
Portul popular tradițional  

Portul popular tradiţional din această zonă, se înscrie în tipologia portului popular din spaţiul 

dunărean și prezintă caracteristicile zonelor muntenești și de câmpie, de pe malul stâng al 

Dunării. 

Elementul definitoriu pentru trăsăturile portului popular din acest areal îl constituie structura 

morfologică şi ornamentică. Stilizarea motivelor, transfigurarea artistică a naturii, în genere, 

dar şi a imaginilor cu conţinut simbolic este realizată într-o interpretare proprie. 

În prezent, porturile traditționale nu mai sunt prezente în totalitate, sau mai conțin unele 

elemente specifice, ele fiind înlocuite de portul orașenesc, de zi cu zi. Doar în zilele de 

sărbătoare sau la biserică, se mai pot întâlni unele elemente ale porturilor tradiționale, purtate 

în special de către bătrâni.  

Ca o caracteristică a regiunii este faptul că alături de populația românească se găsesc și alte 

minorități naționale: turci, tătari, aromâni, greci, lipoveni, bulgari. Astfel portul din Dobrogea 

păstrează aspectele specifice multiculturalității etnice. 

Portul românesc 

Portul femeiesc: marama de borangic, de o mare finețe, aleasă la capete cu dungi numite 

“vârste” și cu diferite motive oferă costumului o notă de eleganță. În momentul pătrunderii 

produselor industriale, marama a fost înlocuită cu giarul sau castinca. Eleganța acestora este 

dată de modul de aranjare a ciucurilor, numiți “clopoței”, care erau așezați în 3-4 rânduri sau 

de prezența florilor dispuse ca o bordură. 

Cămașa femeiască, dreaptă, numită “cămașă de-a-ntregul” se caracterizează prin simplitatea 

dispunerii ornamentelor de dimensiuni mici dar de o mare expresivitate. 

Elementele de cusătură realizate cu acul de la tivurile mânecilor, ale umărului și ale poalelor 

cămășii, numite “cheițe” sau “găurele”, au o funcție practică ce se îmbină cu cea estetică. 

Motivele ornamentale dispuse pe mânecă, pe piept și pe poalele cămășii având diferite 

denumiri: “melcișori”, “șuvoi”, “pomișori”, îmbogățesc valoarea artistică a piesei de port. 

Motivele de pe cămăși sunt evidențiade prin utilizarea predominantă a culorilor roșu și negru, 

ele repetându-se sau alternând în funcție de modelul de pe cămășii. 

Pestelca este piesa cu cele mai multe elemente decorate, ea fiind cea care se așază peste 

cămașă și acoperă corpul de la talie în jos. Ornamentația bogată și culorile folosite se 

evidențiază pe fondul simplu al cămășii (de unde și zicala „ pun pestelca și ma jupânesc”). 

Motivele predominante care decorează pestelca sunt cele geometrice (romburi, dreptunghiuri, 

pătrate și linii frânte), numite plastic “pui”, “iarba întoarsă”, “șarampoi”, “urma iepurelui”, 

exprimând matricea universului în care femeia trăiește și muncește. 

Portul bărbătesc comparativ cu portul femeiesc cel bărbătesc se remarcă printr-o ornamentație 

redusă atât din punct de vedere al motivelor, cât și al dispunerii acestora. 



Căciulile rotunde, țuguiate, în cercuri sunt confecționate din blană de miel. 

Cămașa, inițial un “cămășoi”, dreaptă, fără platcă, deschisă în față, cu mâneca largă, a fost 

înlocuită la începutul sec. al XIX-lea cu cămașa cu platcă, cu guler drept, cu “bantă” în față și 

cu “brățări” la mânecă. 

Cămașa este ornamentată cu model la guler, cu “brățări” sau manșetă la capătul mânecilor și 

pe piept cu “pui”. 

Cămășile bărbătești se disting și prin folosirea borangicului în confectionarea celor de 

sărbătoare. Pantalonii simpli, din postav de culoare închisă, erau ornamentați cu găitane, care 

se legau în talie cu un brâu lat roșu sau alb. 

Costumul bărbătesc este reprezentat prin: 

-căciulă: confectțonată din piele de miel; 

-cămașa: albă, cu broderie executată cu arnici și cu mătase, cu motive geometrice și florale; 

-chimir: brâu țesut la război sau confecționat din piele, purtat peste cămașă; 

-ițari: pantaloni confecționați dintr-o stofă albă, lucrată în casă; 

-bundița: cojoc fără mâneci, confecționat din piele de oaie, bogat ornamentat cu motive 

geometrice și vegetale. 

Costumul femeiesc este reprezentat prin: 

-cămașa: bogat ornamentată, lucrată pe pânză albă țesută în casă; 

-poale: ornamentate doar în partea de jos, continuând modelul cămășii; 

-bârneața: brâu - țesută în casă, din canva; 

-bundița: cojoc fără mâneci, confecționat din piele de oaie, bogat ornamentat cu motive 

geometrice și vegetale. 

Portul lipovenesc 

Elemente ale interiorului tradiţional şi ale vestimentaţiei tradiţionale  caracteristice 

populaţiilor slave: ruşi – lipoveni şi ucraineni. 

Se remarcă costumul populaţiei ruşilor – lipoveni prin preferinţa pentru materialele industriale 

cu motive florale şi pentru culorile vii. În întreaga structură a acestui costum se disting câteva 

elemente tipice: pois-ul (brâul), rubaşca (cămaşa bărbătească), chicica (legătura de cap a 

femeilor) care marchează trecerea în rândul celor căsătorite, iubca (fusta). 

Costumul bărbătesc este reprezentat prin: 

-rubarsca: o cămașa largă, din pânză sau mătase, fără guler şi cu bentiţa, croită drept, cu 

încheietura într-o parte a gâtului, colorată în tonuri vii; 



-pois: brâu foarte îngust, lucrat din lână în diferite culori și terminat la capete cu ciucuri ce  

incingea cămășile peste mijloc; 

-pedeuca (paddiovca): o haină lungă de stofă de culoare albastru închis, ce se purta peste 

haine; 

-costumul de pescuit : confecționat din piele sau din pânză impermeabilă, tratată cu ulei din in 

fiert. 

Costumul femeiesc este reprezentat prin: 

-iubca: fusta, confecționată din mătăsuri, catifele și stofe subțiri de lână; 

-cofta, cutaveica, cufaica: bluze, făcute din materiale din culori vii; 

-brâu: confecționat din lână, terminat cu ciucuri și de care este prinsă o punguliță; 

-lestovca: mătăniile, realizate din piele, cu diferite decorațiuni. 

Portul bulgaresc 

Convieţuirea, în această zonă, a bulgarilor cu românii evidenţiază elemente de similitudine, 

dar şi de diferenţiere. Se observă similitudini în ceea ce priveşte ţesăturile decorative 

aparţinând celor două populaţii (funcţionalitate, materiale, motive) şi portul popular, dar şi 

anumite diferenţieri – preferinţa bulgăroaicelor pentru ţesături decorative cu ornamente în 

culori vii (galben, roşu aprins, violet), preferinţa pentru floarea prinsă în legătura de cap. 

Costumul bărbătesc este reprezentat prin: 

-cămașa: asemănătoare cu cea lipovenească, încheiată într-o parte; 

-poes: brâul, confecționat din lână neagră cu ornamente din lână roșie, terminat cu ciucuri; 

-ilicul: de culoare roșie sau cafenie ; 

-poturi, șalvarii (pantaloni): largi; 

-vesta: purtată peste ilic; 

-chicica: legatura de cap, un fel de tichie din pânză sau mătase; 

-opincile: confecționate din piele de porc. 

Costumul femeiesc este reprezentat prin: 

-cămașa: de culoare albă,  foarte puțin ornamentată pe mâneci; 

-rochia: de mătase, colorată, cu dungi galbene și roșii sau din stofă subțire într-o singură 

culoare,  sau chiar imprimată cu motive multicolore; 

-haina: scurtă, confecționată din catifea sau stofă; 



-pristelca: țesătura roșie sau neagră, bogată în ornamente dispuse în zigzag ce se poartă 

deasupra rochiei. 

Portul macedonean 

Portul tradiţional al aromânilor face parte din marea şi diversificata categorie a costumului 

balcanic. Piesele de port se evidenţiază printr-un deosebit simţ al valorilor plastice, de tip 

sculptural. 

Interiorul tradiţional aromânesc este reprezentat printr-o locuinţă – cort pe care această 

populaţie şi-o construia în timpul transhumanţei de la şes la munte, pentru o scurtă perioadă 

de timp. În casa aromânească tradiţională, ponderea decorativă o deţineau ţesăturile groase, 

policrome confecţionate din lână sau păr de capră. 

Costumul bărbătesc este reprezentat prin: 

-giumedanul: ilicul, închis într-o parte; 

-duluma: vesta cu mâneci, tivite cu ornamente negre, roșii, cafenii și argint ; 

-șalvari: largi asemănători cu cei bulgărești; 

-sarica: haina neagră din lână mițoasă,  folosită pentru anotimpul friguros. 

Costumul femeiesc este reprezentat prin: 

-cămașa: albă cu mâneci largi; 

-cinduse: rochia țesută din lână neagră sau albastru închis și plisiran - rochia cu poale scurte; 

-ibade:  vesta scurtă ornamentată cu fireturi din argint; 

-poale: catrinta cu vergi verticale colorate; 

-pirpoti: ciorapi împletiți din lână, cu diferite linii orizontale, colorate; 

-papute: pantofi; 

-căciula: din pâslă roșie tivită cu fire de argint, prinsă sub bărbie cu o bandă de mărgele, peste 

care se poartă o basma neagră. 

Portul turcesc și tătăresc 

Costumul tradiţional al turcilor şi tătarilor din Dobrogea a mai păstrat doar câteva  elemente 

din vechiul ansamblu de piese. Somptuozitatea ornamentelor, frumuseţea liniilor, bogăţia 

podoabelor, coloritul viu dau o notă aparte în cultura tradiţională a acestei zone. 

Ţesăturile decorative turceşti şi tătărăşti se disting printr-o cromatică ce aminteşte de spaţiul 

mediteranean: roz, indigo, liliachiu, bleu, verde, roşu. 



Motivele ornamentale sunt tipic orientale (garoafa, chiparosul, sacsâia), cusute cu mătase şi 

îmbinate cu broderii şi aplicaţii de fir auriu şi argintiu, completate uneori cu texte în arabă. 

 Costumul bărbătesc este reprezentat prin: 

-șalvari: pantaloni largi; 

-brâu: de culoare albă, din lână nevopsită; 

-fes: de culoare albă, din lână nevopsită. 

 Costumul femeiesc este reprezentat prin: 

-costumul cu pasali, costumul cu rochie; 

-costumul cu ieteclic, costumul cu fustă; 

-costumul cu șalvari. 

Portul tătăresc 

 Costumul bărbătesc este reprezentat prin: 

-saltar (ilicul), prezent în diferite variante din catifea, cusut cu fir de argint sau aur . 

Costumul femeiesc este reprezentat prin: 

-aldina salmon:  pieptarul, cu broderii multicolore; 

-ieteclic: fusta confecționată din pânză albă cu broderii multicolore executate la gherghef; 

-legatura pe cap: confecționată dintr-o pânză din borangic violet sau verde ; 

-cancoi cusac: cordon în filigram; 

-terlic: papuci împletiți din lână; 

-omicli sorap: ciorapii din lână cu elemente decorative. 

Portul grecesc 

Populaţia grecească din Dobrogea este reprezentată prin aspectele de viaţă tradiţională a 

comunităţii rurale din satul Izvoarele (denumirea veche Alibeichioi), venită din Balcani  în 

timpul războiului ruso – turc din 1928 – 1929, după un popas în Basarabia. 

Deși sunt mai multe modele  ale portului popular grecesc, acestea fiind împărtițe pe zone, ca 

și la noi de altfel, mai jos este prezentat portul popular grecesc din Attica. Majoritatea grecilor 

prezenți în zona noastră provin din Pireus, Attica, undeva pe lângă Athena. Nu doar la noi, în 

Dobrogea ci în toată România, cel mai întâlnit costum popular grecesc este cel din partea 

continentală, Attica. Acesta este cel mai popular, nu atât în Diaspora, dar și pe teritorul 

Greciei. Și-a câștigat popularitatea în timpul Războiului pentru Independență din 1821. 



O observație asupra unor elemente ale costumelor, în special a celor continentale, este aceea 

că la prima vedere toate costumele grecești ale femeilor par a fi asemănătoare, însă privite cu 

atenție au anumite particularități ceea ce reprezintă poziția socială a celor care le poartă. 

Astfel că în aceeași zonă pot fi întâlnite mai multe tipuri ale aceluiași costum. Este cel de zi cu 

zi, care e confecționat din materiale simple, apoi este costumul de ceremonie, purtat în zilele 

de sărbătoare, confecționat din materiale mai scumpe, mai fine și adesea alcătuit din mai 

multe piese. Cel mai important este costumul de nuntă. Acesta este cel mai fin, mai bogat în 

elemente și decorațiuni dintre costumele populare și reprezentativ pentru nivelul social al 

celui care îl poartă. 

Costum din Attica - bărbați 

Este un costum de oraș al cărui element de bază este fustanella sau fusta și o jachetă brodată 

cu fir de aur. O versiune simplă a acestui costum a fost purtată inițial de kleftes, partizani în 

războiul de eliberare. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, Regele Bavarian Otho, primul rege 

al noii națiuni grecești independente, l-a "întronat" drept costum al curții. A fost o schimbare 

dramatică de la uniforma militară a căpeteniilor grecești. 

Fustanella conținea 375 pliseuri triunghiulare adunate și prinse în talie pe sub vestă. Aceasta 

variază mult în culoare, material și dimensiuni, în funcție de zonă. Ea este decorată cu fir de 

aur, iar nasturii erau confecționați de asemenea din aur. 

În amintirea ținutei impuse de regele Otho, garda regală din Atena, care e cunoscută cu 

numele de Evzoni sau Tsoliades, poartă o fustă scurtă - fustanella, vestă brodată, ale carei 

mâneci sunt tăiate și prinse pe spatele ei, pentru a ușura mișcările, cămașa cu mâneci largi și 

celebrele încălțări cu ciucure mare și negru - tsarouhia. 

Componentele sunt: 

 Pukamiso - cămașa 

 Foustanella - fusta sau kilt 

 Segouni - vestă brodată 

 Kaltses - ciorapi albi 

 Gonatares - jartiere pentru picioare 

 Zonari - brâu 

 Tsarouhia - pantofi cu ciucur 

 Fesi sau koukos - căciulă, fes 

 Elemente decorative, bijuterii.  

 

Costum din Attica - femei 

Cel mai remarcabil element al costumului din Attica este firul de mătase colorată cu care este 

brodată cămașa albă de bumbac. Mătasea este cel mai frecvent de culoare roșie purpurie sau 

aurie, iar broderia constă în forme geometrice. 



Peste cămașă se poartă o vestă, cel mai adesea confecționată din lână, ce poate fi scurtă sau 

lungă, de multe ori lână din care se confecționa vesta era lucrată în casă, de culoare albă sau 

neagră. În unele zone, în loc de lână vom întalni veste lucrate din catifea. Pe cap femeile din 

această regiune poartă un batic alb care are pe margini ciucuri tot de culoare albă și lucrați 

manual. 

 Poukamiso - cămașă lungă 

 Segouni - vestă de lână  

 Fousta - fustă albă lungă 

 Bodia - șorț de lână brodat 

 Mandili - batic 

 Papotusia sau tsarouhia - pantofi  

 Obiecte decorative pentru gât 

                

 


