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COSTUMUL ÎN PEISAJUL CULTURAL ROMÂNESC
LA CUMPĂNA VEACURILOR XIX-XX
dr. Maria Camelia Ene
Întotdeauna hainele au surprins mentalitatea unei epoci. Prima dată nu asistăm
la schimbarea unui stil în arhitectură, ci remarcăm modificarea aspectului omului,
pentru că se schimbă idealul uman. În timp ce vorbim despre o anumită modă, în
acelaşi timp analizăm o epocă.
Prin înveşmântare se face zilnic un exerciţiu de creativitate, iar alegerea şi alăturarea
unor piese vestimentare se face din linii, forme şi culori, compoziţii plastice. Materialele
cu care ne îmbrăcăm vorbesc nu numai înţelegerii raţionale, ci şi tuturor simţurilor, iar
rezultanta finală creează o impresie generală care se răsfrânge asupra purtătorului. În
decursul ultimului secol, odată cu instalarea democraţiei, toate aceste bariere au căzut.
Astăzi, pe stradă, este deseori greu să distingi dacă cineva este băiat sau fată, tânăr sau
bătrân. Blănurile scumpe au fost abandonate în mediile civilizate, iar progresul se manifestă
neîndoielnic la nivelul tehnic al materialelor sau în comoditatea veşmintelor.
Frumuseţea hainelor a fost atinsă în fiecare perioadă prin alte mijloace
artistice. Au existat mereu artişti care au reuşit nu numai în pictură sau sculptură,
ci şi în creaţia vestimentară să provoace privitorilor acea trăire totală care face ca o
clipă să rămână de neuitat, care intensifică deopotrivă senzaţiile, gândirea, afectele,
amintirile şi asociaţiile între toate acestea.
În secolul al XIX-iea călători străini, pictori, francezi şi italieni voiajează
pentru interese artistice sau de plăcere prin Moldova sau Valahia. Dintre aceşi artişti
s-au remarcat prin calitatea lucrărilor Marcel Bouquet, Lancelot, Valerio, Charles
Doussault, Denis Auguste Marie Raffet şi Domenico Preziossi.
În aceeaşi perioadă desfăşoară o prolifică activitate pictorul şi fotograful
Carol Popp de Szathmary. Prin munca sa plină de dăruire el realizează o adevărată
enciclopedie a costumului heritage din toate zonele etnografice ale ţării.
Dacă privim cu atenţie acuarelele şi desenele care prezintă costumul
din această perioadă se observă că portul popular românesc începe să fie treptat
influenţat de moda costumului de curte şi al celui boieresc, la care unele elemente
occidentale se amestecau cu tradiţia orientală a veşmintelor purtate de elite până la
sf'arşitul secolului al XVIII-iea. În acest context, unele piese ale costumului ţărănesc
de sărbătoare şi de ceremonie, lucrate spre sfărşitul secolului al XIX-iea preiau şi
exprimă clar ecourile acestor schimbări de mentalitate, mai ales la nivelul ţărănimii
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n tArite. Relaţia dintre canon şi libertate cunoaşte o dinamică cu totul specială în unele
w ne etnografice din Câmpia Bărăganului, sudul Munteniei şi Olteniei, oferind uneori
o l uţi i vestimentare îndrăzneţe . Astfel, croiul pieselor principale de îmbrăcăminte
cl\ măşi, catrinţe/vâlnice, pantaloni/izmene - continuă să respecte tiparul tradiţiei
p cifice fiecărei zone etnografice - chiar cu o anumită rigoare impusă de codul
tic al obiceiurilor pămământului - dar materiile prime şi compoziţiile decorative
rientează către noutăţile vremii. Pânza de bumbac şi borangic, lucrate în casă,
11rnic iul, firul de aur şi argint, mărgelele şi paietele sunt utilizate tot mai mult de
' tre femei , pentru a împodobi costumele de nuntă ale fetelor şi feciorilor. Hainele
1 ase de blană şi dimie sunt, la rândul lor, tot mai bogat împodobite cu broderii
I 1 tuoase şi compoziţii ce se desfăşoară pe întreaga suprafaţa a pieselor. Sub impactul
11nuenţei balcanico-orientale în lumea satului oltenesc şi muntenesc apare moda aplicării
I hainele din dimie albă a găitanelor din mătase neagră sau colorată, ceea ce generează o
11tl •vărată perioadă barocă a costumului popular. Edificatoare este în acest sens varianta
rjenească a costumului numit schileresc, apoi zăbunele, mintenele, giubelele, şubele,
11Hcriile şi dulamele căptuşite cu blană de miel sau de vulpe.
După 1848, când moda hainelor nemţeşti începe să aibă tot mai mulţi adepţi
printre boieri şi târgoveţi, efervescenţa creatoare din lumea satului este stimulată şi
d migrarea de la oraş spre sat a meşterilor specializaţi în confecţionarea hainelor
ase din blană şi aba, ca urmare a pierderii clientelei urbane.
Incontestabili mesageri vizuali ai evoluţiei portului românesc de-a lungul
lurnultoaselor evenimente istorice din secolele XIV -XIX, portretele votive ale unor
I ro ni-ctitori de biserici se adaugă la şirul izvoarelor iconografice ale costumului
I llnânesc de patrimoniu. Solemnitatea ţinutei strămoşeşeti în care sunt înfăţişate
I nn iliile de ţărani uimeşte prin meticulozitatea detaliilor pictate, care reproduc fidel
•o mpoziţii decorative cu statut emblematic şi de marcă identitară.
Broderiile cămăşilor femeieşti sunt redate în structurile plastico-decorative
p cifice mânecilor - cu altiţă, încreţ şi râuri - ale vâlnicelor şi diverselor
tll da lităţi de acoperire a capului la femei , cu marame. Bărbaţii etalează frumuseţea
os tumelor schilereşti, dacă sunt gorjeni, sau a celorlalte categorii de haine groase
ube, pieptare, cojoace, iţari etc).
Secolul al XX-lea aduce cu sine, în peisajul cultural românesc, preocuparea
1111 r remarcabili specialişti români pentru studierea culturii şi civilizaţiei populare,
n vederea tezaurizării celor mai valoroase creaţii ale acesteia. Este momentul
I ropice înfiinţării Muzeului de Artă Naţională, pe Şoseaua Kiseleff, sub conducerea
pro fesorului Alexandru Tzigara - Samurcaş , la l octombrie 1906.
Una dintre sălile muzeului era destinată costumului popular. Aici erau
I r zentate pe manechine, piese de port provenind din toate regiunile ţării , alături
I tampele pictorilor Henri Trenk şi Carol Popp de Szathmary, oferite muzeului
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de Regele Carol I. Diversitatea, perfecţiunea şi inegalabila frumuseţe a costumelor
a cucerit de la bun început stima publicului şi a elitelor. Însăşi Regina Maria era
entuziasmată de costumul popular românesc, adoptându-l ca ţinută de înaltă
ceremonie, în cadrul festivităţilor de la palat.
Tot la începutul veacului al XX-lea s-a înfiinţat la Bucureşti Institutul Social
Român sub conducerea eminentului profesor - sociolog Dimitrie Gusti, care a iniţiat
primele cercetări de tip monografic, realizate cu echipe multidisciplinare de specialişti
şi studenţi. Ca urmare a celor zece campanii de cercetări monografice efectuate în mai
multe sate-pilot din România şi Basarabia, a luat fiinţă unul dintre cele mai importante
muzee etnografice în aer liber din România - Muzeul Satului Românesc, deschis
pentru public la 17 mai 1936, tot pe bulevardul Kiseleff. Astfel se oferea publicului
capitalei un sat sinteză 1 , alcătuit din toate satele României care-şi propunea să aducă în
acelaşi loc casa cu acareturile sale specifice, biserica, troiţele, hanul şi familii de ţărani
îmbrăcaţi ca hainele lor caracteristice şi practicând ocupaţiile casnice şi meşteşugăreşti
din satele lor de origine. Odată cu monumentele de arhitectură s-au pus bazele primelor
colecţii de patrimoniu etnografic mobil, între care şi a celei de Port popular (după
1958), nucleul acestei colecţii fiind reprezentat de cele 18 costume femeieşti din zona
Muscel, Muntenia, purtate şi comandate de Regina Maria.
Revenind la portul ţărănesc în secolul al XIX-iea merită să fac următoarele
aprecieri. O notă specială a vestimentaţiei doamnelor din înalta societate o dădea
portul ţărănesc, pe care ele îl preţuiau foarte mult. Dragostea pentru acesta s-a
transmis de la doamnele ţării, prin apropiatele Curţii princiare, spre celelalte membre
ale protipendadei. În gestul abordării costumului popular era de fapt o atestare a
naţionalităţii şi a apropierii, chiar formal, de cei umili. Era şi o încercare de redescoperire
a rădăcinilor, de întoarcere la surse, pe o filieră romantică, prin literaţi români precum
Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Gheorghe Asachi şi
Alexandru Odobescu. Această redescoperire a rădăcinilor se tăcea prin valorile morale
ale poporului, considerat pur în mediul său rural, nealterat de tarele societăţii urbane.
Încă înainte de 1848, Mariţica Bibescu, frumoasa soţie a lui Gheorghe
Vodă Bibescu arbora straie de săteancă şi ţinea să fie portretizată îmbrăcată astfel
atât de Constantin Lecca, cât şi de Carol Szathmary. Dar, acest costum a fost, de
fapt, o interpretare, o adaptare a celui popular la vestimentaţia cultă. Profuzia de fir
de aur şi argint din altiţă, marile paftale din metal preţios, diadema din ţechini cu
pandantive, la fel ca la domniţele bizantine, precum şi salba cu trei şiraguri de mari
galbeni împărăteşti confereau acestui costum o valoare pe care nici ţărăncile cele mai
înstărite nu ar fi putut-o da veşmântului de sărbătoare.
1. Doina lşfănoni, Paula Popoiu, Costumul românesc de patrimoniu din colecţiile Muzeului Naţional al
Satului "Dimitrie Gusti'', Ed. CNI Coresi S.A. Bucureşti, decembrie 2007, p. 14
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Tot restul veacului se va păstra această diferenţă între costumele ţărăneşti şi cele ale
\lonmnelor care obişnuiau să se travestească în ţărănci pentru baluri sau acţiuni caritabile.
Doamna Elena Cuza nu a purtat asemenea îmbrăcăminte, dar a făcut cadou
1111 frumos costum cu fotă cusută cu fir şi cu maramă de borangic împărătesei Franţei,
I are Eugenia a îmbrăcat-o şi s-a fotografiat cu ea.
În epocă mai era recunoscut pentru gustul său desăvârşit şi pentru
11 unoştinţele etnografice generalul dr. Carol Davila, iar soţia acestuia, Anica Davila,
li !!Cută Racoviţă, era o mare iubitoare a veşmintelor tradiţionale româneşti şi le
111brăca adesea. Când mergea la conacul de la Goleşti al rudelor sale, duminica ieşea
osiste la hora satului unde cu greu putea fi recunoscută în mijlocul ţărăncuţelor.
n monumentul ridicat în 1882 de sculptorul Karl Storck în curtea azilului Elena
I) >amna este reprezentată tot în costum popular.
Domnitorul Carol I când a intenţionat să-i trimită micuţului fiu al lui Napoleon
11 1 lll-lea un costumaş popular l-a desemnat tot pe generalul dr. Carol Davila să se
o ·upe de achiziţia acestuia. În anul 1868, Davila comanda ţesături ţărăneşti pe care
domnitorul voia să le folosească la tapiţarea mobilierului. Când avea ocazia, Principele
'nrol avea timp să admire producţia casnică rurală, în special pe cea textilă, precum
ou rţele şi velniţele din camera de oaspeţi a mânăstirii Poiana Mărului, unde
p 1posise în timpul excursiei prin ţară din anul 1867, în drum spre Râmnicul Sărat,
după cum relata prefectul respectivului district în raportul său înaintat ministrului
li interne. 2 Prinţul era atras de veşmintele tradiţionale, de pitorescul, abundenţa şi
•onvingerea cu care erau purtate în comunităţile săteşti. Aceste costume au devenit
p se cu greutate între cadourile pe care le făcea familiei sau capetelor încoronate
111 • uropei. După ce s-a căsătorit cu Principesa Elisabeta de Wied-Neuwied, i-a
11 uflat şi acesteia dragostea pentru portul românesc, ea adoptându-l cu entuziasm
111 diverse ocazii fesive, la recepţii şi baluri. Unele dintre aceste petreceri primeau ca
I matică exact îmbrăcarea acestor vesminte ca o condiţie esenţială a participării. În
unu l 1885, Regina Elisabeta a sugerat ca, la Balul Curţii, toate doamnele să îmbrace
v ' hiul şi frumosul costum ţărănesc. Alte baluri în epocă la care se purta costumul
p 1lpular românesc au fost : balul Societăţii Unirea a Lucrătorilor Constructori, cel al
, 1• ietăţii Comerciale Providenţa, cel al Societăţii Furnica. Aceste straie erau purtate
•11 lu oraş iar piesele componenete erau comandă specială, lucrate cu profuzie de aur şi
111 int, aşa cum ţărăncile nu îşi permiteau să folosească. Cămaşa sau fota ori vâlnicul
1uu susţinute de jupoane sau chiar de crinolină, iar în picioare, în loc de opinci
purtau botine de şevro sau pantofiori de dans din mătase. Indiferent de provenienţa
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul de Interne-Secţiunea Administrativă, dos.
I H1I/ J 866, fila 323, Apud Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi Societate Urbană, Ed. Paideia, Bucureşti,
10()() , p. 169
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costumului, fie el de Gorj, Muscel sau Suceava, chiar dacă conversaţia între ele se
purta în franţuzeşte, regina şi doamnele purtau au mândrie straiele ţărăneşti, ca o
expresie a patriotismului lor şi o marcă a apartenenţei naţionale. Elegantele doamne,
orăşence pozau cu plăcere îmbrăcate în asemenea straie, în epocă existând numeroase
portrete fotografice cu ele învârtind fusul sau umplând ulciorul cu apă de la fântână.
Bărbaţii şi copiii purtau, de asemenea, veşminte naţionale la ocazii.
Şi în saloanele cele mai selecte ale Europei se impusese frumuseţea portului
nostru naţional. La un bal parizian, pe la 1862, dr. Mihail Georgiade Obedenaru,
medic şi diplomat literat, a introdus costumul naţional românesc.
La balul din 1865 de la Ministerul de Externe al Franţei mai multe doamne
şi unii simpatizanţi ai cauzei noastre au purtat costumul popular cu dezinvoltură.
Gazetarul Ulysse de Marsillac relata astfel: "La ultimul bal costumat dat de dl.
Drouyn de Lhuys la Palatul Ministerului Afacerilor Străine, la Paris, s-au remarcat
doamna Iancu Alecsandri, doamna baroană d'Avri/, născută Odobescu şi domnişoara
Bouvet, a fostului consul al Franţei la Iaşi, toate trei purtând cu o rară distincţie
costumul atât de elegant şi pitoresc al ţărăncilor românce "3•
Expoziţia de artă populară de la Berlin, din anul 1909 a fost patronată
de Regina Elisabeta a României, iar secţia ţării noastre a fost foarte admirată de
vizitatori. Erau expuse ţesături, velniţe, broderii, obiecte din lemn sculptat, ouă de
lemn pictate precum ouăle de Paşte şi costume. Exponatele erau executate de diverse
societăţi de lucru de mână ca: „Albina'', „Furnica", „Munca'', „Ţesătoarea", „Maria".
Obiectele au fost atât de apreciate încât cunoscuta firmă de decoraţiuni din Londra,
Liberty comandase pânzeturi româneşti în valoare de peste 20.000 lei. Costumele
naţionale erau apreciate şi de doamnele berlineze care nu mai conteneau să admire
şi să cumpere podoabe de artă naţională românească. Tot acum erau expuse şi două
fotografii ale Reginei Elisabeta, realizate de fotograful bucureştean Franz Mandy,
îmbrăcată ea însăşi în costum popular şi aşezată la războiul de ţesut. Această imagine
purta ca legendă un panseu al suveranei : „Viitorul ţărei îl ţese femeea". Alexandru
Tzigara-Samurcaş, care aprecia aportul Reginei Elisabeta în realizarea vechii industrii
casnice şi în impunerea costumului popular ca veşmânt de gală pentru doamnele
din elită, nota în memoriile sale : „Din punct de vedere naţional incontestabilele
merite ale reginei au fost de a pune în evidenţă însuşirile de seamă ale poporului
românesc. A redat viaţă portului, poeziei şi cântecului curat românesc, a prezidat
sărbători la Palat în costum ţărănesc. (...] Căci nu e manifestare curat românească în
fruntea căreia să nu o găsim. [... ]Apreciind subtilul simţ estetic, înnăscut, al ţărancei
colinelor noastre, manifestat în portul naţional cu valorile sale vii dar armonioase şi
mai ales prin maramele amintind vălurile fecioarelor ateniene, Carmen Sylva prin
3. La Voix de la Roumanie, nr. 16/9 Mars 1865, Apud Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p.170
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/11troducerea acestui port la festivităţile de la Curte i-a dat o viaţă nouă întreţinută
• I rin numeroasele Societăţi întemeiate şi prezidate de majestatea sa"4 •
Şi Principesa Maria, soţia prinţului moştenitor Ferdinand a îndrăgit
v ~ mintele ţărăneşti şi le-a purtat ori de câte ori a avut prilejul.
Totdeauna imaginativă şi inspirată, Principesa Maria purta costumul popular
11 ·hip foarte personal, adoptând piesele după gustul său. Astfel, ea nu-şi va aşeza
111•i dată marama de borangic peste păr, ca un văl, aşa cum făcea Regina Elisabeta
111 mând moda ţărăncilor, ci şi-o va înfăşura strâns în jurul capului şi pe frunte, aproape
111 un turban, lăsând să-i atârne marginile pe spate, ca o mantilă. În acelaşi fel se va
mhrobodi şi în timpul războiului, când va îmbrăca rochia albă a infirmierelor şi va
viz ita spitalele de campanie şi ambulanţele.
Considera că portul popular îi prindea foarte bine şi pe copiii săi, aşa că,
111 1 sca, aceştia erau îmbrăcaţi ca ţărăncuţe şi ciobănaşi, coborâţi parcă de pe pânzele
111 Nicolae Grigorescu. Mama a ţinut ca ei să fie imortalizaţi de obiectivul aparatului
1111 >grafic astfel, alături de ea, ca o veritabilă familie de ţărani.
Pasiunea pentru portul tradiţional românesc nu s-a estompat vreodată. La
fe bruarie 1927, Maria, devenită între timp regină, participa împreună cu nora
•11. principesa Elena, la o reuniune, amândouă îmbrăcate în port naţional, aşa cum
111 •n\iona în jurnalul său : „ Seara (. ..)a trebuit să mergem în costum românesc la o
111/nmire a Ligii Culturale la Cercul Militar " 5•
În acest gen de costumaţie foarte personală a fost surprinsă Regina Maria
11 loarte multe fotografii, înainte şi după război . În 1918, la Bicaz, unde se retrăgea
1111 •sca într-o căsuţă ţărănească, apare pozând în pridvor alături de soţia lui Barbu
, I rbcy, Nadejde Ştirbey, administrator al Domeniilor Regale, amândouă în port
popular. Când suveranii vizitează Transilvania în mai-iunie 1919, Maria poartă un
I I de s curteică pe talie, cu poalele evazate, brodată pe piept, la umeri şi manşete, în
p rit popular. Şi la Balcic, îndrăgita ei reşedinţă de vară de pe malul Mării Negre se
111brtlca în văluri albe amintind de feregeaua musulmană. La Bran, regina cu fiicele
•I Invitatele ei purtau ie şi catrinţă, confundându-se adesea cu ţărăncile din zonă,
p1 'are le vizita şi cu care stătea, prieteneşte de vorbă. Capul îl avea întotdeauna
1 lpcrit cu specifica-i legătură ale cărei colţuri se revărsau pe umeri şi pe spate.
Domnii îmbrăcau rareori straiele ţărăneşti, în special la baluri costumate. Dar,
11 unumite momente, costumul popular devenea pentru bărbaţi un mijloc de afirmare
11 op\iunilor politice şi de afiliere la o cauză progresistă. Uneori purtau elemente
I. Tzigara- Samurcaş , Memorii (1910-1918), Editura Grai şi su.flet, Cultura Naţională Bucureşti,
I IJlll). voi II, p.338, Apud Adrian - Silvan Ionescu, Op. ,cit., p. 171
,
rhivele Naţionale Istorice Centrale Fond, Casa Regală, Regina Maria, Personale, rola 479,
111111 1 rama 407, Apud Adrian-Silvan Ionescu, Op, cit., p. 172
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din costumul popular pentru a-şi demonstra apropierea de popor şi de a-i împărtăşi
idealurile de libertate. Un exemplu ar fi atitudinea unui grup de moldoveni patrioţi
care, în timpul domniei lui Mihail Sturdza, fiind în opoziţie cu acesta, au adoptat
purtarea căciulii de miel, care îi distingea de ceilalţi ieşeni şi contrasta flagrant cu
restul vestimentaţiei de tăietură occidentală pe care o aveau.
În timpul prigoanei antiunioniste, în Moldova, funcţionarii cu vederi înaintate care
se pronunţau deschis pentru cauză şi-şi afişau poziţia prin culorile naţionale pe care le adoptau
în articolele vestimentare au avut de suferit din partea autorităţilor pierz.ându-şi posturile.
În anul 1864, magistratul şi fostul ministru Dimitrie Scarlat Miclescu a
fost însărcinat de Mihail Kogălniceanu să explice legea rurală şi aplicarea reformei
agrare. Cu această ocazie, Miclescu va renunţa definitiv la hainele nemţeşti pentru
portul popular. Dar, aşa cum am precizat mai sus, în rândul bărbaţilor îmbrăcarea
hainelor ţărăneşti era conjuncturală.
Despre vestimentaţie, ca o concluzie se pot deosebi următoarele trăsături .
În perioada dintre anii 1850-1950, când influenţa franceză era
precumpănitoare, aspiraţia către cultura vest europeană, mai ales cea franceză s-a
manifestat începând cu revoluţia de la 1848 şi a contribuit la eliberarea românilor
de dependenţa faţă de Imperiul Otoman, care dominase secolul al XVIII-leaca şi la
unificarea politică a Principatelor Române.
Modelele de eleganţă şi multe veşminte veneau de la Paris. Aceasta se
vede bine şi în gravura Cununia Ortodoxă din 1874, de pictorul Theodor Aman.
Se remarcă vestimentaţia mirelui, o jachetă neagră , doamnele purtând rochii cu
crinolină şi decolteuri largi.
Dar mirii, reprezentaţi în momentul culminant al ceremoniei, poartă pirostrii,
după ritualul ortodox, iar preoţii care slujesc au costumele tradiţionale, din primele
secole ale creştinismului, mantii ample brodate cu fir de aur.
Veşmintele de tradiţie bizantină au rămas, de-a lungul vremii ca o preţioasă
moştenire, purtate la curte de prinţese şi regine, păstrate apoi la sate ca port de
sărbătoare. Pentru a înţelege costumul naţional românesc trebuie să ne întoarcem
în timpul în care creştinii au repudiat idealul uman al antichităţii păgâne, mens sana
in corpore sano, cu structură psiho-fizică armonioasă, al cărui trup era admirat pe
stadioane, înlocuindu-l cu cel potrivit credinţei că sufletul nemuritor sălăşluieşte în
trupul pieritor, supus ispitelor diavolului.
În consecinţă, imaginea creştinului, remodelată în costum, trebuie să pună în
valoare ochii, oglinda sufletului, şi să ascundă trupul. În acest scop împăraţii Bizanţului
se îmbrăcau cu haine rigide, din mătase lucioasă, brodate cu fir de aur, aşa cum se vede
în portretele lui Justinian şi ale curtenilor săi, din mozaicurile bisericii San Vitale din
Ravenna. Acelaşi principiu se găseşta în costumul naţional românesc.
Parura împărătesei Theodora, cu lanţuri de aur şi perle prinse în coroană,
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n ·adrându-i gura, are rolul de a-i îngusta faţa, de a-i acoperi rotunjimea obrajilor şi
masticatori legaţi de funcţii pământeşti, lăsând să se vadă ochii, subliniaţi de
prâncene groase şi cearcăne .
Acelaşi efect este obţinut de femeile obişnuite prin legarea basmalei
111 ·rucişate pe gât iar de bărbaţi lăsându-şi barba să crească .
Această parură se regăseşte în portretele domniţelor apoi în cel al Reginei
Muria la încoronarea de la Alba Iulia şi a rămas modelul podoabei clasice a miresei
to mânce, cu fire lungi de beteală, întregită în biserică de coroana aurită.
Potrivit unui vechi obicei din Oltenia, amândoi mirii, îmbrăcaţi în alb poartă
111urame asemănătoare , cea a femeii acoperindu-i creştetul, cea a bărbatului aşezată
după gât, ca un fular, amândouă atârnând în faţă lungi până la pământ, ca două
lumânări verticale solemne. Acesta este un caz rar de armonizare prin costum a
•up lului, pe când mirii obişnuiţi frapează prin contrastul dintre alb şi negru ce poate
11ugera un înger şi un demon.
Costumul naţional devenise o piesă de vestimentaţie nelipsită din garderoba
do mnelor şi a tinerelor fete. Anuarul naţional al României pe anul 1903 indică patru
11 lrese de unde se puteau achiziţiona costume naţionale 6 •
Firma cea mai renumită în comerţul de artă, Djaburov, nu considera că ar fi
ub rangul ei comercializarea costumelor naţionale. Ei i se adăugau atelierul Şcolii
I1ro fesionale de fete care avea un magazin pe Calea Gri viţei nr. 22 şi Bazarul Societăţii
/ 1'11rnica, sub patronajul reginei Elisabeta, activ din sec. XIX, care păstrează vechea
11dresă din strada Cometei nr. 24 precum şi un magazin pe Calea Victoriei nr. 807 •
Marin Constantinescu, furnizor al Curţii Regale, avea magazin de haine
nuţ ionale intitulat pitoresc „La Surugiul Roşu", în Calea Moşilor nr. 14 şi oferea
pri ntre altele, „costume de călăraşi", costume care ajunseseră în mare vogă datorită
lltptului că regele şi principesa moştenitoare obişnuiau să le poarte în anumite ocazii
I fuseseră chiar portretizaţi purtând costumul.
Muzeul Municipiului Bucureşti adăposteşte o colecţie impresionantă de
l' istume şi accesorii de epocă, fiind una dintre cele mai bogate, variate şi valoroase
•o l ecţii din ţară, un număr important de piese fiind clasate în categoria tezaur. Sunt
' l stume ce reprezintă portul femeiesc şi masculin, începând cu secolul al XVII-iea
p nă în perioada interbelică. Se remarcă costumul feudal , caracterizat de o minuţioasă
llroderie în fir de aur şi argint, varietate stilistică, dar şi costumul din perioadele de
1rnnzi ţie, pe care le-a cunoscut societatea românească, inclusiv cea bucureşteană.
Pe lângă crinolinele îmbrăcate în tafta changeante şi rochiile de bal, corsajele

111uşchii

h, Anuarul Naţional al României, 1903, Institutul de Arte Grafice „Eminescu'',
I 19-340
I Ibidem, p. 361, 453
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cu entre-deux-uri de dantelă, fracurile de diplomat şi costumele de ofiţeri, evantaiele
şi jobenurile purtate de elitele en vogue, costumul cult de interpretare populară şi
cel tradiţional românesc întregesc colecţia arătându-ne preocuparea pentru portul
naţional şi preţuirea pentru tradiţie a doamnelor din familiile boiereşti. Graţia cu care
purtau tulpanul, marama de borangic, îmbinând bluza tip ciupag cu fotele româneşti,
cu motive geometrice aşezate peste crinoline, cepchenul din portul balcanic îmbrăcat
ca o scurteică peste cămaşa din pânză ţărănească, cusută cu râuri, la care asortau
şiraguri de salbe. Acest amestec, tipic perioadei cuprinsă între mijlocul veacului al
XIX-iea şi primele decenii ale secolului XX, care se reia şi în actualitate nu înseamnă
nici pe departe o lipsă de rafinament artistic, ci o metodă pentru a arăta rădăcinile
străvechi ale artei noastre precum şi preţuirea pentru frumuseţea ei .
Pe lângă costumul naţional, în cadrul stilului naţional, la mare modă sunt
obiectele de lemn. Firma Bucher & Dilrrer şi-a numit fabrica „Industria română
de articole de lemn" (Şos. Basarab nr. 28-30) care producea „casete, măsuţe,
dulăpioare, etajere, console, coloane, galerii pentru perdele, port-jurnale, port-haine,
port-umbrele, paravane etc., precum şi articole din lemn alb pentru pirogravură şi
pictură farfurii de diferite forme, farfurii pentru cărţile de vizită, cutii, rame pentru
fotografii, mobile mici şi mari etc"8 •
Cea mai numeroasă categorie de artişti după „Anuarul Naţional al României"
din anul 1903, o constituie pictorii. Este categorie de artişti unde întâlnim cele mai
multe nume româneşti, rod al eforturilor făcute cu câteva zeci de ani în unnă de
câţiva artişti români, în frunte cu Th. Aman, de a organiza un învăţământ artistic
superior şi o viaţă artistică coordonată şi sprijinită de stat.
Între cele 91 de nume sunt menţionate cele ale lui N. Grigorescu, Şt. Luchian,
G.D. Mire~, Nicolae Vermont, Alexandru Szatmari, Sava Henţia, C. Artachino,
Abgar Baltazar, Gabriel Popescu. Pentru costume naţionale avem un singur nume în
anuar- Mandiţa Găină cu magazinul său de pe Str. Brăilei nr. 69.
Din nefericire, o preocupare pentru istoria artelor decorative şi aplicate din
România nu s-a manifestat niciodată în mod sistematic. Multe urme între timp s-au
şters . Obiectele nefiind puse în valoare de vreo cercetare, cu atât mai mult au fost
desconsiderate, aşa că multe au pierit. În cel mai fericit caz, cum credem că este
cazul multor piese de mobilier, s-au păstrat ca piese de artă decorativă străină.
SUMMARY
Clothing has always represented various societies, mentalities, /eve/s ofcu/ture and
civilisation. The paper deals with the evolutions in fashion, in Bucharest, during the
J9th and 20th centuries.
8. Ibidem, p. 298
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