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Rezumat
Poziționarea Țărilor Române între cele două lumi ale vremii, cea apuseană și 

cea orientală, a făcut posibilă apariția unor influențe străine în societatea românească 
a secolelor XVII – XVIII. Datorită dominației habsburgilor, spațiul transilvan va fi 
puternic influențat de stilul de viață german. Soarta Țării Românești și a Moldovei va 
depinde de Imperiul Otoman, prin intermediul căruia influențele orientale vor pătrunde 
cu repeziciune în cele două state românești. Pornind de la ideea că tonul modei este dat 
de către persoana aflată la conducerea unui stat și curtea sa, aristocrația românească 
a fost nevoită să adopte practicile vestimentare ale ocupanților.

Cuvinte cheie: cod vestimentar, Ţările Române, dinastia Habsburgilor, Imperiul 
Otoman.

Fiind situată între Orient și Occident, lumea românească a secolelor XVII și 
XVIII a fost nevoită să adopte un stil de viață care a oscilat între cele două culturi 
vecine. Spre sfârșitul secolului al XVII-lea, Țările Române trăiau o puternică neliniște, 
cauzată de taxele tot mai mari către Poartă, ce îngreunau viața locuitorilor. Dacă la 
nivel european, secolul al XVIII-lea este cunoscut drept „secolul fericirii” sau „marele 
secol”1, în spațiul românesc veacul al XVIII-lea nu a fost nici prea „fericit”, și nici prea 
„mare”. Locuitorii Țărilor Române au simțit pe pielea lor perioada plină de războaie 
și jafuri, care a influențat negativ spațiul românesc.

Adâncimea dominației străine (habsburgică-în Transilvania, otomană-în 
Țara Românească și Moldova) era numai o caracteristică a epocii, în care avea loc un 
schimb de teritorii românești de la o putere la alta. Această caracteristică a influențat 
sistemul și practicile vestimentare ale tuturor categoriilor sociale, în special a curții 
și boierimii. Nici Țările Române nu au fost ferite de sistemul social medieval, în care 
regele și curtea dădeau tonul modei, urmând ca celelalte clase sociale inferioare, sa 
preia treptat stilul vestimentar promovat de curtea regală.

Moda secolelor XVII și XVIII avea în centrul atenției boierimea. Fie călare 
sau într-o caleașcă luxoasă de proveniență vieneză, boierul purta un anteriu2 roșu3 
de mătase trandafirie, încins cu un brâu roșu prins cu paftale. Boierul tradițional 
mai purta șalvari4 de culoare roşie, ciorapi galbeni și papuci de aceiași culoare. Peste 
anteriu se desfășoară un veşmânt îmblănit cu mâneci lungi şi strâmte,5 costum ce 
venea din secolul al XVII-lea, dar care rămânea neschimbat în 1723, în harta ofiţerului 
austriac Fr. Schwantz6. Efectul cel mai pozitiv îl produceau blănurile, care puteau fi 
din samur sau hermină. Un exemplu în acest sens ni-l oferă boierul cărturar Ienache 
Văcărescu, a cărui blană de samur a fost admirată la Viena de către prințul Kaunitz7. 
Acoperământul capului întregea această imagine orientală, privită cu ciudățenie și 
curiozitate de străini. Astfel arăta boierul ce se plimba în caleașca sa, mânată de vizitii 
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și escortată de arnăuți cu pistoale și pumnale la brâu.
Vestimentația soţiilor şi fiicelor de boieri era mai ferită de privirile străinilor. 

Lor li se îngăduia doar plimbarea în trăsuri închise. Îmbrăcămintea lor se încadra 
aceluiaşi tipar social, unde numai culorile mai aprinse puteau distinge o vestimentaţie 
boierească feminină de una masculină. Astfel, anteriul cucoanelor putea fi albastru-
levant, satinat, trandafiriu, liliachiu, cu dungi de fir aurii, alternând cu benzi galbene 
sau cu motive în romburi8. Din garderoba feminină mai făceau parte dulamele9 (din 
lastră verde sau roşie), mantiile subţiri din mătăsuri orientale sau giubelele10 din mătase, 
catifea sau postav, cu corsajul strâns pe talie și poale lungi11.

Prin intermediul marii boierimi și boierilor de condiție mai modestă, exemplul 
curții în arta vestimentară s-a transmis la negustori și meșteșugari, care îmbrăcau 
în zilele de sărbătoare anterie de mătase și caftane de postav sau catifea. În picturile 
murale de la Băjești și Hurez putem observa că vestimentația meșteșugarilor era totuși 
mai modestă decât cea boierească12.

Mărturii prețioase despre fizionomia și vestimentația românilor le putem găsi 
la călătorii străini care au ajuns în Țările Române. Italianul Anton-Maria Del Chiaro, 
care a fost secretarul lui Constantin Brâncoveanu, îi vedea pe români „vânjoși, bine 
făcuți”, rezistenți la oboseală „cu atât mai mult cu cât sunt căliți încă din copilărie13. 
Jean-Louis Carra (1742–1793) era de-a dreptul extaziat față de frumusețea femeilor 
din Țările Române, descriindu-le ca având „pielea albă și tenul de obicei cam palid. 
Printre ele sunt foarte puține blonde, multe brune deschis, cu ochi negri și frumos 
arcuiți”14. Un alt călător mai rafinat în gusturi precum diplomatul francez Alexandre 
Maurice d’ Hauterive (1754-1830), trăia momente de supremă fascinaţie în fața unei 
frumoase moldovence. Ea avea numai 18 ani, iar „talia, ochii, forma feței și atitudinea 
erau ale Genevievei de Balechon; nu am văzut niciodată o asemănare mai perfectă și 
mai fericită. Ea nu toarce, dar are în poală un gherghef și ducesele noastre nu brodează 
cu o mână mai delicată și mai frumoasă și cu o îndemânare mai nobilă... O admir ca 
pe o madonă de Correggio și nu mai pot să scot un cuvânt”15. La rândul său, generalul 
german Friedrich Wilhelm von Bauer (1731–1783) descria aspectul fizic al bărbaților: 
„înalți, bine făcuți, robuști, cu un temperament foarte sănătos”16. Potrivit descrierii lui 
Dionisie Fotino, „românii sunt de obicei înalți la statură, bine făcuți, frumoși la chip, 
au multă inteligență; trupul le este sănătos”17.

Patima luxului se regăsea pe tot cuprinsul Europei. Secolul al XVII-lea aduce 
Moldova sub influență poloneză. Îmbrăcămintea și fastul curților moldovenești vor 
căpăta un stil apusean, prin intermediul culturii vestimentare poloneze. Mulți boieri 
moldoveni se aflau în strânsă legătură cu șleahta18 poloneză, lucru ce-i va determina să 
adopte un stil vestimentar asemănător cu cel din țara vecină. Acest lucru nu însemna 
că specificul moldovenesc al costumului militar sau de curte va înceta să fie dominant. 
Fie că erau aduse din Orient sau din Veneția, materialele din care se confecționau 
veșmintele, atingeau prețuri de-a dreptul fabuloase. De altfel, jupâni bogați de la curtea 
domnitorilor, precum Gavril Movilă (1618-1620), în ale cărui comornițe personale, 
diamantele erau uneori atât de mari încât nu aveau pereche decât în coroana imperială 
a lui Rudolf al II-lea. Numai un singur diamant putea ajunge la 10.000 de taleri (la 
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începutul secolului al XVII-lea, în Moldova, prețul unui bou era de 12 taleri). La 
începutul secolului al XVII-lea, cu 5 coți de postav turcesc, se puteau dobândi moșii 
și sate întregi19. În secolul XVII, în târgurile românești roiesc negustori armeni, greci, 
italieni, turci, care aduc cu ei veșminte din zona apuseană și cea orientală. Boierii 
voievodului muntean Matei Basarab sunt cei mai luxoși și risipitori. Un singur costum 
de-al lor costă mai mulți ughi20 decât o cunună de aur masiv. Ei poartă cămăși de pânză 
fină și nădragi turcești ori șalvari de culoare vișinie, iar pe deasupra-dulame de atlas 
nărămzii sau galbene, lucrate uneori din tabin albastru aurit sau din catifea roșie21. 
Într-o miniatură din Slujbenicul mitropolitului Ștefan al Ungrovlahiei avem conturate 
câteva portrete ale unor boieri din timpul lui Matei Basarab. Aceștia își acoperă capul 
cu pălării de fetru cu borurile răsucite ca și boierii ruși, cu calpace cu calotă rotundă 
și înaltă de catifea, căptușită cu bogasiu și îmblănită pe margini22. Pe teritoriul Țării 
Românești este semnalată și prezența tricornului, acea căciuliță cu borurile răsfrânte 
în sus, apărută la curtea regelui francez Ludovic al XIV-lea23. În 1669, sub Antonie 
vodă din Popești, tricornul apusean își făcea apariția în spațiul muntean, fiind purtată 
de dregători și copiii acestora24. Perioada în care luxul domnesc a atins cote maxime 
este cea a domnitorului muntean Constantin Brâncoveanu, cunoscut drept cel mai 
bogat dintre toți domnitorii români, fiind poreclit de către turci Altân-Bei „prințul 
aurului”. Se purtau atunci în capitala ţării, ca şi la Istanbul, săinările de vulpe de Mosc 
și de sângepi, vulpile albe, samurul şi mai ales hermina. Erau la modă tabinurile,25 
postavul șai și postavul felendreș, canavăţul cu ţesătură aurită şi taftaua26 poloneză. 
Cojoacele din vulpe albă de Mosc sau de samur ajungeau să coste până la 1400 de 
taleri bucata27. În diferite ipostaze, Constantin Brâncoveanu este reprezentat purtând 
obiecte vestimentare orientale. Din garderoba sa nu lipsesc scufia orientală sau dulama 
încinsă cu brâu de mătase vârstată. Doamna sa, Maria, este purtătoarea gulerului cu 
dantelă încrețită, de model apusean28.

În pictura murală de la biserica din Băjești putem observa costumația occidentală 
a jupânesei Vișa, fiica lui Mareș Băjescu, marele ban. Cosiţa ei se acoperă acum cu 
ișlice de modă nouă. Peste rochia de culoare albă, dulama pe care o îmbracă jupâneasa 
e împodobită cu flori de culoarea mărgeanului. Moda aceasta elegantă vine din zona 
apuseană, fiind înrudită în unele elemente ale ei, cu „Pelz-Kappe”, cu gulere apretate 
cu dantelă, specific curţilor apusene29. Moda italiană o putem întâlni la doamna Maria 
Sturza, fiica vistierului moldovean Matei Sturza, care îşi cumpărase rochii scumpe din 
nordul Italiei. Cronicarii vremii descriu pe scurt intrarea doamnei în București, cu 
mare alai, îmbrăcată în haine europene: „Era doamna îmbrăcată în haine frâncești, 
foarte frumoase, și cu acel chip au intrat în București. Dar o dată ajunsă în orașul de 
scaun s-au și grăbit să lepede hainele acele și au luat haine muntenești”. Crescută la 
curtea voievodului moldovean Gheorghe Ștefan (1653–1658) și plimbată prin Europa, 
Maria Sturza se obișnuise cu luxul domnesc al epocii30.

Influenţele poloneze, care au adus cu ele și un iz occidental, le putem observa 
la domnitorul Ieremia Movilă și la fiica acestuia, Maria, măritată cu Ștefan Potocki, 
voievod de Braklavia. Pe frescele mănăstirii Golia apare zugrăvit un portret al lui 
Ieremia Movilă, care poartă un elegant conteș31 mânecile despicate, prin care se 
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strecoară brațele32. O haină veridică a acestui domn, iubitor de fast, ne oferă fresca 
mănăstirii Sucevița, unde Ieremia Movilă apare purtând coroană, caftan bizantin, 
crucea și năframa intrate în tradiție. Voievodul este însoțit de doamna lui catolică, 
Elisafta, de coconi și domnițe. În perdeaua de mormânt de la Sucevița, care trebuia 
să-i acopere piatra sepulcrală, Ieremia Movilă ne este reprezentat în tradiționala șubă 
domnească din brocard de aur, încheiate cu trei rânduri de ceprage33 late de sârmă de 
aur, cu mânecile mai lungi decât haina, cu o cușmă împodobită cu surguciul de pietre 
scumpe și cu panaș. La brâu îi atârnă hangerul, pe care domnitorul își sprijină mâna 
stângă34. În ceea ce privește vestimentația femeilor din neamul Movileștilor, avem 
pictura de șevalet păstrată astăzi la Muzeul Sobieski din Lvov. Pictura o reprezintă pe 
Maria, fiica lui Ieremia Movilă, ce poartă pe cap o diademă de mărgăritare și maramă 
străvezie, care îi împodobesc părul. Pe trup, domnița poartă o rochie de mătase cu 
flori în țesătură fină, care, conform documentelor, avea să pătrundă mai târziu în 
spațiul românesc35.

Influența bizantină în vestimentația din Țările Române o putem vedea la 
domnitorul Moldovei, Gaspar Gratiani. Acesta poartă pe cap, după moda Țarigradului, 
o căciulă de zibelină cu borurile răsfrânte în sus36. În scurte veșminte de vilar sau 
urșinic ni-l înfățișează pe voievodul Radu Mihnea și zugrăveala de la mănăstirea Radu 
Vodă și pictura ctitoriilor lui străine37. În 1632, Paul de Strasbourg, trimis al regelui 
Suediei, găsea pe Alion Leon vodă Tomșa pe tronul Țării Românești, putând constata 
eleganța costumară a curtenilor săi. Paul de Strasbourg vedea la București „boieri 
îmbrăcați în blănuri de zibelină călărind pe cai albi, în fruntea unui alai domnesc de 
100 de călăreţi și 600 de pedeștri”38.

Din relatările arhidiaconului Paul de Alep, care a călătorit în Țările Române 
la jumătatea secolului al XVII-lea, aflăm informații despre averea domnitorului 
Vasile Lupu. Acesta avea comori în argint și aur, arme, veșminte, blănuri de samur 
sau mărgăritar. Numai despre o haină de brocart din aur, împodobită cu nestemate, 
destinată purtării domnitorului în ziua de Paște, aflăm că valora 35.000 de dinari39. 
Paul de Alep ne vorbește și despre înmormântarea lui Matei Basarab, domnitorul 
Țării Românești. Despre voievodul muntean aflăm că era îmbrăcat cu veşmintele 
sale domneşti, cu o haină subțire de brocart de aur, împodobită cu blană de samur 
scumpă, cu ceaprazuri, cu nasturi de argint aurit. Pe cap avea calpacul lui de samur. 
El era acoperit în întregime cu un giulgiu de saten alb, cu o cruce în foi de aur, iar în 
jurul său ardeau lumânări40.

Cele mai multe veșminte ale domnitorului moldovean veneau din Extremul 
Orient, prin intermediul Imperiului Otoman. Alte veșminte erau comandate fie din 
Italia (țesături și stofe lucrate în fir de aur), spațiul german sau Polonia, unde Vasile 
Lupu își mai depozita din când în când averile lui colosale41. Portul doamnei Tudosca 
a lui Vasile Lupu, îl putem distinge după broderia de mormânt a acesteia. Haina 
exterioară pe care o îmbracă aici, cu mânecile retezate mai sus de cot, asemănătoare 
dulamelor muntenești, se distinge prin frumusețea postavului oriental și prin croiala ei 
elegantă, mai strâmtă sus, lărgindu-se spre poale. Lucrată în fir de aur, ea se deschide 
în față, lăsând să se vadă căptuşala scumpă din blană de samur, talia înaltă a rochiei 
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și mânecile strâmte ale dulamei aurite42. La mănăstirea Arnota, doamna Elena, 
soția lui Matei Basarab, ni se înfăţişează într-o costumaţie diferită de cea orientală, 
purtând ghiordia43 înflorată cu aur, cu mânecile retezate şi îmblănite, împodobită la 
gât cu freza rotundă de dantelă, de modă apuseană, pe care o purtau și grofițele din 
Transilvania44. Tot Paul de Alep ne oferă informații despre vestimentația femeilor din 
Țara Românească și Moldova, care este asemănătoare cu cea din Europa. Muntencele 
și moldovencele poartă șaluri albastre de Alep, iar cele bogate – șaluri de Bursa din 
mătase neagră45. Despre portul soțiilor de boieri, Paul de Alep ne relatează că purtau 
calpace de catifea roșie cu samur. În Țara Românească și la cazaci, cucoanele nu poartă 
calpace, ci un văl alb, iar vălurile mai bogate sunt acoperite cu mărgăritar46.

Unul din materialele de preț în secolul lui Miron Costin era catifeaua47. Printre 
meșteșugarii de haine ai secolului al XVII-lea amintim baracarii și poturarii. Cei dintâi 
lucrau baibaracele, un soi de haine roșii (cum le descrie cronicarul moldovean Miron 
Costin), încheiate în față cu ceaprazuri48 și cusute dintr-o stofă răsăriteană, numită 
baibarac. Termenul era folosit și de polonezi sau tătari. Poturarii erau specializați 
în confecționarea unor pantaloni numiți poturi, nu foarte strâmți, de modă străină, 
care se băgau în cizme înalte. Acești pantaloni tindeau să înlocuiască vechii nădragi 
(culots) tradiționali, în special în garderoba militară. Ambii vor dispărea din portul 
claselor nobile, odată cu începutul domniilor fanariote, când șalvarii și ceacșirii 
turcești le vor lua locul. Baibaracele și poturii vor fi purtaţi numai în mediul rural. 
Baibaracele, ca și zăbunul49 muntenesc, se vor transforma din haine boiereşti luxoase 
în haine țărănești de iarnă50. Despre vestimentația meșterilor putem extrage informații 
din frescele bisericilor. Astfel, la 1669, pe peretele de apus în pronaosul bisericii din 
Băjești, apare zugrăvit portretul al unui zidar pe nume Dragomir. Acesta e îmbrăcat 
elegant, în stilul boieresc, purtând un caftan roșu îmblănit cu miel alb. Un alt portret al 
unui zugrav vestit al Cantacuzinilor îl găsim la biserica din Filipeștii de Pădure. Acolo 
meșterul este îmbrăcat într-o dulamă măslinie, purtată pe sub caftanul cărămiziu, cu 
brâul de culoare tot cafenie, înnodat în față, purtând mustață subțire. El ține în mâini 
pensula și o icoană a Maicii Domnului51. Stilul vestimentar elegant marchează cinstea 
ctitorilor față de „meșterii mari” care, prin măiestria lor, au ridicat și înfrumusețat 
lăcașurile de cult52.

Din scrierile lui Del Chiaro, aflăm informații despre portul locuitorilor Țării 
Românești, asemănător cu cel turcesc, cu excepția căciulii, care este făcută după moda 
poloneză. Căciula este tivită de jur împrejur cu blană neagră de miel, cu părul creț. 
Cei care dețin marile dregătorii, poartă căciulă cu blană de samur. Locuitorii poartă 
părul scurt, iar preoții și călugării îl poartă lung (după obiceiul bisericii grecești)53. 
Del Chiaro ne oferă informații în legătură cu portul femeilor, care este un amestec 
de haine făcute după moda grecească și cea turcească. Femeile românce căsătorite își 
acoperă capul cu o maramă albă, ce trece pe sub bărbie. Fetele își împletesc părul în 
cosițe și îl prind cu ace de păr lungi, purtându-l „colac”. În zilele de sărbătoare, femeile 
se îmbracă bogat și se împodobesc cu giuvaieruri scumpe, iar pe piept poartă o salbă 
cu bani de aur. Femeile de rând poartă o salbă de argint.

În opera Seyahatname „Carte de călătorii”, călătorul turc Evliya Çelebi 
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(1611–1682) ne relatează informații despre portul sașilor din Mediaș. Aceștia poartă 
postavuri roșii și verzi și căciuli făcute din blănuri de samur și de jder. Nădragii și 
cușmele sașilor sunt confecționate tot din postav colorat. În picioare poartă papuci 
din piele galbenă și roșie. Brâurile, legate pe corp peste nădragi, sunt din mătase. 
Femeile poartă fuste de mătase și tot felul de rochii. Femeile ușuratice își împodobesc 
parul cu diverse mărgăritare și rubine. În picioare poartă papuci colorați de saftian54 
galben sau portocaliu55.

Vestimentația din mediul rural era și ea influențată de curte, prin intermediul 
boierilor. Un act de vânzare de rumâni de la începutul secolului al XVII-lea, ne descrie 
portul unor iobagi mai înstăriți ai lui Manea, fiul lui Stan din Comănești. Cum erau 
îmbrăcați acești țărani se mai poate deduce și din relațiile sau imaginile pe care ni 
le va oferi mai târziu eruditul saș Laurentius Toppeltinus (1641–1670), în lucrarea 
sa Origines et occasus Transylvanorum. În 1612 țăranii purtau cojoace și sucmane56, 
cumpărate de la târguri sau confecționate la domiciliu. Încălțămintea tăranilor mai 
înstăriți erau ciubotele (purtate și de către călugări) sau opincile. Pârcălabii din Țara 
Românească purtau o haină lungă până mai jos de genunchi, nădragi largi strânși în 
obiele57, iar în picioare purtau opinci. Pe cap aveau o căciuliță orășenească, îmblănită 
pe margini, în felul cum purtau și domnii în Transilvania58.

Tot de la Paul de Alep aflăm că femeile din mediul rural își strângeau părul 
colac și pe deasupra își puneau marama sau învelitoarea pe cap, care, la cele mai 
înstărite dintre ele, putea fi chiar de catifea colorată59. Ele purtau pe cap broboade care 
le acopereau capul, gâtul și umerii. Pe trup țărăncile îmbrăcau o scurteică (cațaveică), 
cu marginea lucrată în alb și negru, o fustă lungă de culoare neagră și catrință60. În 
picioare aveau obiele și opinci61. În codicele de la Universitatea din Graz se conţine 
un portret al Lăptăresei, („Wallachische Mensch mit Milch”), reprezentând o femeie 
din Țările Române, surprinsă în drum spre târg, îmbrăcată cu o cămașă albă, cu 
horbota62 la gât, scurteică ce se încheie cu 7 nasturi, fustă neagră cu șorțul alb și cizme 
tot negre. Tot acolo apare și portretul unei mirese din Țările Române („Wallachische 
Braut”), care este împodobită cu tradiționala cunună de panglici multicolore pe cap și 
cu sălbi de bani de argint, ce atârnă la gât. Femeia poartă un brâu roșu care o încinge 
pe mijloc, cămașa cu altițe63, în roșu și albastru, catrința albastră și cizme roșii64. Din 
relatările lui Paul de Alep aflăm că în Țara Românească, înainte de nuntă, miresele se 
împodobesc cu hainele lor cele mai frumoase. Pe păr ele poartă coronițe de piele aurită 
sau de cositor galben, trandafiri artificiali lucrați la Veneția sau în Țara nemțească, 
flori roșii și iasomie65.

Tot în documentele nemțești, țăranii mai nevoiași, precum porcarii, ne apar 
îmbrăcați sărăcăcios, cu părul bălan foarte zburlit, cu barba și mustața neîngrijite. 
Acesta e îmbrăcat cu o cămașă lungă, de pânză ordinară, de un alb murdar, descheiată 
la piept și încinsă cu un brâu albastru, înnodat în față. Țăranul poartă cioareci66 galben-
maronii și opinci legate cu nojițe67.

Despre îmbrăcămintea fețelor bisericești aflăm informații din fresce și stampe 
contemporane. Clericii umblă înveșmântați în rasă de mohair,68 iar episcopii poartă 
camilafcă pe cap. Preoții din sate își pun un fel de căiță, ca să se poată deosebi de ceilalți 

SISTEMUL ŞI PRACTICILE VESTIMENTARE. SPAŢIUL ROMÂNESC ÎNTRE INFLUENŢELE ....

Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie Volumul 17 (30)

56



țărani69. Într-o ilustrație germană, un preot român este îmbrăcat într-un anteriu larg, 
purtând pe cap o căciuliță caracteristică, ținând în mâna dreaptă crucea70. Un portret 
al unor cântăreți domnești din Moldova ne este prezentat în miniatura psaltirei de 
la Dragomirna (1616). Aceștia sunt îmbrăcați elegant, în rochii lungi sau jupane71.

În concluzie putem afirma că influența străină a schimbat inclusiv imaginea 
vestimentară a societății românești. Vestimentaţia este una dintre sferele cele mai 
importante ale vieții cotidiene. Cercetarea acestui domeniu a relevat o imagine 
cosmopolită a societății românești din secolele XVII-XVIII.

Pentru a fi în pas cu moda, aristocrația românească era nevoită să urmeze 
tiparele vestimentare dictate de cele două lumi – ale orientului și occidentului – între 
care erau situate Țările Române. Dacă în secolul al XVII-lea Țările Române păstrează 
un caracter mai arhaic și mai conservator, în secolul al XVIII-lea, comportamentul 
claselor privilegiate din spaţiul românesc se înscrie între sensibilitatea și iluminismul 
occidental și despotismul oriental, reprezentat de Imperiul Otoman. Această perioadă 
de tranziție, în care vechile valori au fost înlocuite de unele noi, va conduce Țările 
Române în drumul lor spre modernitate.

Boieri munteni din vremea voievodului Matei Basarab
(după o miniatură din „Slujbenicul mitropolitului Ștefan”)

Mihai DRAGNEA
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Domnitorul 
moldovean Vasile 

Lupu (după o gravură 
în aramă din 1651)

Domnitorul 
muntean Constantin 
Brâncoveanu (după 

gravura din Del Chiaro)

Constantin Brâncoveanu și 
doamna Maria (după pictura 

murală de la biserica din 
Popești)

Domnitorul moldovean 
Ieremia Movilă

(după perdeaua de 
mormânt de la Sucevița)

Domnitorul moldovean 
Gaspar Gratiani

(după o gravură străină, 
contemporană)

Doamna Tudosca
a lui Vasile Lupu
(după broderia de 

mormânt)
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Domnitorul muntean Radu 
Mihnea (după tabloul votiv

de la Mănăstirea Radu Vodă 
din București)

Jupâneasa Vișa 
(după pictura 

murală de la biserica 
din Băjești)

Un mitropolit 
moldovean

(după portretul lui 
Anastasie Crimca)

Pârcălab sau jude sătesc 
din Transilvania (după 
codicele Muzeului din 

Budapesta)

Preot ardelean din 
mediul rural

(după codicele din 
Graz)

Episcop (după 
codicele din 

Graz)

Mihai DRAGNEA
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Porcar 
muntean 
(după
o gravură din 
evanghelia 
de la Govora, 
1642)

Muzicanți și trâmbițași moldoveni (miniatură din psaltirea de la Dragomirna, 1616)

Lăutari din Transilvania, 1692
(după codicele din Graz)

Lăptăreasă 
(după 

codicele din 
Graz) 
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Zugrav din Țara Românească
(după autoportretul lui 

Pârvu Mutu din biserica de la 
Filipeștii de Pădure, 1692)

Zidar muntean (după 
portretul lui Dragomir 
zidarul, pronaosul 
bisericii din Băjești)

Țărancă torcând 
în port de vară 
(după codicele
din Graz)

Săteni din 
Făgăraș 

(codicele din 
Budapesta și 
albumul din 

Graz)

Mihai DRAGNEA
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Abstract
THE DRESS CODE AND PRACTICES. THE ROMANIAN LANDS BETWEEN 

ORIENTAL INFLUENCES AND EUROPEAN DRESS CODES (17TH TO 18TH 
CENTURIES). The Romanian Lands’ positioning between the two major worlds of the 
time, the Western and the Oriental, lead to the appearance of foreign influences in the 
Romanian society of the17th and 18th centuries. Due to the Habsburg domination, 
Transylvania would be heavily influenced by the Germanic way of life. The fate of 
Wallachia and Moldova would be linked to the Ottoman Empire, whose Oriental 
influences would quickly penetrate the two Romanian states. Considering that fashion 
trend is given by the person who leads a state and its court, the Romanian aristocracy 
would be forced to adopt the dress code of the occupants.

Keywords: dress code, The Romanian Lands, the Habsburg dinasty, the Ottoman 
Empire.
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