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În cursul procesului de restaurare a bunuri-
lor culturale mobile se are în vedere respectarea 
unor principii, printre care și acela al Lizibilității 
Intervențiilor. Aceasta înseamnă că toate inter-
vențiile asupra obiectului, din punct de vedere al 
naturii, poziționării, completării zonelor lacuna-
re etc., să se poată observa fie prin examinare di-
rectă, fie prin intermediul documentației din do-
sarul de restaurare. Este vorba însă de observarea 
atentă, exersată, a ochiului avizat al specialistu-
lui. Intervenția are rol de stabilizare a obiectului, 
se integrează cât mai discret în zona degradată, 
folosind tehnici și materiale cât mai compatibile 
cu cele originale, identificate riguros.

O serie de intervenții însă rămân neobser-
vabile, poziția în care ele sunt plasate în cadrul 
etalării bunului cultural nu facilitează vizuali-
zarea lor. Exemplific cu intervenții la capacele 
și traversele de lemn din spatele icoanelor, căp-
tușeli și dubluri ale pieselor textile, mecanisme 
din carcasele ceasurilor, polițe și sertare din 
componența mobilierului sau refacerea cusătu-
rilor pe cotorul unei cărți. Le-am numit pe aces-
tea ,,ascunse”, dar subliniez că ele sunt esențiale 
pentru stabilitatea obiectului și sunt realizate cu 
același profesionalism ca și cele poziționate mai 
,,la vedere”.

Un asemenea tip de restaurare am realizat 
în urmă cu 2 ani, când Muzeul Naţional al Ță-
ranului Român (MNŢR) a participat cu câteva 
piese din patrimoniul pe care-l deține la organi-
zarea expoziției „Ferdinand și Maria. Regii Ma-
rii Uniri” la sediul Muzeului Naţional de Artă 
al României (MNAR). Au fost solicitate pentru 
etalare bunuri culturale originale, aparținând 
odinioară cuplului regal. Cum două oprege afla-
te la MNȚR erau foarte asemănătoare cu cel care 
apărea în vestimentația purtată de principesa 
Maria în tabloul semnat de Tini Rupprecht (da-
tat 1901 și aflat în patrimoniul MNAR), ele au 
fost selectate pentru etalarea unei ținute simila-
re. Opregele sunt un gen de șorțuri ce se poartă 
prinse în talie peste cămașa lungă, în față și la 
spate sau numai la spate. 

Prezint în continuare câteva detalii referi-
toare la „oprege”, așa cum apar în literatura de 
specialitate: „Opreg cu ciucuri, piesă de costum 
purtată de femei în unele zone din România din 
Peninsula Balcanică și în bazinul Mediteranean. 
(...) Din punct de vedere morfologic, piesa apa-
re în două variante; a) opreg – țesătură drept-
unghiulară, numită „petec” cu franjuri scurte, 
decorată cu alesături în culori închise, purtată 
în regiunile muntoase ale Hațegului; b) opreg 
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– țesătură îngustă cu ornamente policrome în 
tonuri vii combinate cu fir, având ciucurii, „chi-
țelele” lungi până la marginea de jos a poalelor, 
purtat în Banat. Dimensiunile ,,peteculu” di-
feră: foarte îngust în Hațeg și pe Valea Bistrei, 
foarte lat în Valea Jiului și Valea Almăjului. 
Compoziția decorativă a „petecului” și a fran-
jurilor sunt un indiciu de recunoaștere a zonei. 
Fetele poartă oprege cu franjuri în față și în spa-
te: după căsătorie partea din față a poalelor se 
acoperă cu o catrință [1]. 

Petecul a constituit partea decorativă de 
bază, ornamentica acestuia variind de la simple 
dungi, numite ,,vergeturi”, spre romburile do-
minante pe opregele purtate de femeile tinere. 
Fiind țesut din păr, suprafața ,,petecului” pre-
zintă o anumită consistență, aplicarea de alesă-
turi cu fir, va contribui și mai mult la soliditatea 
opregului. Decorul este lucrat de obicei în ver-
de, roșu, albastru și roz, la care se adaugă firul 
de argint sau de aur. Predominanța unora din-
tre aceste culori stă în strânsă legătură cu vârsta 
femeilor care le poartă. Ciucurii sau franjurile 

nu fac altceva decât să dea răspuns culorilor 
folosite la alesul „petecului”, piesa în întregime 
realizând un ansamblu coloristic armonios [2].

Cum a ajuns o femeie de rang nobiliar atât 
de înalt ca cel al Mariei (printre altele, nepoată a 
reginei Victoria, principesă moștenitoare a Ro-
mâniei prin căsătoria cu principele moștenitor 
Ferdinand, nepot de frate al Regelui Carol I) să 
poarte piese de port țărănesc? Răspunsul apare 
ca o poveste.

Primul costum popular românesc primit 
de Regina Maria (1875–1932) a fost cadoul ofe-
rit de Regele Carol I al României, în timpul vi-
zitei acestuia în Marea Britanie, în toamna lui 
1892, cu ocazia logodnei Mariei cu Ferdinand 
de Hohenzollern Sigmaringen (1865–1927), ne-
potul lui de frate, proclamat moștenitor al tro-
nului regatului român în 1889. Relatarea acestui 
moment apare în scrierile memorialistice ale re-
ginei, după cum urmează:

„Regele Carol adusese logodnicei nepotului 
și surorilor ei prea frumoase costume țărănești; 
era singurul lucru palpabil, ce-l aveam din acea 

Fig. 1. Tablou de Tini Rupprecht. 
Principesa Maria purtând peste cămaşa 

lungă un opreg bănăţean, 1901. 

Fig. 2. Similitudinea cu piesele de la MNȚR. Opregul de față, pe ma-
nechin; Opregul de față, pe suport plan, în laborator.
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frumos costum popular, astfel că și regina Eli-
sabeta avusese o experiență asemănătoare. Am-
bele regine au fost atrase de tradițiile populare 
din țara de adopție și au iubit costumele popu-
lare. Regina Elisabeta era pasionată de lucru de 
mână, precum broderii și dantele, a cunoscut 
mare parte din meșteșugitele țesături și orna-
mente lucrate de țărăncile române, a purtat cu 
mândrie hainele tradiționale ale românilor, le-a 
adus astfel în atenția lumii. Regina Maria s-a 
alăturat fără rezerve acestui demers. 

Se produsese la mijlocul sec. al XIX-lea un 
puternic curent de întoarcere spre trecut, o re-
venire la costumul și vechile datini românești. 
„Se pune preț pe frumusețile țării, comorile de 
artă națională, farmecul basmelor și armonia 
cântecelor bătrânești” [4]. În acest climat cu ac-
cente naționalist-patriotice, „Prințul Carol era 
atras de veșmintele tradiționale, de pitorescul...
și convingerea cu care ele erau purtate în co-
munitățile sătești. Aceste costume au devenit 
piese cu greutate între cadourile pe care le făcea 
familiei sau capetelor încoronate ale Europei... 
Regina Elisabeta le-a adoptat cu entuziasm la 
diverse ocazii festive, la recepții și baluri solici-
tând invitatelor purtarea vechiului și frumosu-
lui costum țărănesc” [5].

La rândul ei, regina Maria a promovat în 
continuare costumul popular din diferite zone 
etnografice ale României, cu care apărea îm-
brăcată atât în zilele obișnuite dar și cu ocazii 
speciale. Considera că portul popular se potri-
vea bine și copiilor ei, care apar în multe poze 
costumați în țărăncuțe și ciobănași. „Totdeauna 
imaginativă și inspirată, principesa Maria purta 
costumul popular în chip foarte personal, adap-
tând piesele după gustul său. Astfel, ea nu-și va 
așeza niciodată marama de borangic peste păr, 
ca un văl, așa cum făcea regina Elisabeta, ur-
mând moda țărăncilor, ci și-o va înfășura strâns 
în jurul capului și pe frunte, aproape ca pe un 
turban, lăsând să-i atârne marginile pe spate, ca 
o mantilă” [1].   

Această cochetărie a Mariei e preluată și de 
doamnele de la Curtea Regală, ceea ce încura-
jează apariția atelierelor care realizează costume 
unicat, de inspirație etnografică, în care abundă 

Fig. 3. Oprege originale, de factură etnografică, din 
zona Banat (din colecţia personală 
a muzeografului drd. Silviu Ilea).

- cel pe fond negru, cu „petecul” realizat pe suport 
de catifea, datat în perioada interbelică. Ornamentica 
geometrică este lucrată manual, folosind ,,cusătura în 
punct” (bizantină), cu fir metalic auriu.

- cel pe țesătură lucrată în 4 ițe, datat în a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea. Ornamentica este realizată 
complex, parte pe războiul de țesut prin tehnica ale-
sului cu mâna, parte lucrată ulterior țeserii, aplicând 
,,cusătura în punct” cu fir metalic.

Am răsucit partea din dreapta a pieselor pentru 
a evidenția dosurile ,,petecelor”, care rămân nedublate 
de vreo țesătură cu rol de căptușeală.

Totodată, imaginea prezintă ,,petecele” în forma 
unor patrulatere cu unghiuri drepte, formă specifică 
pieselor țărănești de acest tip.

țară a „Răsăritului cel apropiat”. Erau minunat 
cusute cu fir și mătase și ne găteam adesea cu 
ele, pentru plăcerea celor doritori să afle în ce 
fel de țară mă duceam; dar nu știu dacă acele 
podoabe atât de pitorești făceau să le răsară în 
minte o imagine mai clară a hărții Europei” [3].

Cu 23 de ani în urmă, principele Carol I îi 
dăruise și celei care avea să-i devină soție, un 
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ornamentica din firul metalic de calitate. Este 
adaptarea costumului țărănesc la îmbrăcămin-
tea cultă, purtată cu accesorii prețioase (salbe cu 
trei șiraguri de galbeni, diademe cu țechini din 
pandantive, paftale). 

Se modifică și croiala și materialele; opre-
gele purtate de principesa Maria nu au ,,pete-
cul” sub forma comună a unui dreptunghi și nu 
sunt atât de aspre ca originalele țărănești, croia-
la urmărește liniile ușor rotunjite ale șoldurilor 
și taliei, accentuând feminitatea piesei (Foto. nr. 
2). Dosul „petecului” este dublat cu saten țesut 
din fire de bumbac fin și mătase, cu tușeu plă-
cut (Foto nr. 9). Țesătura ornamentală nu este 
așa rigidă și robustă ca în variantele etnografice, 
în care se folosea mucavaua drept material de 
umplutură, sub broderia bizantină (Foto nr. 8).

Și în privința cămășilor „reinterpretate” 
purtate de Maria sunt vizibile diferențe: tăietu-
ra de pe mijlocul pieptului este adâncită, lăsând 
la vedere marginea superioară a furoului lucios 
de mătase, lucrat manual, deosebit de îngrijit. 

Fig. 4. Principesa Maria la 16 ani, îmbrăcată în 
costumul - cadou primit de la regele Carol I, 

unchiul logodnicului său.

Mânecile sunt croite larg, întreaga cămașă este 
amplă, lejeră, materialele folosite sunt subțiri, 
vaporoase. (Foto. nr. 6). Aceste ținute se com-
pletează cu ciorapi subțiri și încălțăminte de 
oraș.

Purtarea acestor veșminte este privită de 
regina Maria ca o evadare din rigiditatea proto-
colului de la Curte: „acelea erau zile însemnate 
cu o slovă roșie, când puteam să ne schimbăm 
hainele de gală și să ne îmbrăcăm în portul de 
la țară și când ne era îngăduită, în sfârșit, iluzia 
unei plăceri în locul neînduplecatelor îndatoriri 
regale”. Acest episod are loc cu ocazia unei ex-
cursii în Deltă, plănuită de regele Carol I, con-
semnată de regină în memoriile publicate [3]. 

Cum au ajuns aceste piese la MNȚR? Poves-
tea e mai scurtă, dar bine documentată. În calita-
te de principesă, Maria a participat împreună cu 
regina Elisabeta la o serie de acțiuni caritabile, ca 
donația făcută Muzeului Etnografic, de Artă Na-
țională, Artă Decorativă și Artă Industrială, în-
ființat prin Decretul Regal nr. 2.777 din 13 iulie 
1906, condus de la 1 octombrie 1906 de Alexan-
dru Tzigara – Samurcaș. Astfel, în registrul mu-
zeului apar consemnate la data de 01.05.1907 un 
număr de cinci oprege primite din partea princi-
pesei și îmbrăcăminte purtată de regele Carol în 
copilărie, oferită din partea suveranei. Opregele 
au rămas de atunci în patrimoniul muzeului ce 
va deveni, în timp, actualul MNȚR, iar piese-
le donate de regina Elisabeta au fost transferate 
Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”. 

La data actului de donație, principesa Ma-
ria avea vârsta de 32 de ani și era mamă a patru 
copii.

Revenind la opregele pe care le-am restau-
rat, detaliez mai jos câteva aspecte importante. 
Starea de conservare a acestor piese, opregul de 
faţă – D 4849 și opregul de spate – D 4848, re-
prezentative pentru zona Banatului, lucrate în-
tr-un atelier orășenesc, la sfârșit de secol XIX, 
nu era corespunzătoare etalării. Efectele uzurii 
erau ușor de identificat pe dublura părților su-
perioare; țesătura albă de atlas (urzeală – mă-
tase, bătătură – bumbac) era îngălbenită, ușor 
pătată și parțial extrem de fragilizată, cu fire de 
mătase lipsă pe toată lățimea, mare parte din 
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firele de bătătură glisând liber. În zona franju-
rilor lungi se observa patina la firele metalice, 
iar la unele de lână, atacate biologic anterior, 
se constatau fragilizări și chiar ruperi, cu lipsa 
materialului. Faptul că firele metalice apar ușor 
terne, patinate, dar necorodate este datorat pre-
zenței argintului și aurului în compoziția aces-
tora. Și la copcile și anourile argintii se observă 

Fig. 5. Opregul principesei Maria 
în alte două ținute inspirate de 

portul țărănesc, 1898. Sunt vizibi-
le câteva paftale aplicate pe opreg.

Fig. 6. Croiala cămășii cu decolteu adâncit.

același aspect. Tipul firelor metalice este bandă 
răsucită pe miez textil. Fețele ornamentate ale 
opregelor, țesute în 4 fire, cu motive geometri-
ce tip romburi, alese din fire de lână și metalice 
(contur romburi albastre – Au, fondul alb – Ag) 
sunt de un rafinament evident.

Pentru stabilizarea dublurii din atlas de pe 
dosul opregelor, am intervenit prin consolidare 

Fig. 7. Ținuta expusă în 2019. Piesele costumului ex-
pus au făcut parte din garderoba reginei Maria.

Au fost etalate opregele restaurate.

Fig. 8. Detaliu pentru identificarea ornamenticii, 
cromaticii și parțial a degradărilor, pe opregele 

restaurate ulterior.
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pe un suport de saten de bumbac alb, folosind 
cusătura restauratorului. Pentru a realiza aceas-
ta am desprins parte din cusăturile laterale și 
bridele originale iar la final am remontat toate 
elementele componente, plasate adecvat, con-
form confecţiei originale.

Prezint detalii ale zonei de dublură puter-
nic destabilizate (Foto nr. 9) și apoi consolidate 
(Foto nr. 10) din opregul purtat pe partea din 
față a costumului. Dosarul de restaurare cuprin-
de atât imagini foto cât și digitale, care docu-
mentează amănunțit etapele de lucru. Precizez 
că pe ambele oprege, acest tip de degradare, cu 
flotarea firelor de bumbac eliberate din țesătură 
între marginile laterale ale piesei (doar jumătate 
de ,,petec” în poze) este asemănător atât cantita-
tiv, cât și calitativ. De aceea, am considerat rele-
vante imaginile selectate pe o singură piesă.

Concluzii. Intervenția efectuată a stabilizat 
piesele și, ceea ce este foarte important, a contri-
buit major la declanșarea procedurii de clasare. 

Bunurile culturale mobile D 4848 și D 4849 au 
fost clasate în categoria juridică Tezaur, conform 
OM 2573/05.02.2020, prin certificatele de clasa-
re 6319/11.08.2020 respectiv 6320/11.08.2020. 

Observaţie: Imaginile din Foto nr. 1, 4, 5 și 
6 aparţin domeniului public.
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Restaurare ascunsă sau partea nevăzută a lucrurilor
Rezumat. Este prezentat parcursul a două piese textile, oprege, aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al 

Ţăranului Român din București, donate în 1907 chiar de principesa Maria, căreia îi aparţinuseră. Piesele trebuiau 
să fie etalate în cadrul unei expoziţii omagiale intitulată „Ferdinand și Maria. Regii Marii Uniri”, dar starea lor de 
conservare era inadecvată acestui demers. După restaurarea pieselor, acestea au fost înfăţișate pentru prima oară 
publicului, în formă stabilizată. Ulterior au fost clasate în categoria Tezaur.                                                                                                                                        

Cuvinte-cheie: Textile, oprege, restaurare, regina  Maria, Muzeul Naţional al Ţăranului Român.                                                                                                
             

Hidden restoration or the invisible part of things
Abstract. It is presented two textile pieces „oprege”, existent in the patrimony of the National Museum of 

the Romanian Peasant from Bucharest, donated in 1907 by Princess Mary herself, to whom they had belonged. 
The pieces were to be displayed in a homage exhibition entitled „Ferdinand and Mary. The kings of the great uni-
on”, but their state of preservation was inadequate for this approach. After the restoration of the pieces, they were 
presented for the first time to the public, in a stabilized form. Later they were classed in the Treasure category.

Keywords: textiles, oprege, restoration, queen Mary, National Museum of the Romanian Peasant.

Fig. 9. Detaliul unei porțiuni de dublură 
a „petecului” de față înaintea restaurării.

Fig. 10. Detaliul aceleiași porțiuni de dublură a „pete-
cului” de față după restaurare.


