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Prefață la cartea „Ia, ADN-ul civilizației montane românești” 

 

Într-o epocă în care sloganurile și consemnele globalizării tind să 

plaseze într-un con de umbră îndreptățirea diversitară a culturilor și 

civilizațiilor tradiționale, dezvoltate secole de-a rândul în deplină 

consubstanțialitate cu determinațiile identitare etnice și naționale, 

aplecarea grijulie și calificată către elemente ce țin de matricile spirituale 

constitutive și perene ale unui popor reprezintă nu doar o îndatorire de 

ordin științific ci și o mostră de responsabilitate morală.  

Vasile Avădanei și Lidia Avădanei, cercetători pasionați și dedicați 

ai universului montan românesc, cu întreaga sa împletire de ipostaze, 

reprezentări și semnificații – economice, cultural-etnografice – în care 

tradiția și inovarea se potențează reciproc, nu se hazardează câtuși de 

puțin atunci când postulează că ia, privită nu doar ca un obiect 

vestimentar cu certe valențe artistice, poate fi considerată un veritabil 

ADN al civilizației montane românești. O astfel de aserțiune, pe care 

necunoscătorii o pot cataloga ca fiind, dacă nu deliberat etnocentristă din 

punct de vedere cultural și civilizațional, cel puțin provocatoare și 

extravagantă, este, însă, dincolo de orice prezumție, una solidă din 

perspectivă euristică și cât se poate de legitimă. 

Reiterând convingerea profesorului George Emil Palade, laureat al 

Premiului Nobel pentru medicină, potrivit căreia poporul român are un 

genom specific, întrucâtva enigmatic și miraculos, a cărui decriptare este 

departe de a se fi încheiat, autorii se învrednicesc în demersul lor 

științific, rațional pe de o parte, empatic și pasional pe de altă parte, să 

convoace într-o argumentație riguroasă dar și sugestivă elementele 

dătătoare de seamă ale înțelegerii unui filon adânc al spiritualității și 

dăinuirii românești. Căci ia nu este doar un produs material cultural, 

izvorât din necesități legate de existența cotidiană, ci și un depozitar al 

unei simbolistici care individualizează în mod inalienabil românismul ca 

mod de a fi.  
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Dincolo de bogăția fenomenologică adusă în discuție, plasându-se ia 

într-un câmp de conexiuni ce vizează interacțiunile dintre indivizi și 

comunități, între om și natură, între producătorii de valori și tehnicile 

tradiționale care și-au adjudecat dintotdeauna o vibrație artistică unică, 

Vasile Avădanei și Lidia Avădanei reușesc cu brio să deceleze 

constantele unei filosofii de viață, standardele unui comportament social 

și exigențele unei moralități exemplare de care românii au dat dovadă pe 

parcursul unei istorii pline de încercări, cu suișuri și coborâșuri, cu mult 

prea puține momente de lumină și bucurii.  

Ca atare, cercetarea celor doi autori și-a revendicat ab initio o 

viziune cât mai cuprinzătoare, pluri și interdisciplinară, singura în măsură 

să ofere garanția comprehensiunii neînfeudate unor mode și modele 

improprii și inadecvate cu care teoreticienii și practicienii 

multiculturalismului de azi operează în calitate de devoți ai globalismului 

cultural. 

Autorii văd, pe bună dreptate, în civilizația montană, conservativă în 

raport cu valorile ancestrale și retractilă în fața agresiunilor practicilor 

culturale adulterate și invazive, un sanctuar în care zestrea genetică a 

spiritualității autohtone s-a păstrat și a generat noi și robuste configurații 

cultural-artistice. 

Ia nu este un exponat hiperbolizat ce incită la un exercițiu de 

admirație exterioară. Ea este o entitate însuflețită care își atestă condiția 

de excepție într-o comuniune indicibilă cu cei care o valorizează în viața 

de zi cu zi ca vestmânt firesc și podoabă inestimabilă. Autorii oferă o 

galerie cvasi-inepuizabilă de ii cu teme și motive care reflectă un 

imaginar colectiv creator și tezaurizat in actu, proteic, apt de multiplicare 

infinită.  

Ia este, am putea spune fără a greși, un atribut inalienabil al 

feminității româncelor, este suportul grației și frumuseții lor fizice și 

morale. Ea oferă acea distincție neostentativă care face parte din firescul 

vieții pe care satul românesc, peisajul campestru sau alpin mai ales, le 

oferă într-o variantă stilizată și epurată de orice element care face 

concesii kitch-ului. Și nu este câtuși de puțin întâmplător că străinii veniți 
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în România sunt fascinați și câștigați pentru totdeauna de estetica portului 

popular românesc și cu precădere de spectaculozitatea iilor noastre. 

Sunt extrem de pertinente considerațiile autorilor privitoare la 

amprenta indelebilă pe care ia și-a pus-o asupra interiorității sufletești 

românești, asupra virtuților psiho-morale ale feminității și familiei care s-

au păstrat într-un registru identitar național în pofida invaziilor 

modernității și tentațiilor cosmopolitismului.   

Cu toate acestea autorii nu sunt prizonierii unui paseism nostalgic 

sau ai unui entuziasm centripetic care să facă din ia românească pivotul 

unei tematici obsesive și exclusiviste. 

Autorii conferă iei românești calitatea particulară de a genera 

reflecții – ca obiect de cercetare socio-psiho-etnografică, culturală și 

identitară –, de a concentra caracteristicile genetice genuine ale 

spiritualității și civilizației românești și de a favoriza prin ricoșeu o 

relansare benefică a unei dezbateri neconstrânse despre temeiurile 

nepieritoare ale valorilor și patrimoniului prin care suntem ceea ce 

suntem, adică români și punctum cum spunea Eminescu, prin care nu 

încetăm să fim și grație cărora reușim să ne proiectăm în universalitate. 

Cartea pe care am avut privilegiul s-o prefațăm este o ofrandă adusă 

peste timp existenței multimilenare a românilor în vatra străbună, în jurul 

ei sau mai departe, Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 al cărei Centenar 

l-am celebrat deunăzi. Este însă și o carte document, o carte de cultură 

națională, cu o puternică încărcătură emoțională și educațională, o carte 

de care este, din păcate, atâta nevoie, într-un timp în care speranțele 

românilor nu și-au găsit, așa cum ar fi fost să fie, împlinirea și în care 

vicisitudinile și potrivniciile nu ne-au ocolit. 

 

Conf. univ. dr. Mihai Milca 

SNSPA 
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Recenzie la cartea „Ia, ADN-ul civilizației montane românești” 

 

Cartea, „Ia, ADN-ul civilizației montane românești” scrisă, la 

îndemnul „de sus” al mamei Maria, de către de cercetătorii Vasile și Lidia 

Avădănei, cu o activitate științifică și scriitoricească greu de egalat, 

reprezintă un eveniment cultural, artistic și național de excepție.  

Autorii prezintă ia românească, în special cea montană, ca o „ființă 

personificată”, având și o „zi de naștere” și de serbare, 24 iunie 

(Sânzienele), precum și un ADN, asemenea unei persoane umane, 

întrucât ia este rezultatul unei osmoze vii și dinamice al întâlnirii între 

cultură, natură și cosmos, între civilizație, artă, educație, știință și 

tehnologie, între timp, spațiu, spiritualitate și veșnicie. 

Această complexă întâlnire și împreună lucrare urcă mereu pe 

spirala sufletului ADN-ului național, dând naștere unei conștiințe 

colective, care unește și comunică: „dragoste respect, valori, artă, 

reprezentări, manifestări, abstractizări [...] de mare rafinament și 

măiestrie”, transfigurând  timpul și materia într-o „piramidă spirituală” 

țesută pe suport material, ce tinde spre veșnicia celestă, pentru a fi 

înscrisă în „patrimoniul divin”. 

Astfel, ia devine simbol, mijloc de manifestare și trăire artistică, 

culturală și spirituală, devine „haină națională”, care îl „face pe om”, 

român, și prin care primește actul de identitate. Ia unește multe generații, 

dă sens vieții, devine reper spiritual și duhovnicesc, ce pregătește poporul 

român pentru a merge la judecata lui Dumnezeu„ îmbrăcați în haină de 

nuntă” (Matei 22, 11) împreună cu istoria, civilizația, și cu „slava și 

cinstirea neamului” său. (Apocalipsa 21, 26). 

Marea legătură a românilor cu natura, cu tradiția țărănească, cu 

meșteșugul, cu muzica, și cu cerul a creat o artă fără egal și un folclor 

structural unic în lume, sărbătorite și trăite metafizic într-o armonie 

perfectă. Originea apostolică a creștinismului românesc precum și 

osmoza dintre spirit, cultură, natură și cosmos (gr. kόσμος = frumos) a 

creat o vocație artistică aparte în conștiința socială și universală, vocație 

ce „întărește tradiția, pentru a păstra în sufletul omenesc, nealterat, un 

ideal de îndumnezeire [...], precum și dragostea de neam și țară”, spune 

C. Rădulescu Motru. 
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Aceste valori și comori ale spiritului românesc sunt redate vizual și 

practic prin mulțimea și diversitatea iilor prezentate selectiv, pe parcursul 

celor 300 de pagini, structurate în cinci capitole, într-un limbaj artistic 

descriptiv, de înaltă ținută academică, clar, concis și convingător. Iile sunt 

pline de lumină, „de flori, semne geometrice, combinații, broderii, 

cusături, culori [...], modele cu mesaj”, care se prelungesc în ochii fetelor, 

atunci când sunt privite și admirate. 

În primul capitol sunt definite elementele de referință ale iei, metoda 

observației, cadrul social din mediul rural montan, vrednicia muntenilor 

etc., pe baza unei exegeze și comparații poetice a ADN-ului uman cu 

ADN-ul artistic și filosofic, care justifică à posterioric genomul civilizației 

românești, comparație inspirată de viziunea lui George Emil Palade.  

Capitolul doi, cel mai complex și extins capitol, încearcă să descifreze, 

în mod inedit, complexitatea personalității românești, prin metoda gândirii 

originale a autorilor, numită „gândirea tetraedrică”, inspirată din filosofia 

DAO, prin care identifică 36 de atribute individuale dinamice, distribuite pe 

patru grupe: „a fi om”; „a fi cult”; „a fi activ pentru sine”; „a fi activ pentru 

alții”, (câte 9 atribute pe fiecare grupă) reprezentate grafic printr-o margaretă 

cu 9 petale, cu referire la ce reprezintă țăranul sau țăranca de la munte.  

Această abordare nu este în consonanță totală cu marii folcloriști, 

sociologi, teologi  și istorici ai erminiei românești, însă având în vedere 

faptul că istoria și cultura europeană are și rădăcini indo-europene, e 

posibil ca autorii să aibă un gram de adevăr cu această abordare.  

Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să fac o analiză SWOT, istorico-

critică a acestui capitol, cred că l-aș trece la „Weaknesses”, deoarece foarte 

multe modele de costume naționale cuprind, în mod discret și smerit, semnul 

Sfintei Cruci (cu diverse modele de cruci: ierusalimiteană, bizantină, în 

formă de X, a Sfântului Andrei - partea de jos a catrinței).   

Analizând cultura și arta țărănească, mulți oameni de știință (Simiom 

Florea Marian, C. Rădulescu Motru, Petru Comarnescu, Dimitrie Gusti, 

Victor Papacostea, Horia Bernea, Olivier Clément etc., consideră arta 

românească, ca fiind o cultură a Crucii, în drumul ei spre Înviere, „nu în 

sens declarativ, ci la unul al unei inserții culturale endemice [...], deoarece 

asumarea Crucii, și condiția Învierii sunt generatoare de frumusețe, aceasta 

fiind aleasă drept calea spre exprimare”, întrucât „Crucea îl însoțește pe 

țăran până la capătul drumului vieții pământești și dincolo de el”.  
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Țăranii purtau de Paști ie nouă, considerată de ei a fi „cămeșa” lui 

Hristos, trasă la sorți de torționarii Lui, spune Simion Florea Marian, și în 

același timp, reprezintă un răspuns smerit și o pregătire duhovnicească 

minimă, de a fi vrednici să intrăm în cămara de nuntă a Mirelui Hristos, 

așa cum  exprimă cântarea bisericească din Postul Mare: „cămara Ta, 

Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru într-

rânsa; luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă 

mânuiește!”. Frumusețea veșmintelor și frumusețea sufletelor se obține 

prin lucrare migăloasă. 

În capitolul trei autorii încadrează ia românească, ca un fenomen 

cultural popular, complex și complet, pe baza aceleași structuri filosofice 

daoiste, comparând modelul floral de pe mânecile iilor, ca fiind forme 

vizibile de ADN românesc. 

Capitolul patru este dedicat unor meditații cu caracter imaginativ-

revelator, personificând ia care ar vorbi, cu diverse incantații, cereri și 

ursite; cu doriri panteiste de unire a omului cu natura, în mod aproape 

nirvanic, sfătuiri parenetice etc., care produc „modificări senzoriale”, 

„astfel încât corpul tău și natura din ochii minții să devină una [...], și în 

cele din urmă „devenind tu însăți natură”. Pe structura piramidală Maslow, 

colorată tridimensional, se face caracterizarea personajului care poartă ia și 

arată drumul omului și al colectivităților de la existență la devenire. 

În capitolul cinci se prezintă spectaculos ritmurile identității locale 

ale iei, cu puterile și virtuțile ei, având rolul de combustibil regenerator 

natural și psiho-social, păstrând astfel coeziunea familiei și a comunității, 

făcând apel la vectorul sensibilității feminine, în comparație cu vectorul 

comportamental la bătrâni și la tineri, cu nuanțe și manifestări diverse, pe 

diferite arii geografice, ce reprezintă elemente de specificitate teritorială. 

Sunt scoase în evidență și reactivate elemente tradiționale: „lada de 

zestre, moștenirea, „acasă”, familia, complexul etno: etno-alfabetizarea; 

etno-sistemul; etno-diversitatea; etno-comunicarea”. Sunt, de asemenea, 

remarcate mecanismele de transmitere a culturii și civilizației prin transfer 

între generații și responsabilitățile fiecărei generații. Urmează un subcapitol 

special închinat semioticii iei, ca formă complexă de comunicare. 

Concluziile se structurează pe un viitor optimist și constructiv al iei 

și pe îndemnul cordial  de a o „ține de mână ca pe o soră” de-a noastră 

mai mare, și cu mândrie națională și bucurie să o purtăm și în suflet, 
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pentru a putea păstra puritatea genei românești și ADN-ul spiritual al 

devenirii noastre veșnice. 

Cartea m-a impresionat prin complexitatea temelor, prin faptul că 

aduce un omagiu de solidaritate cu victima de la Caracal Alexandra 

Măceșanu, și prin îndemnul insistent, dar delicat, pe care îl fac autorii, de a 

reveni la tradiție și la normalitate, mai ales într-o lume, unde, din păcate, 

criza lumii de azi este ilustrată de o criză de frumusețe și de morală, care 

este ucigătoare de suflet și produce mutații genetice și mutanți. 

Ia nu are nimic ezoteric, în sens filosofic, ci exprimă doar misterul 

sufletului poporului român, plămădit pe multe cruci și suferințe, prin 

vremuri și sub vremi, în drumul său spre Înviere și devenire hristică. 

Felicit din inimă pe autorii acestei minunate cărți și propun, cu toată 

responsabilitatea academică, să fie trecuți în Enciclopedia Bucovinei și să 

li se acorde Premiul Academiei Române, pentru această monumentală 

operă de cultură și de artă românească. 

 

Mihai Valica 

Preot Dr. Doc., Univ. Albert Ludwig, Freiburg, Germania 
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Ia românească - poveste și magie 

 

Ia reprezintă un element de bază al culturii materiale, 

circumscrisă spațiului intra-și extra-carpatic, făcând parte integrantă 

din portul popular. Ea reprezintă o parte esențială a costumului 

popular românesc - “element de cultură, de mare complexitate și 

expresivitate artistică, la a cărui realizare concurează felurite 

materiale de bază și tehnici ornamentale, ce reflectă adaptarea 

omului la vicisitudinile climei și condițiilor de viață, complexitatea 

relațiilor interumane, exprimă spiritul creator al poporului, știința de 

îmbinarea utilului cu frumosul”1.  

Lucrarea, „Iia, AND-ul civilizației montane românești”, pe care 

ne-o propune cei doi cercetători Vasile și Lidia Avădanei, de la 

Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”, 

Centrul de Economie Montană Vatra Dornei”, se dorește a fi 

”altceva”, o fantă deschisă spre universul satului din zona montană, 

spre acei creatori ai iei ”martori tăcuți sau vizibili, după caz, pe care 

vremurile nu i-a îndoit și nici alte seminții ” (autorii). Întrucât ca 

profesie cei doi cercetători sunt ingineri chimiști, ei caută o abordare 

ingenioasă a specificității iei din perspectiva chimiei, care, chiar dacă 

este o sursă poluantă, ea oferă, mai mult ca oricare altă știință 

armonie, poezie și muzică. Astfel, sufletul vibrează pe o muzicalitate 

aparte, muzică ce are darul să dreneze mâlul din suflet și să facă loc 

unui optimism hrănit cu elemente de armonie. Suntem invitați la o 

călătorie în timp și spațiu spre universul satului montan românesc 

pentru o inițiere, pentru a retrăi secvențe ancestrale, pentru a 

descoperi adevărata dimensiune a profunzimii drumului spre esența 

lucrurilor. Autorii caută o punere în alte coordonate interpretative a 

iei, căutând o deschidere de uși spre un univers fabulos, unde 

inițierea este condiția esențială. În opinia lor, elementul care face 

leagătura între orizontul experiențial și transcendent, ar fi ”un fel de 

                                                        
1 Tereza Mózes, Portul popular din Nord-vestul României, Țara Crișurilor, Oradea, 2002, p. 7. 
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element cvasiprezent, un fel ADN (acid dezoxiribonucleic) asociat cu 

un fel de ARN (acid ribonucleic). Primul formează un depozitar de 

informații și istorii mai mult nescrise despre noi și ai noștri. Celălalt 

este un fel de călător printre oameni pentru a-i determina să se 

manifeste, pentru a susține viața și transformările continue. Picătura 

de comunicare este ia cu mulțimea de modele și cu succesiunea 

îndărătnică de motive”2. În concepția autorilor vom găsi în ie, 

întâlnirea dintre cultură și natură, cultură și civilizație, educație, 

știință, tehnologie, un punct de convergență între minte - suflet - spirit 

- emoție, un adevărat tetraedru al coeziunii și al conștiinței. Mai mult, 

ia ar reprezenta veșnicia, la care se adapă Măria Sa Țăranul Român, 

liantul generațiilor ca un ADN, ca un artefact, care însoțește istoria și 

civilizația poporului român. Prin argumente de o sensibilitate aparte, 

autorii acreditează ideea că ia reprezintă, metaforic, ADN-ul 

civilizației montane, invocând ca argumente: cadrul societal de 

producere al acesteia, unde își dau frățește mâna omul, comunitatea, 

cultura, educația, teritorialitatea și cosmosul. Sunt puse în evidență 

apoi emoțiile (dragostea, bucuria, uimirea, mânia, tristețea, frica, 

fericirea și supărarea) ca emanații ale trăiniciei celor care o 

confecționează, precum și rolul acesteia ”ca umbră ce ne însoțește pe 

tot parcursul veacului de om la bine și la rău”3. 

Autorii ne provoacă la un exercițiu de meditație și cunoaștere 

creionând patru trăsături fundamentale ale ființei umane, care 

acoperă aproape în totalitate tot ce știm despre ea. Aceste teme sunt 

prezentate sub forma unor infograme, care sintetizează cu 

precisabilitatea chimistului, trăsăturile individuale ce definesc relația 

omului cu natura, semenii și cu el însuși sub diverse aspecte. 

Această strategie de abordare are drept scop demonstrarea faptului 

că, comparația iei cu ADN-ul nu este o metaforă gratuită. Cei doi 

cercetători argumentând astfel, întregul conținut al relației dintre ie 

și civilizația rurală în general și cea montană în special, adică faptul 

că între ele există o simbioză, o conviețuire strânsă, intimă și 
                                                        
2 Ibidem, p. 28. 
3 Ibidem, p. 15. 
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prietenoasă. Iia, reprezentând un cod genetic al ființei umane 

exprimate prin expresii cheie de genul: a fi om, a fi cult, a fi activ (în 

relația cu sine), a fi activ (în relația cu semenii ) și a fi vrednic. 

Autorii ne invită într-un periplu al decriptării mesajului acestor 

infograme, care relevă atributul durabilității spațio-temporale a iei, 

al legăturii ancestrale al acesteia cu OMUL, NATURA și 

COSMOSUL, ia reprezentând astfel, suportul culturii și civilizației. 

Ea face parte din ființa noastră, fiind decisivă pentru o stabilitate pe 

termen lung.  

Punctul de vedere al celor doi cercetători are în vedere, ideea 

asimilării iei cu ADN-ul, așa cum am mai menționat, cu o 

constelație de modele, de îmbinări de modele, de intercalări, la care 

participă comunitatea, familiile, persoanele. Se formează astfel, 

rețele pe diferite niveluri de complexitate, pe ierarhii naturale la 

nivel societal, economic, cultural, de proprietate, de vrednicie etc., 

se formează ecosisteme de ii cu elemente naturale și elemente 

umane, asociate cu o teritorialitate a comunității. 

Prin lucrarea de față autorii au reușit să pună în evidență 

virtuțile iei în viața satului românesc, a comunităților montane în 

mod special, acum și de-a lungul istoriei noastre zbuciumate. Au 

scos în evidență că ia face parte din veacul de om, că participă la 

toate evenimentele existențiale ale acestuia (naștere, căsătorie, 

moarte), este... soră cu românul, atât la bucurii, cât și la necazuri. 

De-a lungul anului calendaristic, pe vreme bună sau rea, prin zloată 

și colb, ia i-a fost casă, adăpost și bună prietenă, racordându-se atât 

la timpul profan cât și la cel sacru. Pentru înțelepții satului ia este un 

izvor de tainică meditație, care le umple sufletul de bucurie și de 

încântare. Fetele și femeile lumii satului stau la taifas cu ia și, la 

ceas de mare taină, aceasta le împărtășește din miracolele dragostei, 

ale ursitei și ale mersului vieții.  

  

Dr. Vasile Todincă, Cercetător științific I, 

Muzeul Țării Crișurilor Oradea 
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IA - SUFLETUL POPORULUI ROMÂN 

 

Autorii Lidia şi Vasile Avădănei, ne propun o lucrare 

interesantă despre Ia românească. În contextul actual sunt puţine 

lucrări de asemenea fineţe care reprezintă sufletul unui popor şi 

identitatea naţională într-o lume globalizată. 

În capitolul 1, Cadru de referinţă, autorii se referă la motivele 

florale ale iei şi nu numai. În acest sens este de remarcat afirmaţia 

poetului Lucian Blaga: „ornamentica, acest fenomen specializat al 

artei populare,este tocmai depozitarea tainelor colective ale fiecărei 

etnii”. Simbolurile le regăsim şi în costumul popular care este un 

document de cultură materială şi spirituală. 

Simbolurile precum rombul, coloana, soarele, arcada, bradul, 

crucea, coltii lupului, clepsidra, transformă o simplă pânză intr-un 

veșmânt plin de semnificație și istorie. Rombul recunoscut foarte 

bine în arta lui Brancuși și, mai ales, în Coloana Infinitului 

reprezentă uniunea dintre cer și pâmânt, el găsindu-se cu precădere 

atât în portul tradițional cât și în vase, picturi bicericești etc. Soarele 

simbolizează căldură și viață, început și sfârșit și unul dintre 

simbolurile arhetipale care se răgăsește în toate culturile lumii. 

Soarele dă viața și o ia, întreține viața și o distruge. Tot din el 

izvorăște semnificația horei românești, ea însemnând bucurie, 

entuziasm caldură și viață. Unghiul este folosit ca simbol pentru 

zeităţi, şi are rolul de a da sensul, și rolul semnului vietii îndestulate, 

sensul de spre mai bine, sensul vieţii. Segmentele ca liniile pe un 

raboj, simbolizează mulţimea, numărul; apoi, 2 linii gemene 

simbolizeaza puterea perechii; 3 linii paralele amintesc de cele 3 

etape ale vieții: nașterea, cunoașterea de sine, moartea; 4 linii 

paralele poartă simbolul abundenței și un semn al Zeiței Fertilității 

și a Pământului. Liniile mari şi mici alternante vorbesc despre vechi 

şi nou, despre mamă şi fiică. Toate acestea mai ţin şi de vârsta şi 
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statutul social al femeii, caracterul sezonier şi felul ocupaţiei, 

simbolistică şi preferinţe, zonă de circulaţie etc. 

În capitolul 2 autorii îşi pun întrebarea: Ce legătură are 

performanța cu ia? Şi argumentează: Are! Ia face parte din zestre. 

Alături de ea mai există în ladă: prosoape, îmbrăcăminte, așternuturi, 

covoare, preșuri etc. Toate au o cromatică deosebită, bine distribuită 

în forme estetice atractive. Unele amintesc de natura care se 

manifestă în afara casei (într-o succesiune bine stabilită). Altele 

formează microuniversul casei care constituie adăpost și mediu de 

viață și din care familia iese afară pe timp limitat pentru accesarea 

resurselor din natură. Performanţa reprezintă actul care înzestrează 

creatorii Iei, cu o nouă capacitate de a crea bogăţie. Autorii mai scot 

în evidenţă câteva atribute umane, dintre care menționăm: ● capa-

bilitatea: măsura capacității de a face față provocărilor; ● rațiunea: 

facultatea omului de a cunoaște, de a gândi logic, de a înțelege 

sensul și legătura fenomenelor. Prin acest mecanism de creație tot 

ce iese din mâinile noastre, mai întâi a existat în mintea noastră; ● 

acțiunea: reflectă trecerea la fapte. Este o diferență între a face un 

lucru prin improvizații și a face același lucru după o cumpănire / 

chibzuire a lucrurilor și după o planificare. Acțiunea presupune o 

etapă pregătitoare și o etapă de execuție; ● a fi creator: a face ceva 

material sau imaterial care este necesar în viața de toate zilele. Este 

modul în care se dă formă obiectului muncii. Această formă are 

elemente de utilitate, de securitate și estetice. Toate acestea se 

găsesc într-o armonie necesară între om şi natură. 

În ceea ce priveşte capitolul 3 autorii se gândesc la încadrarea 

iei în cultura populară. Ca rezultat al acestei cercetări ia tradiţională 

a ajuns la un şir de variante, care diferă după material, croială, 

ornamentică, culoare. Femeile căsătorite şi cele în vârstă respectă 

anumite principii în realizarea iei, dar şi a costumului popular, 

preferînd culori mai reţinute, modele de croi mai arhaice şi modeste, 

utilizînd anumite detalii de protejare, folosind un material ţesut mai 

simplu. Fetele tinere poartă ii şi costume naţionale de culori mai 

deschise şi aprinse. De exemplu, Republica Moldova, în nord, 
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alături de moldoveni, locuiesc şi ucraineni, în centru este o zonă 

etnică compactă a populaţiei băştinaşe, iar la sud, în rând cu 

băștinașii, locuiesc şi găgăuzi, bulgari, ucraineni etc. Uneori au loc 

unele influenţe reciproce asupra tradiţiilor vestimentare. Ia şi 

costumul femeiesc tradiţional este cel mai decorativ. 

„Să medităm!”, ne îndeamnă autorii în capitolul 4. În această 

meditaţie gândul ne poartă la ce e mai frumos şi mai curat în cultura 

poporului român. Elena Blavatschi afirma: „Cunoştinţele cresc 

proporţional cu utilizarea acestora, adică, cu cât îi instruim pe alţii, 

cu atât mai mult învăţăm şi noi”. Să medităm la acest aspect şi să 

transmitem mai departe aceste cunoştinţe cum fac şi autorii prin 

această lucrare. 

În capitolul 5 suntem invitați să cunoaştem ritmurile identităţii 

locale şi nu numai, aş preciza eu. Elementele estetice ale iei sunt 

încorporate în elementele de identitate ale unei zone, iar limbajul 

imaginilor prezente pe o ie este un limbaj specific caracteristic 

numai ei şi trebuie să cunoaştem  uneori ce vor să ne comunice ea şi 

fără a folosi cuvinte. Imaginea iei ar trebui să îndeplinească două 

funcţii: funcţia generativă, care îi dă sens şi valoare, şi funcţia 

organizatoare, a motivului principal.  

Acest lucru nu este posibil fără educaţie şi cunoaştere. Creatorii 

acestor minunate ii sunt persoane complexe  din punct de vedere 

emoţional şi psihic, ei dispun de cultură şi educaţie, astfel încât iile 

create tind să genereze stări emoţionale care vor persista mai mult 

timp în mintea consumatorului de frumos. 

La fel se va întâmpla şi cu acest volum intitulat sugestiv „Ia - 

ADN-ul civilizaţiei montane româneşti”, va rămâne în memoria 

colectivă a poporului român şi nu numai. Felicit autorii Lidia şi 

Vasile Avădănei şi le doresc multă inspiraţie pe eşafodul cercetării 

şi a dulcelui grai românesc. 

 

Corina Matei Gherman 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România.  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Elena+Blavatschi
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Din dragoste pentru munte și pentru ia românească 

 

Vă uimește faptul că, doi absolvenți și doctori în inginerie 

chimică, cercetători, autori de volume de specialitate și articole în 

domeniu sunt îndrăgostiți de natură, de munte, de oameni și tradiții, și 

de iia românească? Răspunsul e doar unul sincer. Acolo unde există 

dragoste și pasiune pentru autentic, frumos și firesc, lucrurile se 

leagă, precum florile în buchet în portul nostru popular. Motiv pentru 

care rezultatul unei munci rodnice din dragoste pentru munte și ia 

românească este o lucrare amplă, temeinic documentată, ”Ia - ADN-

ul Civilizației montane românești”, autori Vasile și Lidia Avădănei, 

oameni binecuvântați pentru a întreprinde lucruri minunate, care să 

rămână generațiilor ce vor urma. 

Astfel, cei doi pornesc la drum să ne convingă prin argumente 

și experiențe că ia reprezintă ADN-ul civilizației montane din 

minunatele ținuturi românești. O carte de adevărat patriotism, dar și 

o carte în care teoria științifică se împletește cu farmecul deosebit al 

culorilor, cu măiestria și dibăcia acului în mâinile femeilor, 

tinerelor, în pregătirea zestrei, a întâlnirii cu dragostea și a 

optimismului în viață. 

Ia reprezintă atitudinea oamenilor de la țară, din satul 

românesc. Trăitorii de la oraș nu uită că rădăcinile lor sunt pătrunse 

adânc în țărâna bunilor și străbunilor din satele înșirate în spațiul 

nostru mioritic. Adevărata ie este rezultatul trăirilor, al bucuriei sau 

tristeții, al iubirii sau deznădejdei, al unor evenimente ce-și pun 

amprenta pe sufletul celui care creionează verdele ierbii ce așteaptă 

semeață să fie cosită, galbenul optimismului, albastrul infinit al 

cerului, roșul înfocat al îndrăgostiților sau negrul din tristețea 

istoriei. Și reprezintă chiar nopțile și zilele geroase ale iernii, când 

acul și mătasea inventează sub imaginația debordantă a femeilor 

cele mai impresionante flori și spații geometrice, până în primăvară, 

când albul zăpezii se ascunde printre firele de iarbă și apoi coboară 

în apele năvalnice ale pâraielor. 
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Autorii studiază cu minuțiozitate evoluția satului de la munte, 

în special, prin evoluția valorilor socio-umane și modul în care 

comunicarea, educația, starea materială, vrednicia, comportamentul, 

poziția socială în comunitatea rurală, spiritul practic, influențează 

atitudinea creatoare. Totul ține de conștientizarea faptului că omul 

are voință, are putere de cunoaștere, dragoste și capacitate pentru a 

pune în valoare binele și frumosul. Un cumul de verbe evidențiază 

atribute ale personalității țăranului de la munte și ale soției prin care 

își pun amprenta asupra creației de factură populară. A fi, ca 

existență, a avea, ca posibilitate de valorificare, a ști, a putea, a 

informa și a te informa, a valorifica, completate de o altă suită de 

verbe, a vrea, a face, a pregăti sau a acționa, întruchipează un portret 

al unei societăți într-o continuă evoluție și care realizează că prin 

autocunoaștere, formare, valorizare și conștientizarea unor 

conexiuni într-un cadru cultural autentic sunt atribute ale calității 

umane transpuse în ia românească. 

Șirul de generații, care transmit sentimentul de apartenență la 

comunitatea satului, spiritul competitiv aliniat la noile tehnologii, 

înseamnă, pe de o parte, educația primită de timpuriu direct în 

familie, la care se adaugă treptat și sub supraveghere benefică a 

dascălilor, educația culturală din școală, determinarea celor implicați 

în actul de creație, că sunt cei care contribuie la realizarea unui 

patrimoniu material și imaterial lăsat moștenire iubitorilor de frumos.  

Ce poate fi mai plăcut într-un sat decât să constați că există 

gospodării înfloritoare, că gospodarul este o persoană activă, 

sănătoasă fizic și psihic, că duce o viață echilibrată și 

conștientizează rolul ce-i revine în comunitate și care-i este rostul 

existenței sale, și pe de altă parte, conștientizează importanța 

integrării sale într-o verigă a evoluției unei întregi societăți. 

Implicarea sa prin activități diverse îi surprinde spiritul 

antreprenorial și de comerciant, că ține ritmul cu inovația, că 

bunăstarea lui înseamnă și bunăstarea semenilor, că a munci cu 

brațele și cu mintea înseamnă o implicare totală în viața culturală, 

spirituală, socială, un respect pentru natură, pentru familie, în grija 
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pentru păstrarea tradițiilor și portului popular. 

Pasionații de știință și cultură, Vasile și Lidia Avădănei propun 

și o meditație, un exercițiu de imaginație și ne determină să ne lăsăm 

în voia anotimpurilor, sub influența aproape imperială a primăverii, 

în căldura verii, în răcoarea toamnei, în plină iarnă geroasă, când 

natura își exersează paleta de culori, dar surprind în același timp și 

viața animată a munteanului înrâurit de muncile câmpului, 

sărbătorile satului, de lună și stele, de pământ și flori, de bucuria 

renașterii, de trezirea la viață a naturii, de retragerea la vatră a 

gospodarilor pe timp de iarnă și de a porni să-și transpună în artă 

gândurile, și visele, și trăirile de peste an, de a măiestri iarăși prin 

acul șugubâț ia purtătoare de tinerețe și maturitate, să aducă un 

elogiu harnicelor mâini ale atâtor generații de mame și fiice, prin 

care să se demonstreze o dată în plus că VEȘNICIA S-A NĂSCUT 

LA SAT și că existența noastră este transpusă iar și iar în culorile iei 

și în ingeniozitatea femeii. 

Lada de zestre a poporului român, din care nu lipsește ia, este 

mărturia existenței spirituale și materiale a creatorului de frumos 

care întruchipează prin culoare toate speranțele, gândurile, visele și 

împlinirile atâtor generații. Veșnicia și farmecul naturii umane, 

străbat mână în mână timpul și demonstrează împreună, că ia 

reprezintă ADN-ul civilizației montane românești. 

Iată, o carte ce te captivează printr-o înșiruire de autentică și 

temeinică experiență în creația românească a muntelui, pe care o 

citești cu drag și care îți împrospătează sufletul, îți amintește de 

copilărie și tinerețe, de primii fiori ai dragostei, o carte care te îmbie 

să nu-ți uiți originile, să-ți păstrezi optimismul și demnitatea, să 

iubești natura anotimpurilor, să respecți hărnicia mâinilor și a minții. 

Păstrători ai tradiției, iubitori ai ținuturilor natale, familia de 

intelectuali erudiți, Vasile și Lidia Avădănei, ne-au picurat în suflet 

sentimentul nobil de iubire și împlinire spirituală prin artă, cuvânt și 

culoare, înmănuncheate în expresivitatea iiei românești. 

 

Prof. Jenica Romanică 
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Spre luare aminte 

 

În fiecare an, la 24 iunie, românii sărbătoresc „Ziua universală 

a iei”. Ar trebui să fie cea mai importantă zi a poporului român 

pentru că în ie se întâlnesc cultura și natura, cultura și civilizația, 

educația, știința, tehnologia, noțiunile de timp și spațiu, chiar și 

ireversibilitatea. 

Ia reprezintă un punct de 

convergență între minte – 

suflet – spirit – emoție într-un 

tetraedru al coeziunii și al 

conștiinței. Cu această ocazie 

trebuie să revizuim maxima 

„haina face pe om” pentru că 

aceasta este excepția care 

întărește regula. Prin ie se 

comunică: dragoste, respect, 

valori, artă, reprezentări, 

manifestări, abstractizări, o 

simbolistică complexă care se 

cere mereu descifrată și 

așezată în clase și forme de 

mare rafinament și măiestrie.  

Ia este de fapt însăși veșnicia, elementul comun care leagă 

multe, foarte multe generații, care formează o fundație solidă pentru 

o piramidă spirituală mai solidă decât toate piramidele din lume, 

chiar dacă este (sau, tocmai pentru că este) de natură imaterială pe 

suport material. Această asociere formează ADN-ul, ca un artefact, 

care însoțește istoria și civilizația poporului român. 

 

*     *     * 
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Notă:  

În Dicționarul explicativ al limbii române 

cuvântul „ie” se scrie cu un i 1 dar și „iie”, cu doi 

de i 2. Exista și o dezbatere a lui Ion Coja 3 și 

altele 4. Mulți autori au folosit doi de i: „iie” 

pentru a evidenția mai multe forme flexibile și 

pentru a evita confuziile la lecturare. De 

asemenea, varianta „iie” are o încărcătură 

fonetică mai potrivită. 

Am luat în considerare pe susținătorii 

scrierii cu un singur i („ie”), deși ne-a tentat să 

scriem cu doi de i („iie”)...  

*     *     * 

(Radio, România Actualități / Matinal; 02.05.2019; 

Remus Rădulescu): 

„Învățătoarea îi întreabă pe copii, când 

aceștia se întorc din vacanța de Paște: „Ce 

lumini ați văzut la biserică la slujba de 

Înviere”? Răspunsuri primite: „luminile de la 

icoane”, „luminile de la candelabre”, 

„luminile de la candele”, „lumina de la altar”, 

„LUMINA DIN OCHII OAMENILOR”. 

Acesta era răspunsul așteptat de învățătoare. 

Cea mai importantă este emoția, trăirea 

evenimentului. Aceasta se citește în ochi. 

 

Pe ie sunt mai multe lumini: flori, semne 

geometrice, combinații, broderii, cusături, 

culori, multe culori... dar, cele mai 

                                                        
1https://dexonline.ro/definitie/ie, vizitat 5.01.2019 
2https://dexonline.ro/definitie/iie, vizitat 5.01.2019 
3 https://ioncoja.ro/cum-se-scrie-o-ie-sau-o-iie-ia-sau-iia/, vizitat 5.01.2019 
4 https://www.facebook.com/LaBlouseRoumaine10/posts/ie-sau-iie-scrie-fiecare-cum-simte-ca-

i-mai-potrivit-pana-una-alta-nici-una-din-/391502080968132/, vizitat 5.01.2019 

https://dexonline.ro/definitie/ie
https://dexonline.ro/definitie/iie
https://ioncoja.ro/cum-se-scrie-o-ie-sau-o-iie-ia-sau-iia/
https://www.facebook.com/LaBlouseRoumaine10/posts/ie-sau-iie-scrie-fiecare-cum-simte-ca-i-mai-potrivit-pana-una-alta-nici-una-din-/391502080968132/
https://www.facebook.com/LaBlouseRoumaine10/posts/ie-sau-iie-scrie-fiecare-cum-simte-ca-i-mai-potrivit-pana-una-alta-nici-una-din-/391502080968132/
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importante sunt cele din ochii fetelor 

(creatoare / purtătoare) atunci când primesc 

semne de apreciere de la admiratori. 

Există o întreagă discuție în ceea ce 

privește iile și portul popular, legat de 

autentic 5 și de kitsch 6. Este adevărat că piața 

este plină de reproduceri ieftine, de falsuri, de 

produse de serie și chiar de produse 

confecționate de mână, dar fără să respecte 

anumite rigori artistice și culturale locale.  

După părerea noastră trebuie să luăm în 

considerare faptul că portul popular face parte 

din arta naivă, care își emană valoarea din 

vechimea tradițiilor. Nu putem impune o 

măsură precisă a nivelului de autentic și de 

valoare numai prin prisma că nu este 

confecționată într-un cadru mediatizat.  

Portul popular este o emanație a 

sensibilității femeilor și fetelor de la țară după 

tipare arhaice. Indicatorii de autentic pot fi, 

cel mult, vechimea obiectelor confecționate 

sau gradul de repetabilitate a unor motive. 

Există o referință care poate fi asociată cu o 

„bibliotecă” de forme care definesc un număr 

de elemente comune, peste un prag de 

repetabilitate. Acest grad de repetabilitate 

poate fi exprimat prin aria suprafețelor cusute 

/ țesute / tricotate / confecționate raportat la o 

arie totală a obiectului finit. 

Cu alte cuvinte, ne putem întâlni cu un 

                                                        
5 https://dexonline.ro/definitie/autentic,, vizitat 25.05.2019 
6 https://dexonline.ro/definitie/kitsch, vizitat 25.05.2019 

https://dexonline.ro/definitie/autentic
https://dexonline.ro/definitie/kitsch
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kitsch, dar purtătoarea lui este atât de 

încântată de portul său încât ochii îi 

strălucesc cu adevărat. 

Dacă există un risc care poate amenința 

emoțiile și sensibilitatea portului popular, 

acesta este snobismul 7, care se manifestă ca 

o infiltrare de „viruși” (cu tot ce e rău și 

capabil de pervertire) a culturii urbane în 

cultura rurală.  

*     *     * 

Am văzut pe rețelele de socializare o 

asociere interesantă a iei cu ADN-ul (v. 

figura alăturată) 8. Atunci am realizat că ia 

românească are o semnificație mult mai 

profundă decât tot ce am perceput până în 

prezent. Într-o formulă metaforică, o parte 

din cusăturile de pe ie seamănă cu acizii 

nucleici din lumea vie.  

Asocierea ni s-a părut superbă. Dar, în 

spatele acestei expresii stă o întreagă știință a 

interpretării, o lume care se cere descifrată și 

descrisă cu aceste prisme generatoare de 

culori și de modele „cu mesaj”. Ce se ascunde 

în spatele acestei mișcări milenare de 

confecționare a iilor și, în asociere cu ele, a 

altor obiecte casnice de vestimentație, de 

protecție, de decorare? 

 

Fiecare ie și diferite asocieri ale lor formează crâmpeie de 

univers fantastic combinat cu realități, combinat cu istorie și cu 

                                                        
7 https://dexonline.ro/definitie/snob, vizitat 25.05.2019 
8 https://www.instasaver.org/p/BvgypciFyWF, vizitat 25.06.2018 

https://dexonline.ro/definitie/snob
https://www.instasaver.org/p/BvgypciFyWF
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viața pașnică de toate zilele a multor generații de trăitori pe aceste 

meleaguri, care împreună (în forme materiale, și forme imateriale) 

dau civilizația românească.  

 

Un gând pentru mama 

Mama, Maria (1929 – 2016) a reprezentat pentru noi o întreagă 

industrie artizanală casnică. Provine dintr-o familie de gospodari 

din Baia, Suceava. A copilărit într-o casă cu 5 fete. Bunica le-a pus 

la treabă de mici. Au trudit la tors, țesut, tricotat, cusut. 

După ce tata a cerut-o de nevastă a trudit o vară întreagă să-i 

facă costumul de mire: cămașă (ie), ițari, bundiță. 

După ce s-a măritat a venit în noua 

gospodărie cu întreaga industrie artizanală 

casnică (zestre). În copilărie am parcurs 

alături de mama toată succesiunea de 

operații de la tunsul oilor și semănatul 

cânepii, la topit (cânepa), la melițat, la 

piaptănat (răgilat). A vrut să mă pună și la 

tors, dar nu s-a prins de mine. Dar, am pus 

firul pe rășchitor, am depănat de pe 

vârtelniță, am făcut păpuși (pentru țesături 

„alese”), am făcut „țevi” (înfășurarea 

firului pe o țeavă din lemn de soc) pentru 

țesături cu suveica.  

În zilele de Crăciun pentru mama era un moment propice de 

creativitate, pentru că definitiva modelul pe care urma să-l țese 

după sărbători, până la venirea primăverii. Lucra pe foi de caiet de 

aritmetică pe care le lipeam cu pelicanol și oțineam coli mai mari. 

Un moment laborios era instalarea războiului de țesut 

(verificarea ca diagonalele să fie egale), năvăditul (trecutul urzelii 

prin ițe și prin spată). Mama era maestră în albitul firului de tort 

prin expunere la ger (în gerul Bobotezei).  
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Când termina de țesut mă punea să încalec pe fuștei (cele două 

bețe care împiedică firele de urzeală să se încâlcească) și să alerg 

până la poartă. Dacă vedeam pe drum o femeie, vaca urma de facă o 

vițică, iar dacă vedeam un bărbat, vaca urma să facă un vițel.  

Vara mergeam cu valul de prosoape la ghilit: spălam țesătura 

în apă curgătoare, apoi o întindeam la soare să se usuce; operația se 

repeta de 3 – 4 ori pe zi. Până se uscau, noi ne bălăceam. 

De la mama au rămas câteva ii. Două le prezentăm în templul iei. 

Una știm că este făcută de mama. Cealaltă este primită de la „țața 

Paulina”. Era un eveniment când cosea modele cu mărgele colorate.  

Mama a fost o femeie vrednică și cred că, de acolo de sus, ne-a 

îndemnat să scriem această carte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama, știm că ești aici, cu noi! 
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Despre ce este vorba în această carte? 

 

Ne-am propus să proclamăm valoarea iei ca fiind simbolul 

fundamental și suprem al poporului român. Pentru aceasta am 

recurs la o metaforă: ADN (acidul dezoxiribonucleic) este 

componenta de bază în celulele umane și formează cromozomii. În 

mod similar, anumite desene de pe ie sunt omniprezente și sunt 

asociate cu un simbolic ADN.   

Pentru a construi acest 

demers am parcurs o serie de 

pachete de argumente în care am 

asociat ia cu diferite concepte și 

noțiuni care aduc interpretări și 

dovezi că metafora propusă are 

susținere științifică și culturală și 

consolidează o bază de relansare 

a conceptului cultural al iei în 

societatea post-modernă.  

Abordarea începe cu o discuție cu George Emil Palade, laureat 

al Premiului Nobel pentru medicină (pe o temă de biologie celulară), 

care susține că poporul român are un genom specific, care se cere 

descifrat. Metaforic sau nu, noi ne-am avântat pe această provocare 

și a rezultat o lucrare pe care o considerăm cel puțin interesantă.  

Am făcut o argumentație privind legitimitatea noastră de a 

dezvolta un asemenea subiect: originea rurală, amintiri din zorii 

copilăriei, descifrarea muzicii meseriei stau la baza motivației. În 

plus, dorim să demonstrăm că a-ți manifesta erudiția într-un 

domeniu nu ține numai de o specializare anume, ci și de cultura 

generală. Autorii sunt absolvenți de liceu de cultură generală (facem 

parte din ultimele promoții 1976, 1977), în forma care amintea de 

„școala de altă dată” (înainte de „trepte”).  
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Am rezervat un capitol pentru stabilirea 

elementelor de referință: definire, cadrul 

social, metoda observației, definirea 

vredniciei ca măsură a tuturor lucrurilor în 

mediul rural montan. Am ales mediul 

montan, în special, datorită faptului că 

suntem cercetători la Centrul de Economie 

Montană / Institutul Național de Cercetări 

Economice „Costin C. Kirițescu” / Academia 

Română și avem acces la o bază de 

documentare bogată și valoroasă.  

În plus, avem elementele necesare să efectuăm corelări 

complexe și argumentații solide. În acest context, rolul iei este 

salutar și confirmă statutul de ADN. 

Capitolul 2 definește personalitatea complexă a românului printr-

o metodă originală a autorilor (gândirea tetraedrică). S-au identificat și 

s-au evidențiat 36 de atribute cheie care îl definesc și care acoperă 

aproape tot ce se poate spune despre personalitatea umană. 

Evidențiem faptul că țăranii de la munte acoperă toate aceste atribute, 

ce-i drept, la intensitate mică, dar suficient de vizibil și relevant. 

Răspundem astfel la întrebarea: cine este cel / cea care poartă ia?  

Din aceste atribute am făcut o distribuire pe 4 grupe (câte 9 

atribute pentru fiecare grupă) din care am alcătuit margarete (sau 

roți) cu câte 9 „petale”.  

Aceste 4 grupe se referă la: „a fi 

om”, „a fi cult”, „a fi activ pentru sine”, 

„a fi activ pentru alții”. Pentru fiecare 

atribut am făcut câte un comentariu în 

care am argumentat legătura cu ia și cu 

ceea ce reprezintă țăranul și țăranca de la 

munte (purtătorii de ie).  
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Capitolul 3 integrează ia într-un tablou complex al Culturii 

populare într-o viziune proprie. 

Capitolul 4 este rezervat unor meditații pe teme fundamentale 

legate de munca și viața țăranilor de la munte: am propus și descris 

o meditație montană, o meditație a iei și o meditație asupra iei vieții 

și vieții iei. Transpunerea mentală într-un mediu atât de complex 

cum este muntele și apoi în lumea iei, cu toate elementele care o 

susțin, conduce la revelații și la ascuțirea sensibilității care întăresc 

sufletul omului, îi întăresc optimismul și îi împuternicesc (îi dau 

puterea necesară) pentru a face față provocărilor vieții.  

Sub aceste influențe ia prinde viață și poate purta un dialog 

consistent cu purtătoarea ei.   

O altă meditație complexă și subtilă face conexiunea între ie și 

viață. Pe o structură similară cu piramida Maslow se face 

caracterizarea a personajului care poartă ia și o gamă de îndemnuri 

care vin de la ie. 

Capitolul 5, al ritmurilor identității 

locale ale iei, este cel mai spectaculos 

deoarece face conexiuni cu 

sensibilitatea feminină, cu familia, 

poate constitui elementul de motricitate 

(motorul motivației țăranului de la 

munte vine preponderent de la ie.  

Virtuțile iei stau în capacitatea ei de regenerare naturală și 

psiho-socială, în specificul locului, forța locului, spirit, coeziunea 

familiei și a comunității.  

Sunt activate elemente tradiționale: lada de zestre, moștenirea, 

„acasă”, familia, complexul etno (etno-alfabetizarea, etno-sistemul, 

etno-diversitatea, etno-comunicarea). Sunt remarcate mecanismele 

de transmitere a culturii și civilizației prin transfer între generații, 

responsabilitățile fiecărei generații, mecanismele de transfer: lada 

de zestre, agoniseala, moștenirea.  
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Un subcapitol special este dedicat semioticii iei, deoarece 

considerăm cu purtarea iei în zile de sărbătoare și în zile de lucru 

reprezintă o formă complexă de comunicare. Ia reprezintă esența 

comunicării prin lumină (cromatică), dar include și alte simțuri și 

sensibilități, inclusiv mesajul șoptit la ceas de taină (sunetul gândului). 

Concluziile conduc la doi poli de expresie: 

- viitorul iei într-un context optimist, constructiv;  

- păstrarea purității genei românești prin familiile care populează 

zona montană; 

Ne-am propus să exprimăm în carte 

mesaje cu adresare la toate categoriile de 

cititori, să le trezim nostalgii și dorința de 

acțiune;  

Ne-am propus să oferim toate 

răspunsurile posibile legate de asocierea iei 

cu gena românească. 

Ne-am propus să consolidăm un mesaj 

către lume privind virtuțile poporului român, 

dincolo de „proza vieții cotidiene”.  

Dacă am reușit ne veți aprecia, dacă nu 

am reușit, ne consolăm cu ideea că măcar am 

încercat.  

Vă rugăm să ne iertați dacă: 

- nu vă sună bine în urechi cuvântul „ie” (cu un i); 

- veți găsi în poze brâul tricolor așezat cu culoarea roșie deasupra 

(este obligatoriu să fie cu culoarea albastră în sus);  

- veți găsi repetarea unor poze;  

- veți găsi cuvinte scrise greșit;  

- veți găsi modele de ii și din zona colinară și de șes. Pentru 

completarea „peisajului” rural. 

Contăm pe generozitatea cititorilor și pe o judecată obiectivă.  
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Templul iei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADN-ul Iei 
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Templul iei 
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Genomul poporului român în viziunea lui 

George Emil Palade 
Nicolae M. Constantinescu1 

(fragment preluat integral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1http://www.muzeultaranuluiroman.ro/the-building/genomul-poporului-roman-en.html, 
24.04.2019 

Localizare: o discuţie pe care am avut-o în 1999 cu profesorul George Emil Palade 

la Universitatea La Jola din San Diego, în sudul Californiei. 

Îi solicitasem profesorului să mă primească, eu reprezentând la vremea 

aceea interesele diplomatice ale României pe coasta de vest a Statelor 

Unite. I-am prezentat situaţia din ţară – dificilă şi pe plan material şi pe 

plan spiritual, datorită în mare parte mentalităţii de a supravieţui cu orice 
preţ pe formula sauve qui peut, care îi făcuse pe mulţi imorali, egoişti, 

lipsiţi din ce în ce mai mult de ancestralul spirit românesc al întrajutorării. 

Profesorul m-a ascultat, a zâmbit şi cu o voce calmă mi-a spus: 

“domnule doctor lucrurile se vor îmbunătăţi la Români. Şi-ţi spun aceasta 

fiindcă aşa cum fiecare om are genomul lui, la fel se poate vorbi despre o 

genomică a unei naţii, care la români este reprezentată de capacitatea 

formidabilă de a renaşte din cenuşă. Şi lucrul acesta nu l-am observat doar 
odată, nu l-am observat doar într-un singur loc, ci el a reverberat pe tot 

teritoriul ţării noastre, ori de câte ori românul distrus material sau sufleteşte, a 

avut forţa de a o lua de la început, de a reporni aproape de la zero, de a 

reclădi, de a reconstrui mediul în care trăia şi de a se reface şi pe el.” 

Eu mă uitam la profesor puţin descumpănit şi de aceea cred că a socotit cu cale să 

întărească cele spuse cu un exemplu:  

“uite, domnule doctor, satul X - să zicem din Moldova - este prădat de tătari. 

Cine a apucat să fugă s-a ascuns în codri (în munți). Restul au fost luaţi robi, 
satului i s-a dat foc, vitele au fost luate, hambarele au fost golite. După ce 

hoarda se retrage, oamenii rămaşi în viaţă se reîntorc şi constată prăpădul. Ei 

ştiu de la bătrâni că tătarii nu calcă acelaşi loc decât după 15-20 de ani, pentru 
ca să aibă din nou ce prăda. Deci, reîntorşi, oamenii îşi reclădesc gospodăriile 

din cenuşă, la fel ca pasărea Phoenix, pasăre mitică, ce poseda proprietatea de 

autoincendiere periodică şi de regenerare din propria cenuşă. Comparaţia cu 

pasărea Phoenix nu se referă doar la refacerea din cenuşă ci şi la longevitatea 

extraordinară a ei, care o plasa în rândul fiinţelor nemuritoare”. 

http://www.muzeultaranuluiroman.ro/the-building/genomul-poporului-roman-en.html
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“Bine domnule professor”, i-am spus eu “ oamenii aceia care se întorceau 

după 2 - 3 - 4 săptămâni, aveau ca model al refacerii vechea locuinţă, 

reluau nişte relaţii sociale solide şi respectate, refăceau structura satului pe 
tipare bine cunoscute. Noi, acuma, după 45 de ani, de comunism constatăm 

că textura socială s-a rupt, numai avem modele, s-a pervertit totul, nu mai 

există cultul familiei, cultul proprietăţii s-a depreciat devenind o valoare 

nesigură, ne lipsesc simbolurile. Şi în fond ce modele am mai putea 
constitui noi pentru cei tineri, din moment ce a trebuit să facem 

compromisuri pentru a supravieţui, ne-am dovedit treptat în mai mică sau 

în mai mare măsură nişte colaboraţionişti cu puterea sovietică şi apoi cu 
puterea comunistă emanată din dictatura proletariatului. Fiindcă-am spus 

eu apăsat - şi tăcerea în faţa fărădelegilor a fost tot o formă de 

colaboraţionism”. 

Profesorul m-a lăsat să termin şi mi-a spus:  

“îţi înţeleg nemulţumirea şi frustrările, care însă nu pot fi generalizate fiindcă 

au existat şi oameni care au dus-o bine şi regretă comunismul, după cum au 

fost alţii care au ripostat într-un fel sau altul şi au sfârşit în închisori. Pentru a 

construi o Românie viabilă şi onorabilă aveţi nevoie de modele ale unor 
oameni normali, de onoare, care-şi respectă cuvântul dat şi pentru aceasta, 

lăsaţi cât mai mulţi tineri să iasă din ţară şi să ia contact cu oamenii şi cu 

modul de viaţă din ţările civilizate, cu democraţiile consolidate. Reîntorşi în 
ţară ei vor reface textura aceea socială despre care dumneata spuneai că s-a 

rupt şi care are la bază principiul ierarhiei valorilor umane. Mulţi nu se vor 

mai întoarce, dar chiar dacă ar reveni 5% dintre cei plecaţi, ei vor acţiona ca 

nişte enzime pe substratul avid de refacere, care este reprezentat de o mare 
parte a poporului român. Şi îţi spun aceasta fiindcă românii au avut o scară de 

valori, care le-a permis să preţuiască la sat pe fruntaşii satului, pe gospodarii 

satului, în lumea muncitorilor pe meşteri, în lumea intelectualilor pe cărturari, 
în genere pe cei care făceau artă prin profesiunile lor”. 

Am reflectat mult la cele spuse de profesorul Palade, îndeosebi la actualitatea lor faţă 

de starea în care ne aflăm astăzi în România. Fiindcă la toate temerile mele 

profesorul ripostase atunci foarte hotărât: 

 ”domnule doctor, românii aflaţi la intersecţia a trei imperii au avut de suportat 

situaţii dintre cele mai grave în ultimele sute de ani şi totuşi au ieşit la liman. 

Gândeşte-te că în 1917 rămăsese din România o limbă de pământ între Carpaţi 

şi Prut. Dacă cineva ar fi spus atunci că în ceva mai mult de un an se va reface 
România din Muntenia, Moldova şi Transilvania ar fi fost taxat de nebun. Şi 

acest lucru iată, s-a întâmplat! La fel se va reface şi acum România, dar 

trebuie puţină răbdare”. 
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