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CĂMAȘA FEMEIASCĂ DIN GORJ – MARCĂ IDENTITARĂ 

ROXANA DECA* 

Privit ca ansamblu de piese vestimentare pe care le-a utilizat un popor de-a 
lungul veacurilor pentru protejarea corpului împotriva intemperiilor, portul popular 
este legat de condițiile geografice și climatice, de ocupațiile și meseriile tradiționale. 

Țesutul și cusutul, apanaje exclusiv feminine1 în societatea tradițională 
românească, se axau pe tehnici variate, rezultând astfel diferite materiale țesute din 
bumbac, in, cânepă, lână și borangic. La origine, costumul românesc are un fond 
străvechi iliro-trac, căruia i s-au suprapus influențele romanice și elemente slave. 
Expresie a unei concepții de viață și a unei viziuni stilistice aparte, costumul 
popular devine unul dintre componentele definitorii ale specificului național.2 

Structura costumului popular românesc a fost determinată, în ansamblul ei, 
de factorii socio-economici, istorici, condițiile climatice și geografice, astfel încât 
portul popular a devenit marcă identitară a purtătorului, vorbind despre categoria 
socială a celui care îl îmbracă, despre mediul său natural, ocupațiile acestuia, 
schimburile sale culturale etc. Costumul popular poartă, de asemenea, amprenta 
comunității, vorbind despre stratificarea socială și schimburile culturale cu zonele 
învecinate, fiind un ansamblu de piese vestimentare cu statut emblematic. 

În încercarea de a creiona diferențele tipologice dintre costumul popular gorjean 
și restul țării, vorbim înainte de orice, despre o unitate manifestată prin prezența unor 
elemente comune pe tot spațiul românesc, explicabile prin fondul cultural străvechi. 
Unitatea portului se manifestă cu precădere la nivelul elementelor de structură, croi și 
piese componente, demonstrând vechimea și continuitatea neîntreruptă a poporului 
român pe întreg teritoriul țării. În mare, unitatea se manifestă și la nivelul stilului 
decorativ. Evoluția și nuanțarea costumului popular s-a făcut, însă, ca urmare a creșterii 
schimburilor comerciale – cu prilejul târgurilor, bâlciurilor, nedeilor unde multitudinea 
mărfurilor și a materialelor care se găseau aici erau valorificate după gustul și cerințele 
localnicilor –, însă și sub influența condițiilor istorice, politice, social-economice și 
culturale diferite. Astfel, de-a lungul timpului s-au conturat și dezvoltat diferite tipuri 
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de costum corespunzând unităților teritoriale care alcătuiau România Evului Mediu: 
Țara Loviștei, Țara Făgărașului, a Hațegului, a Vrancei etc.3. Acestea au generat zonele 
etnografice creatoare, deținătoare și generatoare de spiritualitate și tradiții. 

Gorjul face parte din județele așezate în partea nordică a Olteniei, întinzându-se 
de la poalele munților Vâlcanului și Parângului într-o depresiune netedă mărginită  
de dealurile subcarpatice până către zona de câmpie. Zona a purtat până în secolul  
al XIV-lea numele de Jaleș, după râul Jaleș (cf. documentelor emise de curtea 
domnească în timpul lui Mircea cel Bătrân). Denumirea Gorj apare din secolul  
al XV-lea, având ca reper etimologic cuvântul slav Gorni care înseamnă Jiu (Jiul de 
Sus). Spre deosebire de alte zone etnografice ale țării, Gorjul are o situație privilegiată 
din punct de vedere al documentelor care atestă specificul portului popular, începând 
cu secolul al XVIII-lea. Nu se păstrează vestigii anterioare acestei perioade, deoarece 
piesele de port erau confecționate din materiale perisabile, nerezistând peste veacuri4. 

Mărturii ale portului zonal sunt picturile cu caracter laic din bisericile gorjene, 
portrete ale ctitorilor îmbrăcați în port tradițional, expuse pe pereții bisericilor 
începând cu sec. al XVIII-lea și prima jumătate a sec. al XIX-lea. Astfel de picturi 
întâlnim în bisericile de la Șomănești (1747), Baia de Fier (1752), unde zugravii 
Pană și Dimitrie Diaconul au redat o horă, Brădiceni (1832), Curtișoara (1821), 
Zorlești (1813), Pițicu–Bumbești, Tismana (1815), Târgu Jiu, Bengești etc., unde 
întâlnim țărani purtând costume populare specifice zonei și practicând diferite 
ocupații tradiționale. În prima jumătate a sec. al XIX-lea reprezentarea ctitorilor 
țărani purtând costume tradiționale care sunt redate în amănunt, atât ca piese 
componente, cât și la nivel decorativ, devine o caracteristică pentru toate bisericile 
din Gorj ctitorite în acea vreme. Găsim astfel de reprezentări la bisericile din: 
Băltișoara (1864), Titirlești, Arcani, Lelești, Bălești, Pojogeni etc. Costumul gorjean a 
fost perceput de cercetătorii etnografi ai zonei ca fiind pitoresc și istoric5. 

Cămașa femeiască – piesă de bază a ansamblului vestimentar femeiesc în 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea se relevă ca o etapă extrem de importantă în 
evoluția costumului gorjean. Cunoscută și sub denumirea de ciupag cu poale, 
cămașa femeiască din Gorj se încadrează tipului dacic (încrețită la gât) și stilului 
ornamental specific spațiului extracarpatic; în vechime trupul ciupagului, adică 
poalele, se croiau într-una cu iia; cămașa prezenta clini aplicați pe șolduri; se 
remarca nu numai prin croială, ci și prin ornamentele de pe umăr, mâneci, piepți și 
de pe spate; precumpăneau motivele geometrice și vegetale stilizate6. 
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4 Ghidul monumentelor istorice din județul Gorj, Ministerul Culturii, Direcția Județeană pentru 
Cultură Gorj, Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2018, pp. 7–14. 
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6 Elena Secoșan, Paul Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, București, Editura 
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În contrast cu cămășile din borangic sau bumbac fin de la câmpie, costumul 
purtat în zonele de deal sau de munte ale Olteniei impresionează prin aspectul său 
viguros. Cu toate acestea, cămașa femeiască din Gorj se caracterizează printr-un 
rafinament deosebit al compozițiilor decorative, în timp ce performanța tehnologică 
a țesăturilor și cusăturilor este deopotrivă spectaculoasă. Ornamentarea prin cusătură se 
realizează prin puncte care se compun dintr-o succesiune de linii drepte, verticale, 
oblice, orizontale, din a căror combinație ritmică rezultă modelul. Broderiile cămășilor 
de Gorj sunt foarte mărunte, iar motivele decorative specifice sunt florale, 
geometrice, liniare, pe care le întâlnim atât pe piept, cât și pe spatele ciupagului. 
Încrețită în jurul gâtului pe o bentiță îngustă numită guler, cămașa se compune prin 
unirea foilor care alcătuiesc stanii și mânecile (croite, de regulă, de la gât). Pentru 
obținerea lărgimii dorite se adăuga o pavă pătrată sau dreptunghiulară la subsuoară 
și câte un clin lateral. Motivele decorative sunt grupate în spațiul altiței, pe încreț și 
pe mâneca propriu-zisă, iar ca dispunere distingem aranjamentul „în râuri” și pe cel 
„în tablă”.7 Există piese la care „florile sărite” de pe mânecă sunt dispuse în diagonală, 
procedeu decorativ destul de răspândit și în zonele vecine ale Mehedințiului și 
Vâlcei. Din punct de vedere cromatic, este vizibilă preferința pentru o singură culoare, 
cu excepția încrețului. Ca particularitate zonală, cămășile vechi aveau broderii de 
culoare vânătă (numită „modur”) asemănătoare culorii porumbelor coapte, culoare 
obținută prin vopsirea firului de arnici în liliachiu închis. Specificului cromatic 
zonal i s-au alăturat firul metalic și mai recent mărgelele care agrementează cusătura. 
Pânza pentru cămăși era țesută la începuturi din in, cânepă sau chiar lână toarsă în 
fire subțiri. Bumbacul apare prin 1884, odată cu războiul de țesut, și era țesut în 2 ițe, la 
război orizontal, iar tehnicile de cusut erau condiționate de structura materialului. 

În funcție de destinația uzuală, existau cămăși de lucru și cămăși purtate cu 
prilejul diferitelor sărbători8. După destinație și vârstă, câmpii ornamentali ai cămășii, 
plasați pe piept, mâneci și poale erau fie numai marcați, la piesele de lucru, fie 
amplificați, la costumul de sărbătoare. Cămășile purtate de bătrâne, cusute cu acul 
la un fir pe dos, cu jumătate de punct, sau alese în războiul de țesut, erau sumar 
decorate, spre deosebire de cele ale fetelor sau femeilor tinere, care aveau decorul 
bogat dispus pe piept și mâneci. Astfel, cămașa de lucru se țesea de obicei în 2 ițe, 
din cânepă, in sau bumbac gros, compusă din foile pieptului, ale spatelui și ale 
mânecilor, asamblate în mai multe feluri. Cămașa de sărbătoare a cunoscut mai 
multe soluții de înfăptuire, care n-au vizat însă croiala, ci ornamentica, mai cu seamă 
aceea de pe mâneci. Gorjul are mai multe tipuri de cămăși, dintre care „cămașa 
bătrânească” sau cămașa încrețită la gât, cămașa „cu mâneca întoarsă”, cămașa 
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aleasă în război sau „cămașa în ițe multe”, „cămașa cusută” sau cămașa din cânepă, 
destinată zilelor de lucru și „cămașa cu plantici”, de proveniență ungurenească9. 

Ornamentica mânecilor este decisivă pentru tipologia cămășii. Obișnuit, 
decorul acesta se grupează în trei spații: altița pe umăr, încrețul sub altiță și râurii 
pe braț. Câmpul ornamental definitoriu rămâne altița care include, de regulă, 
rânduri orizontale cu o înșiruire uniformă de mici motive, delimitate de șiruri 
drepte. Încrețul se întinde sub altiță, tot în sens orizontal, și își are originea în 
încrețirea mânecii pentru a da libertate de mișcare brațului. Pe brațul mânecii se 
înșiră, în sens vertical (mai rar oblic), 1–2–3 sau mai multe rânduri în formă de 
benzi, fie delimitate de linii drepte, fie trasate în contururi libere. Originea altiței, 
după unele cercetări arheologice asupra costumului figurinelor preistorice de pe 
teritoriul patriei noastre, este localizată în regiunea Olteniei încă din perioada 
bronzului, ca semn distinct care apare pe mânecile costumului acestor figurine10. 

Aria de răspândire continentală a altiței este destul de mare, începe în nord, la 
slavii de vest, la polonezi, slovaci, include pe ucraineni și români și coboară până 
în Balcani, la sârbi și la bulgarii de nord. Costumul bărbătesc și femeiesc din sudul 
și estul arcului carpatic suferă mai multe influențe pătrunse prin Balcani, din Bizanț 
și Asia Mică, precum și influențe răsăritene pătrunse prin ucranieni, de la ruși11. 

Cămașa bătrânească din Gorj are fața ciupagului croită din 2 lățimi de pânză 
încheiate la mijloc, lăsând liberă la partea superioară deschizătura pentru gât. 
Spatele este croit din 2 lățimi de pânză, dar dispuse diferit. Pe centru este așezată 
câte o foaie întreagă, iar de o parte și de alta câte o jumătate, pentru ca să îi dea aceeași 
amploare pe care o are fața. Foaia care formează fața ciupagului se continuă cu 
poalele, până la glezne, dintr-o singură bucată. Mânecile foarte largi sunt realizate 
din 2 lățimi de pânză, una pornind de la umăr, alta așezată pe partea interioară a 
mâinii. Foile componente ale pieptului, spatelui și mânecilor sunt încrețite în jurul 
gâtului, peste încreț se coase o bentiță îngustă numită guler. Poalele sunt croite din 
2 bucăți de pânză așezate una în față, alta în spate care au de o parte și de alta câte 
un clin pentru a avea lărgime. Decorul, în stil geometric este dispus de-a lungul 
mânecilor în formă de tablă compactă, iar de o parte și de alta a deschiderii de pe 
piept și la poale se repetă un grup de broderie identică cu aceea de pe mânecă. Pe 
guler se regăsesc broderii cu motive geometrice de mici dimensiuni, dar perfect 
armonizate cu ansamblul. Întreaga broderie este executată cu arnici de culoare 
maronie și fir auriu așezat discret pe contururile modelelor12. 
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Un alt tip de cămașă răspândită în Gorj a fost cămașa „cu mâneca întoarsă”. 
Prin croi și decor ea reprezintă, alături de cămașa bătrânească, una dintre cele mai 
valoroase piese ale portului gorjean. Croiul este asemănător cu al cămășii 
bătrânești, având fața și spatele croite din câte o bucată întreagă de pânză, cu câte o 
jumătate de foaie prinsă de o parte și de alta. La cămășile cu mâneca întoarsă 
punctele de broderie conferind compozițiilor, prin cusătura „pe dos” cu motive 
decorative multiple și mărunte, un aspect de filigran. Dispoziția ornamentului este 
diferită, această cămașă încadrându-se în tipul ornamental cu altiță. Broderiile 
mânecii sunt dispuse în trei registre distincte: o bandă de lățimi variabile, așezată 
orizontal pe umăr (altița), încrețul – bandă cu broderie monocromă, dispusă imediat 
sub altiță, puțin mai îngustă decât aceasta; două sau trei șiruri de broderie verticală 
sau oblică, numite râuri. La guler și la piept cămașa cu mânecă întoarsă are decor 
geometric dispus de o parte și alta a deschiderii de pe piept. Cromatica acestei cămăși, 
perfect armonizată, constă în nuanțe de roșu, maroniu, auriu și gălbui. Simplitatea 
croiurilor, rafinamentul artistic al ornamentelor și cromatica au imprimat siluetei 
umane grație și distincție, monumentalitate și implicit prestigiu vizual13. 

În funcție de vârstă, cămășile se diferențiau cromatic, putându-se observa 
preponderența roșului și a verdelui – la cămășile fetelor, a albastrului deschis sau 
închis la cămășile femeilor tinere și a negrului la cămășile vârstnicelor. În satele de 
munte din Gorj, comparativ cu zonele de câmpie, ornamentele geometrice sunt 
severe și culorile mai terne, dar apare și tendința de a introduce culori de un roșu 
aprins. Se poate spune că la români roșul este o culoare fundamentală pentru întreaga 
cromatică populară și că familia culorilor derivate din roșu, roz, portocaliu, roșu 
carmin, bordo, roșu vânăt constituie paleta bogată de nuanțe la care se recurge 
mereu. Pe roșu se brodează cu negru, se țese cu alb și galben etc.14. 

Un element de particularizare plastică și decorativă a cămășii este dictat nu 
doar de vârsta, ci și de statutul civil al purtătoarelor. Iia era purtată cu fală și indica 
rolul fiecărei femei în familie și comunitate. Fiecare etapă de vârstă era exprimată 
prin structura morfologică și decorativă a iilor. Suprafața mânecii, divizată în altiță, 
încreț și râuri era ornamentată în principal cu arnici, iar motivele dominante erau 
cele geometrice (romburi, pătrate, triunghiuri, cercuri, spirale în formă de S), în 
combinații diverse, fiind realizate cu acul sau prin alesătură, în război. Pe piept și 
spatele cămășii se prelua un motiv din compoziția altiței, care era repetat și încadrat 
în registre decorative catrințe sau boscele. Ca sisteme de lucru se foloseau alesul cu 
mâna și țesutul cu suveica. Tehnicile de ornamentare specifice sunt punctul în 
cruce sau musca și cusătura pe dos, folosit la realizarea majorității ornamentelor 
care constau în combinații migăloase de motive geometrice și vegetale. Cămașa 
bătrânească și cămașa cu mâneca întoarsă erau cusute cu acul la un fir pe dos. În 
jurul gâtului erau ornamentate cu cerculețe, cruciulițe și cârlige. Pe mâneci râurile 
                                                 

13 Ibidem, p. 52. 
14 Ibidem, p. 46. 
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erau dispuse vertical, alcătuite din motive geometrice numite „furculițe”, altița era 
alcătuită din 6 rânduri de motive dispuse orizontal și delimitate de spații albe – 
„obinzele”, care accentuau finețea broderiei. Încrețul era brodat cu alb sau galben, 
„rumânește”. La gura cămășii, pe marginea pânzei era „îngrădeaua”15, motiv in zig-
zag brodat cu galben sau alb. Spatele era decorat cu până la patru registre de 
ornamente individuale, discrete, dispuse la îmbinarea foilor de pânză. 

Pe harta Olteniei, cămașa femeiască din Gorj continuă să fie pusă în valoare, 
chiar dacă țesutul nu se mai practică decât sporadic în fiecare subzonă etnografică 
din Oltenia. Astfel, prin Gorj regăsim ateliere familiale și asociații care adună laolaltă 
țesătoare ce încă mai țes cămăși cu altiță în formele specifice zonei etnografice, cu 
mijloace nealterate. Aceste grupuri contribuie la crearea, păstrarea, performarea și 
transmiterea tehnicilor de lucru și decorative specifice acestui element. Sunt ateliere 
active de țesut cămăși cu altiță și alte piese de port popular în Gorj, la Tismana, 
Polovragi, Baia de Fier, Rovinari, Târgu Jiu, Arcani, Novaci, Telești, Peștișani etc. 

În perioada comunismului, ca urmare a depopulării satelor, dar și după revoluție, 
ca urmare a sărăcirii populației, s-a produs o catastrofă demografică. Transformările 
sociale de după revoluție nu au avut menirea de a păstra satul românesc drept 
rezervor și sursă culturală pentru viitor, ci dimpotrivă, au transformat satul într-o 
consecință negativă a modelului socio-cultural actual al României16. Ca urmare a 
degradării culturii tradiționale, piesele de port au rămas doar amintire, rar găsindu-se 
în câte o ladă de zestre a bunicilor astfel încât costumul popular cu structura sa 
morfologică poate fi văzut doar în colecțiile muzeului. 

În contextul globalizării post-industriale petrecute de la finele secolului al XX-lea 
și până în prezent, se manifestă pregnant nevoia omului de a se regăsi ca individ, 
prin intermediul valorilor cultural-istorice, prin întoarcerea sa la specificul identitar. 
Din această cauză, se petrece practic un fenomen de redeșteptare a interesului 
pentru creația populară, pură, nealterată. Există trei moduri de abordare modernă a 
lucratului cămășilor, și anume: 

– Identificarea și salvarea diverselor categorii de țesături, printre care piesa 
de rezistență o reprezintă cămașa de sărbătoare, mai ales prin intermediul 
muzeelor și caselor memoriale, care au în vedere atât salvgardarea 
patrimoniului etnografic, cât și ilustrarea diversității și originalității zonale; 

– Crearea unui atare patrimoniu asumat de meșterii populari specializați, pe 
baza experienței dobândite în familie sau în atelierele de profil17; 

– Inițiativa unor doamne din mediul urban care readuc în practică inițiativa 
soțiilor și fiicelor diplomaților din secolele XIX si XX. Acestea, prin ateliere și 

                                                 
15 Paul Petrescu, Elena Secoșan, Aurelia Doagă, Cusături românești: îndrumări metodice 

pentru cercurile de pionieri și școlari, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975, pp. 74,77. 
16 Roxana Deca, Femeia în familia tradițională românească, experiențe socio-culturale 

identitare, Muzeul Olteniei, Jilava: expression.ro, Craiova 2017, p. 37. 
17 Doina Ișfănoni, Costumul tradițional femeiesc între copie și creație, în Drobeta, XXVIII–

XXIX, Seria Etnografie, 2018–2019, Drobeta Turnu Severin, Editura Mega, pp. 213–218. 
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asociații de producere a pieselor de port, au vrut să renască identitatea 
națională și prin intermediul costumului popular românesc18. Șezătorile urbane, 
grupurile care activează și online, conform unor pasiuni comune, caută să 
folosească modelele vechi de rumânescuri, de cusături românești, tehnicile de 
lucru, materialele, punctele de cusătură definitorii pentru portul tradițional 
românesc. Doamnele vremurilor trecute găsiseră cheia de creare a unui costum 
care să întrunească trăsăturile definitorii pentru neamul românesc la nivelul 
croiului, decorului si motivelor decorative folosite, și care să reprezinte 
unitatea costumului românesc în diversitatea sa regionala. Doamnele de astăzi 
de la Șezătoare București, Semne Cusute, Oltenia coase iie, și alte asociații și 
grupuri care activează pe aceeași linie, caută să descifreze acest cod utilizând 
informaţii vitale din albume și cărți de specialitate, din piesele din muzee, de la 
specialiști și persoane care au un trecut în practicarea acestui meșteșug. Ele 
reușesc prin acest demers nu doar să deprindă și să se specializeze în lucrul 
cămășilor, ci practicând și înțelegând, reușesc să și transmită mai departe acest 
element de patrimoniu. Tinerii sunt tentați să cunoască lucruri noi prin metode 
inovative de învățare. 

Probabil ca o carte de cusături ne-ar lăsa pe mulţi nelămuriți, mai ales dacă 
nu am lucrat niciodată cu acul și cu ața, în schimb, aceste doamne reușesc să 
transmită și să asigure continuitate informațiilor ce provin din tradiție, prin 
exerciţiul practic. Dumnealor fac demonstrații vii, sunt creative, inovative și atrag 
atenția asupra creațiilor lor. 

 
Recunoscută și apreciată unanim și la nivel internațional pentru rafinamentul 

și originalitatea broderiilor sale, cămașa românească cu altiță reprezintă o forță de 
fascinație prin grația și distincția pe care le imprimă purtătoarelor. Statul român face 
demersuri de susținere a proiectului de introducere a cămășii cu altiță în patrimoniul 
imaterial al UNESCO, iar Gorjul este una dintre zonele de referință în acest sens. 

Portul popular constituie element de patrimoniu cultural imaterial al 
României, conferind oricărui român sentimente de mândrie, în calitate de păstrători 
și transmițători ai unei moșteniri recreate în permanență. Cămașa cu altiță este 
relevantă pentru întregul areal românesc cu istorie culturală unitară, în care 
comunitățile actuale mențin vii o moștenire specifică mai multor culturi sau unei 
culturi sursă care a suferit transformări specifice de-a lungul istoriei. 

Demersul recunoașterii acestui element în rândul elementelor de patrimoniu 
intangibil de pe teritoriul României este absolut natural, firesc și evident. Statul 
român este direct interesat de păstrarea și conservarea acestui tip de patrimoniu, 
fiind obligat să conștientizeze populația în legătură cu importanța sa pentru 
identitatea națională, mobilizând societatea în cunoașterea și promovarea 
elementelor de patrimoniu recunoscute la nivel mondial. 

                                                 
18 Simona Laiu, Limbajul țesografic al Marii Uniri, a se vedea: http://prodiaspora.de/V5/ 

index.php/proza/4405-simona-laiu-california-sua-limbajul-tesografic-al-marii-uniri, California, SUA, 2020. 
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Cămăși din Gorj care fac parte din patrimonial Secției de Etnografie a 
Muzeului Olteniei Craiova: 

1. III 3577 (20692). Cămaşă femeiască din Gorj, Budieni, Scoarţa, ¼ sec. 
XX, L: 133 cm, La: 68 cm, LM: 71 cm, LAM: 33 cm, ţesută din bumbac, 
încreţită la gât, decor floral (ruje) pe piept, spate şi mâneci, vegetal (frunză 
de viţă cu struguri) la poale, cusătură cu arnici roşu, negru şi mărgele 
albastre, dantelă croşetată cu colţişori la poale, achiziţie, 1972 (fig. 1)19. 

2. III 547 (938). Cămaşă femeiască din Gorj, 4/ 4 sec. XIX, L: 68 cm, La: 
82cm, LM: 75 cm, LAM: 27 cm, ţesută din bumbac, încreţită la gât, cu 
bentiţă, decor geometric (pătrate) în două registre paralele pe piept, altiţă 
compactă, încreţ ales cu mătase alb-gălbuie, fond naţionalizat, 1952 (fig. 2)20. 

3. III 522. Cămaşă femeiască din Gorj, 4/ 4 sec. XIX, L: 158 cm, La: 80 cm, 
LM: 78 cm, LAM: 10 cm, pânză de casă ţesută în 2 iţe, încreţită la gât, brodată 
cu arnici, cu punct în cruce, peste fire, drug, contur, tighel, şabac şi peste 
creţuri, mâneci foarte lungi şi largi, din câte o foaie şi jumătate, încreţite 
cu manşete înguste, cu altiţă adăugată, decor amplasat pe guler, piept, 
spate, mâneci şi lateral, pe mâneci altiţă, încreţ, două râuri şi un registru pe 
manşete, pe piept patru registre verticale cu pătrate cusute compact, iar pe 
spate motive vegetale, puternic stilizate, fond naţionalizat, 1952 (fig. 3)21. 

4. III 3591 (20706). Cămaşă femeiască din Gorj, Budieni, Scoarţa, 4/ 4 sec. XIX, 
L: 142 cm, La: 80 cm, LM: 65 cm, LAM: 12 cm, ţesută din bumbac, în 
două iţe, încreţită la gât, mâneci strânse în manşete cu volane, decor compact 
pe piept dispus în două registre late, pe spate patru registre înguste, pe 
mâneci şi volane decor omogen şi compact, motive geometrice cusute cu 
arnici negru, mărgele roşii, albastre, roz, verde, galben, la poale decor vegetal 
stilizat (viţă de vie cu strugure), cusut cu arnici negru şi mărgele albastre, 
dantelă croşetată cu arnici alb, în formă de colţişori, achiziţie, 1972 (fig. 4)22. 

5. III 9600. Cămaşă femeiască din Gorj, 4/ 4 sec. XIX, L: 138 cm, La: 69 cm, 
LM: 94 cm, LAM: 10 cm, pânză de casă ţesută în 2 iţe, încreţită la gât, 
brodată cu arnici, cu punct în cruce, peste fire, drug, contur, tighel, şabac 
şi peste creţuri, aplicat şnururi la gât şi manşete pentru a închide cămaşa, 
mâneci foarte lungi şi largi, din câte o foaie şi jumătate, cu altiţă adăugată 
şi strânse pe manşetă, decor amplasat pe guler, piept, spate, mâneci şi 
lateral, e mâneci altiţă, încreţ, două râuri şi un registru pe manşete, pe piept 
două benzi verticale, iar pe spate, două benzi similare, mărginesc linia de 

                                                 
19 Deca Roxana, Ia oltenească în colecțiile Muzeului Olteniei Craiova, Craiova, Editura 

Antheo, 2013, p. 151. 
20 Ibidem, p. 152. 
21 Ibidem, p. 153. 
22 Ibidem, p. 154. 
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îmbinare a mânecilor, motive geometrice şi vegetale, puternic stilizate, 
achiziţie, 1989 (fig. 5)23. 

WOMAN TRADITIONAL SHIRT IN GORJ –  
MARK OF IDENTITY 

 (Abstract) 

The study presents the typology and the distict ethnographic personality of the 
traditional women’s shirt in Gorj and also presents the ways of approaching popular creation in 
our days. The traditional shirt from Gorj represents an invaluable documentary archive. 

 
Keywords: traditional shirt, the art of traditional shirt with shoulder decoration 

(altita), techniques of weaving, authenticity and local specific patterns. 
 
 

 a      b 

Fig. 1. Cămașă femeiască din Gorj, Budieni (sec. XX). a – față, b – spate. 
 Sursa: Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie.  

                                                 
23 Ibidem, p. 155. 
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  a      b 

 Fig. 2. Cămașă femeiască din Gorj (sec. XIX). a – față, b – spate. 
Sursa: Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie. 

 
 

  a     b 

Fig. 3. Cămașă femeiască din Gorj (sec. XIX). a – față, b – spate. 
 Sursa: Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie. 
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  a    b 

 Fig. 4. Cămașă femeiască din Gorj, Budieni (sec. XIX). a – față, b – spate. 
 Sursa: Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie. 

 

  a     b 

 Fig. 5. Cămașă femeiască din Gorj (sec. XIX). a – față, b – spate. Sursa: Muzeul Olteniei 
Craiova, Secția de Etnografie. 


