
Semnificația spirituală a iei tradiționale 

țărănești.



Ia sau „cămașa cu altiță” face 
parte dintr-o tradiție populară 
străveche, fiind piesa cea mai 
importantă a costumului 
popular  românesc și leagă 
istoria de odinioară de istoria 
actuală a noastră, a tuturor. 

Ea reușește prin motivele și



simbolurile brodate să 

exprime apartenența la o 

comunitate, la o regiune, să 

exprime stări sufletești și 

evenimente importante sau 

uzuale din viața omului (nunți, 

botezuri, sărbători religioase,



statusul marital, zona de 

apartenență),precum și 

modificări care apar odată cu 

influențele venite dinspre 

lumea orașului.

Se presupune că ia a fost 

purtată pentru prima dată



în perioada culturii Cucuteni 

(aprox. 5500 î.e.n.- 2750 

î.e.n.), unde s-au găsit aceleași 

însemne magice pe ceramica 

Cucuteni, una dintre cele mai 

vechi civilizații din Europa, și 

chiar mai veche       



decât cea egipteană sau 

sumeriană. Cultura Cucuteni 

era răspândită pe teritoriul de 

astăzi al Moldovei, nord-estul 

Munteniei, sud-estul 

Transilvaniei și Basarabia. 

Pe camașa tradițională 

țărănească sunt cusute   



cu grijă însemne magice care au puterea 

de a proteja purtătoarele de spiritele 

rele.Caracteristicile iei sunt date de 

cusături (umărul, care unește părțile din 

față și spate de mânecă), încrețul, altița 

(bandă lată, elementul definitoriu și unic 

al modelului,



irepetabil), râurile (benzi 

drepte sau oblice pe piept și 

mâneci)și bibilurile sau  

cheițele (cusături prin care se 

îmbină bucățile textile), 

brodate manual, decorată cu 

motive tradiționale românești. 



O altă caracteristică a 

costumului femeilor este 

folosirea culorii, fondul 

țesăturilor din in, cânepă, 

borangic, arnici,sau lâniță și 

decorată cu motive magice. 



Simbolurile sau însemnele 

magice: spirala(eternitatea), 

crucea (credința), linii drepte 

orizontale(moartea), verticale 

(viața), duble, ondulate 

(apa,puritatea), copacul 

(trăinicia, viața, renașterea), 

soarele,     



steluțe, fulgere, fructe, flori, 

coarne de berbec, fruntea 

boului, vrabia, porumbelul, 

cocorii, furca, grebla ne 

vorbesc despre etape din 

existența umană a fiecarui 

individ sau popor întreg, 



ale societății locale și a 

stilului său de viață aflat în 

conexiune cu mediul           

înconjurător și divinitate. 

Pentru a exprima tradiția și 

bogatia unei zone geografice 

sau etnografice. 



O ie poate fi o lecție de istorie, 

dar pentru a o învăța avem 

nevoie de exercițiu și de timp.   


