice diferite care au contrubuit la formarea acestor 
popoare. Mărturiile contemporanilor demonstrează că podoabele au fost 
permanent prezente în viața omului. Indiferent de materialele folosite, alte-
rabile sau nu – frunze, flori, metale, pietre – s-a ajuns la crearea unor modele 
care au variat puțin în decursul timpului. Ele au fost supuse unor norme 
sociale stricte, transmise prin intermediul tradiției.

De-a lungul timpului, podoaba s-a adaptat schimbărilor în viața socială. 
Ea a constituit obiect de preț, datorită materialului costisitor folosit (aur, 
argint, pietre prețioase), a migalei cu care a fost lucrată, a semnificațiilor de 
natură subiectivă cu care a fost investită.
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Astăzi, acest meșteșug prosperă și bijuteriile confecționate de giuvaer-
gii iscusiți țin cont de tradiție, cu mici abateri de la devenirea și constituirea 
istorică a podoabei. Varietatea mare a podoabei este determinată de materia 
primă și de tehnicile în care este confecționată, de rolul decorativ pe care îl 
poartă, de semnificațiile simbolice și magice de origine străveche, de rolul 
de „semne” în diferite ceremonii și rituri de trecere.

Portul popular femeiesc nu este complet fără podoabe care îi dau un 
farmec aparte. În portul tradițional, podoaba a fost supusă unor reguli bine 
stabilite, având semnificații diferite, de la cele magice la semne de recunoaș-
tere sau diferențiere socială, de marcare a unor evenimente, care de multe 
ori au stat în directă legătură cu gândirea magico-religioasă și mitică și, deci, 
cu practicile magice, iar mai târziu – cu credințele și riturile religioase. Amu-
letele, brățările de mână, colierele, mărgelele, cerceii, inelele, diademele etc. au 
fost încărcate cu semnificații generale și ades  individualizate.

Astăzi, acest meșteșug prosperă și nu este femeie care să nu aibă sau să 
nu poarte un obiect de podoabă, fie că-i cunoaște semnificația, fie că-l poartă 
prin moștenire ori pur și simplu îi place să fie împodobită.
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CĂMAȘA TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ DIN PERSPECTIVA 
SEMNIFICAȚIILOR ESTETICE

Ludmila MOISEI, dr., lect. univ.,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Cămașa tradițională românească constituie piesa de bază în structu-
ra costumului popular românesc. Definită prin multiple funcții (marcă de 
identitate etnică, semn al statutului social, recuzită de ceremonial), ea vine 
să ne confirme originea și continuitatea de neam. Distinctă prin cele mai 
diverse compoziții ornamentale și aspecte cromatice, specifice spațiului cul-
tural românesc, cămașa tradițională reprezintă un limbaj vizual expresiv, o 
emblemă de recunoaștere, un mijloc de comunicare, un reper identitar, care 
a încorporat în structura sa dimensiuni existențiale, funcționale, tehnologi-
ce, sociale, confesionale, morale și estetice, vizând deopotrivă coordonate 
spațiale și temporale precise.
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PORTUL POPULAR DIN ȘIEUȚ – MARCĂ A IDENTITĂȚII LOCALE

Patricia-Smaranda MUREȘAN, drd., etnolog, cerc. șt., 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

Purtat de milenii de oamenii trăitori pe aceste meleaguri, purtat de se-
cole de țăranii români, trecut prin negura istoriei, alături românului la bine 
și la greu, element indispensabil traiului zilnic și înfrumusețat de mintea, 
creația și dragostea țărăncii noastre, portul tradițional românesc a început să 
fie în ultimul timp din ce în ce mai cunoscut, apreciat și valorizat și de către 
publicul larg, orășeni și străini deopotrivă.

Un adevărat templu la purtător, costumul tradițional a constituit pentru ță-
ranul din satul Șieuț, județul Bistrița-Năsăud, un element extrem de important. 
Atât în viața de zi cu zi, cât și în cadrul diferitelor activități sociale la care acesta 
participa, portul popular era elementul cu care șieuțenii se identificau, fiind un 
motiv de mândrie și o marcă a identității locale, obiectul de vestimentație care 
definește atât statutul social, cât și pe cel marital al persoanei care-l poartă.

Clasificat în funcție de sex, vârstă sau funcții (de lucru, ceremonial/de 
sărbătoare), portul popular a constituit întotdeauna pentru țăranul român 
mai mult decât un simplu obiect vestimentar, el fiind impregnat cu o puter-
nică simbolistică. Motivele, culorile, materialele, etapele și tehnicile de lucru 
nu erau alese la întâmplare, fiecare dintre acestea având un profund impact 
asupra celui care-l făcea și îl purta.

Fiind o componentă deosebită a patrimoniului cultural, creație desăvârșită 
a omului simplu de la țară, încărcat cu semnificații bogate, ne vedem astăzi da-
tori a cunoaște și respecta portul popular din întregul areal românesc, a-l studia, 
valorifica și confecționa în continuare, având obligația de a-l păstra și promova 
ca un element definitoriu de cultură ce ne conferă unicitate nouă, românilor, 
dându-ne identitate în context local, regional, național, european și mondial.
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ASPECTE ALE SALVGARDĂRII PORTULUI ROMÂNESC 
ÎN VIZIUNEA LUI NICOLAE IORGA

Andrei PROHIN, dr., secretar științific, MNEIN

Împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga constituie un 
bun prilej de a rememora contribuția savantului la cercetarea și transmiterea 
portului popular. Deși a consacrat acestui subiect puține lucrări, savantul 
ne-a lăsat un model de studiu științific al costumului tradițional, precum și 
viziuni actuale referitoare la revitalizarea acestuia. Vom începe analiza de la 
lecția Portul popular românesc, susținută de N. Iorga în 1912, la cursurile de 
vară de la Vălenii de Munte. Lucrarea respectivă e prima sinteză de specia-
litate, conținând idei pe care autorul le-a dezvoltat în alte scrieri și le-a tran-
spus în viață.

Istoricul scria că, în ultimele decenii ale sec. al XIX-lea, interesul pentru 
portul românesc s-a afirmat datorită regelui Carol I, care comandase realiza-
rea unui album de costume din diferite regiuni românești, precum și a soției 
sale, regina Elisabeta, care purta costum popular. Urmându-i exemplul, în-
alta aristocrație a început să îmbrace, un timp, costume populare la eveni-
mentele solemne. N. Iorga aprecia acest fenomen drept o modă trecătoare, 
fără un ecou amplu în societatea românească. Considera că este necesară o 
cercetare științifică pentru a cunoaște asemănările cu portul popoarelor bal-
canice și variantele regionale ale costumului românesc. Caracterizând par-
ticularitățile costumelor din diferite provincii, savantul semnala erodarea 
tradiției portului datorită câtorva factori. Antrenarea femeilor în muncile 
agricole a redus timpul necesar confecționării pieselor de port și a afectat fi-
nețea lucrului manual. La aceasta se adaugă promovarea în școli a modelelor 
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artistice occidentale, pătrunderea vestimentației urbane în sate, excesul de 
ornamente, amestecul motivelor decorative din diferite regiuni. 

Pentru a promova portul autentic, istoricul organiza anual, în timpul 
cursurilor de la Vălenii de Munte, un concurs de costume populare din di-
ferite județe ale României și din provinciile românești înstrăinate. Păstrarea 
portului românesc, considera Nicolae Iorga, e posibilă cu susținerea statului 
care ar impune costumul popular în calitate de uniformă școlară, deopotrivă 
pentru elevi și profesori. Astfel ar fi stimulată economia satelor, locuitorii 
cărora vor confecționa costume pentru eleve. În perioada interbelică, Iorga 
a înființat câteva școli pentru revitalizarea vechilor meșteșuguri, în particu-
lar, a cusăturilor și țesăturilor artistice. Activitatea marelui cărturar rămâne 
un model de cercetare științifică multilaterală a portului românesc și, con-
comitent, de implicare în păstrarea acestuia. Viziunile lui N. Iorga consună 
cu politicile UNESCO care încurajează salvgardarea patrimoniului cultural 
imaterial prin susținerea comunităților locale.
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MESAJUL SOCIAL AL COSTUMULUI TRADIȚIONAL

Elena ȘIȘCANU, dr., conf. univ.,
cerc. șt. coord., Secția Etnografie, MNEIN 

Este greu să determinăm astăzi apariția costumului tradițional în plan 
cronologic. Cert este că, de-a lungul timpului, hainele și-au schimbat func-
țiile. Prima dată, omul a folosit hainele pentru protecție, acestea fiind utile 
pentru a ține de cald. Apoi a apărut funcția estetică, acoperind goliciunea 
trupului și adăugând veșmintelor podoabe. Iar, în cele din urmă, omul a 
modificat vestimentația în așa fel încât să exprime mesaje estetice, sociale, 
morale, de ierarhie socială. 

În trecut, hainele, inclusiv costumul tradițional, erau însoțite de nume-
roase credințe și superstiții pornind de la modul de creare a acestora și până 
la felul în care sunt purtate, mai apoi îngrijite. Prin intermediul hainelor, oa-
menii se distingeau din punct de vedere social și dovedeau un anumit rang 
în societate. La fel ca limbajul, costumul tradițional funcționează ca o „sin-
taxă”, cu reguli ce permit ca acesta să primească o serie de funcții: sociale, 
practice, estetice, magice sau rituale. Diferitele funcţii, ranguri, vârste, sexe, 
meserii sau neamuri trebuiau să fie indicate prin semne exterioare, vizibile 
de la distanţă. Podoabele, culorile și materialele devin semne ale costumului 
prin care comunitatea interpretează apartenenţa purtătorului. După croma-
tica costumului, pieptănătură, broboadă, bijuterii, puteai să determini vârsta 
și apartenența socială a purtătoarei costumului tradițional. 

Ca element strict utilitar, costumul se raportează la condiţiile geo-
grafice și climaterice, la ocupaţii și meșteșuguri; ca element de podoabă, 
portul popular este legat de cele mai importante ceremonii din viaţa pur-
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tătorului, căpătând o valoare intrinsecă prin păstrarea unor elemente tra-
diţionale, prin care se reflectă concepţia comunităţii cu privire la starea 
socială, vârstă, etc. 

Interdependenţa dintre poziţia materială și forma de prezentare a cos-
tumului rămâne la fel de puternică, vestimentaţia devenind simbol al supe-
riorităţii economice, concretizată în numărul mare al pieselor de port, varie-
tatea lor, în amploarea câmpurilor decorative, în confecţionarea veșmintelor 
din materiale fine. Din dorinţa de a se individualiza, de a se demarca de 
categoria oamenilor săraci, locuitorii avuţi ai satelor vor modifica morfolo-
gia câmpurilor decorative și, în același timp, vor introduce piese de factură 
urbană, făcând din vestimentaţie un mijloc de afirmare a poziţiei lor econo-
mice și sociale.
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ELEMENTE DE ETNOESTETICĂ ÎN COSTUMUL TRADIȚIONAL 
DINTR-UN SAT DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI – GURA RÂULUI

Maria ȘPAN, dr., lector univ., 
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Etnoestetica reprezintă, conform specialiștilor, modul în care estetica 
este concepută în cadrul unei abordări antropologice. Prezenta comunica-
re propune o incursiune în domeniul etnoesteticii oamenilor din comuna 
Gura Râului, județul Sibiu, o localitate din Mărginimea Sibiului în care mul-
te tradiții încă se păstrează, inclusiv purtarea hainelor românești în zilele de 
sărbătoare. Ce înseamnă cuvântul frumos pentru oamenii de acolo? Care 
sunt criteriile estetice, în general (ce înseamnă un bărbat frumos, o feme-
ie frumoasă, o poartă frumoasă etc.)? Care sunt cuvintele folosite pentru a 
spune că un lucru este frumos, dar, mai ales, ce înseamnă frumosul pentru 
săteni când vine vorba de costumul lor? Sunt întrebări cu răspunsuri inedite, 
provenite din cercetarea de teren. Costumul din Gura Râului este considerat 
a fi cel mai simplu din zona Mărginimii Sibiului, tocmai de aceea analizarea 
lui din perspectiva etnoesteticii – o perspectivă preponderent emică –  re-
prezintă o provocare. Ne vom concentra pe etnoestetica elementelor costu-
mului – în special, pe broderia iei –, vom descoperi frumosul din costumul 
purtat la riturile de trecere, ce înseamnă costum autentic, cum se îngrijește 
costumul ca să fie frumos, posibile influențe ale unor grupuri etnice în „fru-
mosul” costumului din Gura Râului etc.
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CONTRIBUȚIA MUZEULUI NAȚIONAL DE ETNOGRAFIE ȘI 
ISTORIE NATURALĂ LA VALORIFICAREA ȘI PROMOVAREA 

PORTULUI POPULAR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Petru VICOL, drd., director general, MNEIN

Una din cele mai importante și valoroase colecții etnografice ale Muze-
ului Național de Etnografie și Istorie Naturală este colecția de port popular, 
creată odată cu fondarea muzeului, în toamna anului 1889. Pe parcursul ani-
lor, colecția s-a completat cu piese noi, astăzi având un număr de peste 1600 
de unități, unele fiind expuse pentru prima dată în cadrul expoziției publice 
organizate de Zemstva Basarabiei. Colecția de port popular a muzeului este 
cea mai numeroasă și valoroasă din țară. Reieșind din această realitate, rolul 
muzeului în promovarea și valorificarea portului popular a fost și este unul 
hotărâtor. Pe parcursul existenței sale, Muzeul a organizat diverse acțiuni 
menite să pună în evidență costumul popular autentic, iar odată cu declara-
rea independenței Republicii Moldova, costumul tradițional românesc din 
Basarabia și-a reluat locul firesc în rândul valorilor naționale, devenind un 
element indispensabil al identității culturale.  

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost implicat în di-
verse proiecte de valorificare și promovare a portului popular, realizate, în 
primul rând, prin expoziții tematice, prezentări, publicații și manifestări ști-
ințifice. Primul pas important în promovarea costumului tradițional auten-
tic a fost făcut odată cu vernisarea expoziției permanente Natura. Omul. Cul-
tura, unde portului popular i-a revenit un loc aparte, fiind expuse mai multe 
costume specifice zonelor geografice, precum și costume de sărbătoare uti-
lizate la nunțile tradiționale moldovenești. Costumul popular, în special că-
mașa cu altiță, au devenit elementele centrale în cadrul Zilelor Iei la Muzeu 
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(anii 2012-2014), în cadrul cărora se organizau acțiuni de popularizare și va-
lorificare a pieselor de patrimoniu, precum și conferințe științifice în cadrul 
cărora cercetătorii prezentau studii și realizări științifice în domeniu. Odată 
cu declararea Zilei Naționale a Portului Popular, pe 19 noiembrie 2015, la 
inițiativa dnei Monica Babuc, Ministrul Culturii, în ultima duminică a lunii 
iunie, sărbătoarea portului popular a devenit unul din cele mai importante 
evenimente culturale din țară. Muzeul a participat activ la toate edițiile, fi-
ind responsabil de promovarea costumului tradițional autentic, prezentând 
publicului numeroase costume din colecția sa, din toate zonele geografice, 
precum și costume ale etniilor din țară. Acțiunile de promovare a costumu-
lui național s-au intensificat odată cu implicarea angajaților muzeului în ela-
borarea dosarului „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală 
în România și Republica Moldova”. Fiind un centru de cercetare, angajații 
muzeului au reușit să cerceteze semnificațiile costumului, publicând diverse 
studii și lucrări științifice, contribuind la descoperirea și valorificarea costu-
mului național. 

Prin articolul „Contribuția Muzeului Național de Etnografie și Isto-
rie Naturală la valorificarea și promovarea portului popular din Republica 
Moldova”, ne propunem să scoatem în evidență cele mai importante acțiuni 
culturale și științifice întreprinse de muzeu în ultimii ani și care, credem, au 
contribuit substanțial la redescoperirea și revenirea costumului popular au-
tentic în lada de zestre a valorilor naționale ale țării.
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