Considerații asupra portului popular din Câmpia Munteniei.
Studiu de caz - colecțiile Muzeului Național al
Satului „Dimitrie Gusti”

P

ortul popular este în întregime creația celor care l-au purtat, realizat pe baza tradiției și a spiritului creator al comunităților. Cunoașterea acestui domeniu ca marcă definitorie a românilor devine o necesitate în condițiile globalizării, ale schimbărilor care au loc pe
plan internațional, ale afirmării contribuției noastre la civilizația și cultura specifică familiei europene din care facem parte.
Colecțiile Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, ca de altfel ale tuturor muzeelor etnografice, au fost organizate după zonele
de proveniență, corespunzătoare în trecut cu teritoriul județelor. Numeroasele reorganizări administrative petrecute pe parcursul timpului
au destructurat treptat vechile zone etnografice corespunzătoare situației din secolele XVIII, XIX și din primele decenii ale secolului al XXlea. Respectarea realităților din teren și a criteriilor științifice pe baza cărora au fost stabilite limitele arealelor, conform cărora sunt organizate colecțiile, ne determină să prezentăm Teleormanul, Vlașca și Ilfovul ca zone etnografice, indiferent de județele din care au făcut parte
în trecut și să le încadrăm în aria mai largă a Câmpiei Munteniei. Situarea celor trei județe în această mare unitate geografică bine definită,
având condiții geografico-climatice, istorice și social-economice asemănătoare explică și pune în evidență unitatea artei populare românești, specificitatea, diferențierea și originalitatea fiecărei zone.
Indiferent de avatarurile istorice și administrative survenite pe parcursul timpului în cele trei zone etnografice la care ne vom referi,
arta populară constituie un capitol important manifestat în diferite domenii ale activității omului.
Funcția diferită a creațiilor de artă populară din fiecare zonă la care ne referim a determinat forme și tipuri variate, ceea ce implică
prezența elementelor decorative. Specificul zonal se exprimă prin funcție, formă, compoziție decorativă, cromatică. Stilul cultural cristalizat
datorită condițiilor în care s-a dezvoltat și a experienței îndelungate, poartă, în mod firesc, încărcătura tradiției, a schimburilor culturale, a
transformării perpetue datorate mersului implacabil al societății.
Unitatea artei populare românești nu exclude o mare diversitate de forme regionale și zonale, condiționate de desfășurarea diferită a
împrejurărilor politice și de stadiile dezvoltării economice a provinciilor. Forme și moduri diferite de a construi, de a împodobi costumul, de
a juca, de a celebra evenimente importante din viața omului și a comunităților, divizări proprii Evului Mediu s-au păstrat până azi în diferite
forme, dovadă numeroasele zone etnografice din cuprinsul României. Alături de condițiile istorice și sociale, diferențierile au fost impuse și
de varietatea ocupațiilor condiționate de existența peisajului geografic al Câmpiei Munteniei, implicând anumite medii de viață. Varietatea
formelor portului popular din cuprinsul celor trei zone etnografice conferă creației artistice din această parte a României valențe multiple
încadrate în limita câtorva trăsături esențiale.
***
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Relațiile economice și schimburile culturale cu așezările de la sudul Dunării practicate din timpuri îndepărtate și-au pus amprente asupra portului popular din Teleorman și
Vlașca, așa cum apropierea orașului București
a influențat evoluția celui din zona Ilfov.
Materialele folosite pentru confecționarea pieselor de îmbrăcăminte au fost:
cânepa, inul și bumbacul, primele două cultivate și prelucrate din timpuri îndepărtate
în gospodărie, la care s-a adăugat lâna aflată
din abundență în fiecare gospodărie. În secolul al XVIII-lea pătrund și se extind în mediul
rural, borangicul, lânica industrială, firul, fluturii și mărgelele.
Introducerea noilor materiale s-a făcut
treptat, înlocuind parțial materialele tradiționale, specifice economiei casnice, ca inul
și cânepa. Către sfârșitul secolului XIX, în
decorul pieselor de port a pătruns ,,lânica”,
lână industrială policromă, folosită pentru
realizarea motivelor ornamentale.
Borangicul, folosit inițial în atelierele
domeniale, a pătruns treptat și în mediul rural. Dezvoltarea sericiculturii a permis extinderea folosirii acestui material prețios, mai
întâi ca material pentru cusături, apoi ca material folosit împreună cu bumbacul în anumite țesături pentru cămăși și ulterior pentru
superbele marame de borangic, conferind
ansamblului vestimentar femeiesc prețiozitate și eleganță. La strălucirea portului de la
sud de Carpați, au contribuit și firul metalic,
auriu și argintiu, ca și ,,fluturii” sau mărgelele.
Prin includerea acestor materiale procurate
din comerț, portul popular s-a îmbogățit cromatic și ornamental.

Tehnicile de ornamentare specifice celor trei zone sunt asemănătoare, cu elemente
distincte pentru fiecare dintre acestea.
În cusături predomină punctele discrete
și migăloase cusute pe un fir, la care se
adaugă punctul „în cruce”, „peste fire”, „găurelele” simple și duble, „lănțișorul”, „drugul”,
„încrețul”, „cheițele” lucrate cu acul sau cele
croșetate, „colții” croșetați, dantela. În cuprinsul unei cămăși sunt folosite totdeauna mai
multe tehnici de lucru. Majoritatea punctelor de cusătură se regăsesc în aceleași locuri:
cheițele la îmbinările foilor componente, găurelele la tivuri, încrețul sub altiță, în jurul gâtului sau la „brățară”, drugul pentru finisarea
marginilor, lănțișorul pentru conturarea motivelor. Anumite materiale au destinații precise:
firul și fluturii pentru delimitarea unor spații
decorate sau pentru sublinierea și valorizarea
unor ansambluri decorative, mărgelele pentru
a umple spațiile albe conturate ale motivelor.
În ornamentarea unor cămăși, dar mai
ales a pieselor din lână sau bumbac purtate
peste poale, decorul este realizat în războiul
de țesut, în tehnica alesului „cu mâna” și
„peste fire”.

Cromatica portului din cele trei zone se
înscrie în specificul zonelor din sudul țării, cu
nuanțe vii, bine armonizate, în care predomină roșu, albastru, negru, galben, alb, bleumarin, auriu, argintiu.
În ceea ce privește croiul, este remarcabilă păstrarea liniei simple, cu foi drepte
și întrebuințarea integrală a materialului,
fără răscroieli, specific portului popular
românesc. Dispunerea motivelor decorative
în benzi intercalate, evidențiate prin
alternare cu spații albe și folosirea unei
cromatici echilibrate se încadrează în
specificul portului românesc.
***
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Zona Teleorman.
Portul popular din Teleorman se încadrează tipului cu două catrințe, numite aici
„boscele” sau „zăvelci”, specific Câmpiei
Munteniei. Ansamblul se compune din ștergar sau maramă, cămașă, boscele, bete, pieptar și haină de dimie. Partea nord-estică a făcut parte în trecut din zonele Vlașca și Ilfov.
Delimitând aria de răspândire a costumului
menționat, subliniem existența unor variante aflate în zonele de interferență, care ies
din specificul teleormănean.
Pieptănăturile fac parte din ansamblul
costumului, marcând vârsta purtătoarei. În
sudul Teleormanului, în satele Suhaia, Seaca,
Traianu, Lisa, Putineiu ș.a. fetițele purtau una
sau două cozi lăsate libere pe spate. După
15 ani, părul se împletea într-o singură coadă, se purtau flori, iar în zilele reci, capul se
acoperea cu „bariș” sau „ciumber”, basma
de formă triunghiulară legată la spate. După
căsătorie femeile purtau „coșniță”, o coadă
așezată în jurul capului, peste care se așeza
o veșcă în formă de semilună, care susținea
o anumită formă a gătelii capului numită diferit: fes, mercheleț, chemeleț. Deasupra se
așeza „ciumberul” alb în zile de sărbătoare
și negru în zilele de lucru. Înaintea Primului
Război Mondial în satele Lisa, Suhaia, Seaca,
Lița, Viișoara s-a purtat și pieptănătura cu
coarne, dispărută înainte de efectuarea cercetărilor. În comuna Islaz, în locul chemelețului s-a purtat fes roșu și un șir de bani pe
frunte. Deasupra fesului se așeza mai întâi
ciumberul lucrat dintr-o bucată de pânză, de
formă triunghiulară, decorată în dreptul frunții cu dantelă, bibiluri, lucrate din ață albă, cu

mărgele colorate și fluturi grupați câte trei
pe margine. Tulpanul poate fi și din marchizet, mătase sau batist. Pe frunte ciumberul
are uneori cusături policrome, colțișori croșetați. Peste ciumber se poartă ștergarul sau
marama.

1. Decor mânecă Teleorman.

Ștergarele vechi, de la sfârșitul secolului
al XIX-lea sunt țesute din bumbac fin, decorate cu șabac, grupuri de vărgi țesute cu bumbac mai gros, alesături cu alb sau colorate.
Maramele din borangic completează
ansamblul vestimentar căruia îi conferă un
aspect princiar. Maramele zonei sunt mari,
cu dimensiuni între 200/250 cm, decorate
cu șabace grupate la capete. Marginile longitudinale sunt străjuite de grupuri de vărgi,
iar pe câmp sunt „flori sărite”. Unele marame
sunt decorate numai cu o suită de vărgi desfășurate pe toată suprafața. La capete sunt
alese buchete, vrejuri din bumbac alb, păsări
sau mici motive geometrice dispuse pe toată
suprafața.
Ștergarul și marama sunt piesele care
definitivează găteala capului. Marama,
potrivită cu un capăt mai scurt, se așază peste ciumber și se fixează pe creștet cu ace de
gămălie colorate. Capătul mai scurt al ștergarului se trece pe sub barbă, iar cel lung se
înfășoară de două ori peste cap și lăsat liber.
Pieptănătura înaltă cu chemeleț, împreună cu ștergarul sau marama, dă întregului
ansamblu o înfățișare plină de farmec.
La gât, fetele și femeile înstărite au
purtat salbă de galbeni înșirați pe o panglică
neagră sau din bani de argint.
Cea mai mare parte a vestimentației
este lucrată în gospodărie, fiind țesută, croită
și decorată de femei. O serie de obiecte cum
sunt cojoacele, hainele de dimie, pantofii,
papucii sunt lucrate de meșteri specializați
din orașe. Din păcate, colecțiile Muzeului Național al Satului nu dețin decât foarte puține
asemenea piese vestimentare. Statistica pa-
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tentarilor din Țara Românească de la 1835 menționează un număr
mare de meșteșugari care lucrau în orașe și pentru locuitorii din
mediul rural, desfăcându-și produsele la târguri.
Costumul cu două catrințe, specific Teleormanului, este caracteristic și altor zone: Oltenia, Muntenia, Dobrogea, centrul, nordul și sudul Transilvaniei, fiecare cu un anume specific.
Una din cele mai importate piese ale costumului este cămașa, 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. Sub aspectul croiului, cămașa se încadrează tipului carpatic, întâlnit pe tot teritoriul României, încrețită
în jurul gâtului pe bentiță, cu elemente străvechi în distribuirea
ornamentului. Din punct de vedere decorativ, cămașa din Teleorman face parte din tipul cu „altiță” (parte ornamentală cu motive
decorative dispuse orizontal pe umerii cămășilor). Mâneca cămășilor vechi se compune din două sau trei bucăți de pânză, formând
altița, încrețul și mâneca propriu-zisă. 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 „subsuoară”, altiță sau „altoi” montată sub braț dă lărgime
mânecii.
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.
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”.
Cromatica se distinge prin folosirea culorilor vieux-roze, albastru, alb, gălbui, uneori negru și fir metalic auriu. Acest tip de că2. Pereche în port popular de sărbătoare, jud. Teleorman.
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mașă cu valoare decorativă excepțională nu
se mai poartă de aproape o sută de ani.
Cusăturile cămășilor din prima jumătate a secolului al XX-lea sunt mai puțin rafinate datorită introducerii unor tehnici de lucru
mai ușor de executat, mai puțin spectaculoase, dar și datorită introducerii unor culori vii.
În Teleorman se întâlnește destul de
frecvent „cămașa mocănească”, cu piepții și
spatele formați din patru lățimi de pânză, iar
mânecile dintr-o lățime fiecare. 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 zilele obișnuite, femeile mai în
vârstă au purtat „cămașă cu capac”, neîncrețită la gât. Fața și spatele sunt croite fiecare
din două foi de pânză cusută direct de umăr,
gura are răscroială pătrată, mâneca este racordată direct la umăr.
Cea mai răspândită cămașă în a doua
jumătate a secolului al XX-lea a fost „cămașa zoroclie”, croită drept, dintr-o lungime de
pânză fără cusătură pe umeri, cu clini laterali,
mânecă dreaptă și decolteu pătrat. Decorul
este discret, în jurul decolteului și pe mâneci.
Deasupra poalelor se poartă două zăvelci sau boscele, de formă dreptunghiulară,
legate în talie cu două șnururi. Din punct de
vedere morfologic și ornamental, zăvelca se
deosebește de boscea.
Zăvelca este compusă din două foi țesute în patru ițe, decorate în unele sate cu
vărgi dispuse vertical sau orizontal și un prag

mic la partea inferioară. Culorile de bază sunt
roșu sau bleumarin cu motive policrome. Zăvelcile sunt finisate pe trei laturi cu drug în
nuanța fondului. Boscelele, compuse dintr-o
singură foaie, sunt țesute din lână, combinată cu lânică policromă pentru alesături. Tipul
vechi de boscea a avut fondul bleumarin, cu
prag roșu ales cu motive geometrice policrome la partea inferioară. Alte boscele, cu fond
roșu, cu alesături pe toată suprafața, se caracterizează prin prezența motivelor vegetale și zoomorfe. La poale apare un prag compact cu motive decorative, compus din flori,
motive zoomorfe și antropomorfe. „Boscelele roșii”, numite și ,,nărâmzate”, erau purtate
de tinere.
În evoluția costumului teleormănean
întâlnim și „zăvelca din arnici”, un șorț din
bumbac policrom, cu pliuri în talie și decor
format din vărgi sau mici motive geometrice.
În talie, peste boscele se încingeau
betele țesute cu motive geometrice policrome.
Lungimea betelor ajunge până la patru metri.
Femeile în vârstă s-au încins cu un brâu mai
lat decât betele, purtat pe sub boscele. Cele
mai vechi brâie și boscele sunt țesute din lână,
cele mai noi din bumbac policrom.
***
Portul popular din zona Vlașca este unul
din cele mai admirate, datorită componenței
cu peșteman și zăvelcă, a cromaticii rafinate
și a strălucirii conferite de fluturii „în solzi de
pește” care conturează motivele cămășilor și
a podoabelor din aur și argint.
Costumul cu peșteman din Vlașca,

imortalizat de Nicolae Grigorescu în tabloul
„Fata cu zestre”, a fost specific unui teritoriu
delimitat la est de satele Putineiu, Vlad Țepeș,
Grădiștea, Dărăști-Vlașca, Neajlovu, Crevedia,
Vânători și la vest de satele Petroșani,
Botoroga, Talpa, Scurtu Mare, Slobozia.
Piesele componente sunt ștergarul, cămașa, peștemanul, catrința și betele, la care
se adaugă podoabele.
Ca și în Teleorman, în Vlașca femeile
căsătorite au purtat „chemeleț”, sub formă
de cerc lucrat din carton sau chiar din lemn,
îmbrăcat în pânză sau catifea, așezat pe creștetul capului. De pânza chemelețului se coseau bani de argint sau de aur. Deasupra se
purtau basmale albastre, peste care se așeza ștergarul alb de bumbac subțire sau din
bumbac cu borangic, decorat cu alesături pe
rost din borangic. Ștergarul se fixa de chemeleț cu „spilci”, ace cu gămălie colorată, și se
înfășura în jurul capului, cu un capăt adus în
dreptul frunții, fixat cu ace cu „dârdâieți”, flori artificiale din pânză.
Maramele de borangic specifice satelor
vlăscene sunt mari, decorate bogat cu motive florale, motive geometrice policrome sau
motive vegetale.
Cămășile din Vlașca se încadrează în
marea familie a celor de tip carpatic, încrețite în jurul gâtului, iar din punct de vedere
ornamental în tipul cu altiță.
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. Trebuie
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3. Giubea Vlașca.

subliniat și faptul că mătasea și arniciul au fost materialele cu care s-a cusut.
O notă distinctă este dată de gulerul înalt, format din crețuri susținute pe o
bentiță montată în interior, tivite pe margine cu drug roșu. Cămășile vechi, sunt
croite din foi lungi, până aproape de glezne, cu câte doi clini laterali și mânecă
împărțită în trei, altiță, încreț continuată cu pânză de borangic care rămâne de
cele mai multe ori fără râuri. O altă notă distinctivă 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.
Modelul de pe poale, figurând un șir de oameni prinși în horă sunt o completare a
ansamblului decorativ al cămășii.
Partea de jos a cămășii este acoperită de peșteman și de catrință. Peștemanele sunt țesute în două ițe, din lână și bumbac de culoare neagră sau bleumarin,
formate din două bucăți unite transversal, după care sunt plisate mărunt. Ceea
ce caracterizează peștemanul este prezența
unei borduri roșii cu mici alesături policrome,
dispusă pe poale și a două borduri verticale la
ambele capete. Peștemanul se poartă în partea din spate, legat cu două baere pe deasupra
catrinței. Plisarea se făcea înainte de unirea
celor două foi. Catrința se poartă cu marginile
acoperite de bordurile peștemanului. În talie
se înfășoară peste cele două piese brăcirile înguste, de culoare roșie.
Catrințele sunt țesute cu urzeală de
bumbac și băteală de lână cu bumbac, formate din două bucăți, unite pe lung, cu vărgi și
alesături și un mic prag la partea de jos. Cromatica vie, cu roșu, oliv, galben, verde, negru,
înviorează ansamblul.
În familiile înstărite, costumul este
completat cu salbă din bani de aur și bete cu
două paftale din bronz cu sidef, din argint lucrat în filigran sau din alamă, cumpărate de la
4. Detaliu giubea Vlașca.
negustori și lucrate la sudul Dunării.
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În timpul iernii, femeile au purtat haine lungi din dimie albă, croită din foi
drepte, cu clini laterali și răscroială pentru mânecile trei sferturi. Pe clinii laterali
sunt brodate motive florale policrome.
Haina din dimie fără mâneci a fost de asemenea răspândită în secolul al
XIX-lea. Piepții sunt croiți din câte o foaie, cu clini laterali montați de sub răscroiala pentru mâini. Clinilor care pornesc din răscroială li se adaugă câte un clin
mai mic montat spre față și un clin mic spre spatele croit dintr-o singură foaie. La
gât și pe lângă răscroieli este aplicată o împletitură din lână roșie. Decorul este
concentrat pe clini, constând în aplicație de stofă roșie, peste care sunt brodate
motive florale policrome. Hainele de dimie erau lucrate de cele mai multe ori în
atelierele meșteșugărești.
***

5. Peșteman, Vlașca.

6. Port popular de sărbătoare, Vlașca.

Portul popular din Ilfov a suferit influența orașului București. Aici lucrau meșteșugarii care furnizau populației din mediul rural cele necesare,
aici erau negustorii cu mărfuri industriale de consum. Treptat, o parte din
piesele de îmbrăcăminte lucrate din dimie, din piele sau blană au început
să fie lucrate pentru populația rurală de meșteșugari și cumpărate la târguri.
Până în primele decenii ale secolului al XX-lea, ponderea dintre lucrurile produse în gospodărie și cele noi combinate cu cele tradiționale a
crescut permanent.
Portul tradițional de Ilfov se compune din ștergar, cămașă, fotă încrețită în spate și zăvelcă în față. Pe parcursul timpului, în compoziția ansamblului au intervenit schimbări care marchează apropierea de portul orășenesc.
Tipul cel mai vechi de costum din colecție este compus din fotă încrețită la spate, cu zăvelcă în față, amintind oarecum portul cu peșteman.
Femeile purtau peste cocul prins la spate cu „spilci”, „bariș” colorat
sau basma neagră de cașmir, cu trandafiri policromi pe margine legată la
spate sub coc sau cu capetele înnodate pe creștet. La costumul de sărbătoare, capul era acoperit peste bariș cu ștergar sau maramă de borangic cu
capetele lăsate liber pe spate. Ștergarul este țesut din bumbac fin, cu vărgi
transversale și șabace la ambele capete. Marama de borangic este decorată
cu vărgi și alesături la capete.
Cămașa purtată de femei în zona Ilfov este de tip carpatic, încrețită
în jurul gâtului pe bentiță, are croiala obișnuită pe toată Câmpia Munteniei
și repartiția ornamentelor potrivit tradiției: pe piept, pe altiță, de-a lungul
mânecii.
În jurul Lacului Snagov, 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 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.
Cromatica cusăturilor este de regulă bicoloră, roșu cu negru sau verde cu negru, figurând motive florale stilizate.
Deasupra poalelor se purta în spate fota încrețită și în față zăvelca.
Fota este țesută în patru ițe în „ochiuri”, din lână și lânică, are formă drept-
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unghiulară, cu pliseuri mari sau crețuri fixate pe o bentiță. Decorul preponderent geometric
este dispus pe poale sau, la unele exemplare, pe trei laturi. Cromatica de fond a fotei este
roșu închis sau negru, înviorată cu motivele policrome alese sau cusute cu lânică.
Peste fotă și zăvelcă se încing betele înguste, năvădite în război, policrome.
În timpul iernii s-a purtat și fusta țesută din lână în patru ițe sau în ochiuri, compusă
din cinci lățimi, decorată cu grupuri de vărgi policrome sau carouri. Fusta este neagră, violet,
roșie, verde, cu vărgi viu colorate. Partea din față a fustei este acoperită cu șorțul din pânză din
bumbac sau arnici, țesută în două ițe, de culoare roșie sau albă cu dunguțe mici și o bordură
lată cu alesături pe poale.
***
În portul popular femeiesc din zonele Teleorman, Vlașca și Ilfov întrezărim elemente
străvechi de cultură aflate la baza fenomenului artistic românesc. Raportată la arta populară
românească, creația artistică din cele trei zone se manifestă ca o parte a unui tot unitar, în
cadrul căruia s-au dezvoltat în timp forme
specific zonale purtând amprenta fiecărei
epoci și a legăturilor cu lumea balcanică.
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