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Anul 1774 este considerat, arbitrar 
bineînţeles, ca început al procesului 
de modernizare al societăţii româneşti, 
datorită tratatului de la Kuciuc-Kainargi 
şi al efectelor sale imediate şi pe termen 
lung. Dar acest proces de modernizare nu 
este nici pe departe atât de uşor cât ar părea 
la prima vedere şi nici nu şterge dintr-o 
dată locul ocupat de vechile obiceiuri sau 

de instituţiile tradiţionale în memoria colectivă. Dintr-o perspectivă antropologică 
şi sociologică vom încerca să observăm aceste transformări la nivelul cel mai 
vizibil, cel mai uşor de reperat: trupul şi multiplele sale metamorfoze. El „suportă” 
şi „trăieşte” nenumăratele modificări, adoptând sau respingând haine, constrângeri 
comportamentale, norme de igienă, transformări corporale. Ne vor fi de ajutor în 
acest demers surse diferite: tablourile, litografiile, stampele sunt mărturiile cu cel mai 
înalt grad de vizibilitate - vitrina care surprinde în nuanţe colorate ceea ce relatările 
călătorilor străini povestesc, arhivele familiale consemnează, arhivele juridice 
sancţionează, iar presa vremii comentează. „Date materiale tangibile” ce fac posibilă 
o cercetare asupra „invenţiilor şi reinvenţiilor noastre identitare”, cum le numeşte 
Nicole Pellegrin în analiza sa critică asupra surselor scrise şi istoria vestimentaţiei1. 

De la işlic la joben: haine şi identităţi sociale

În amintirile sale, Alecu Russo nota: „din vremea de mai înainte, haina era 
răvaşul de drum al omului, care-ţi spunea de departe măsura închinăciunii, sau te 

1 Nicole Pellegrin, «Pour une approche critique des sources écrits de l’histoire vestimentaire 
des identités françaises», in Jean-Pierre Lethuillier (coord.), Des habits et nous. Vêtir nos 
identités, PUR, Rennes, 2007, p. 16-22. 
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silea să dai dreapta sau stânga pe drumuri. După barba rasă de tot, mai mult sau 
mai puţin rătunzită, sau după soiul căciulei ştiai cu cine ai a face; cu cât căciula 
era mai mare, cu atât omul era mai însemnat; pe cât şlicul se urca în lăţime şi în 
lungime, cu atât capul aflat dedesubt era tare şi mare şi straşnic la viaţă. Un om pe 
vremea aceea putea fără ruşine să nu ştie carte, dar pentru un şlic, mai ales, să fi fost 
acel şlic nalt ca obeliscul din grădina publică, s-ar fi dat în vânt”2. Haina devine un 
indicator social, politic, economic. Ea dă seamă de valorile materiale şi simbolice 
ale unei societăţi. I se asociază alte elemente „exterioare” menite a marca locul 
fiecăruia într-o societate a „ordinelor” şi a „privilegiilor” de tot felul: barba, mersul 
pe jos, în trăsură sau călare, echipajele şi numărul servitorilor, numărul felurilor 
de mâncare oferite sau a tacâmurilor (adică a persoanelor pe care le putea cineva 
invita). Toate acestea la un loc constituie o „amprentă socială” pentru toţi cei care 
se consideră a face parte dintr-o elită. 

Prins între tradiţie şi modernitate, trupul trece printr-o serie de convulsii, 
bulversări, constrângeri; şi, la căpătul acestei perioade, va oferi privitorului o cu 
totul altă imagine. Trupul Vechiului Regim, investit cu o serie de sensuri, va evolua 
spre un trup ce se pierde în mulţime, un trup ce poate înşela, ce poate masca 
apartenenţele sociale. Valenţele simbolice ataşate trupului se citeau cu uşurinţă. 
Noi astăzi avem nevoie de cunoaşterea acelei culturi pentru a descifra încărcătura 
simbolică a fiecărei piese vestimentare, pentru ei, cei de ieri, totul era evident de 
la o singură privire. 

Boierii români între Constantinopol şi Paris

După instaurarea oficială a regimului fanariot (1711/1716), «costumul oriental» se 
impune şi el treptat, treptat. Această nouă orientare către Imperiul otoman produce 
transformări vizibile la toate nivelele, de la haine la vocabular, de la maniera de 
a mânca la felurile de mâncăruri, de la preluarea unor obiceiuri (servitul cafelei, 
siesta, narghileaua)3 la relativa acceptare a unor „năravuri”. 

Moda vine de la Constantinopol şi se propagă mai întâi printre membrii elitei şi 
de aici se îndreaptă către ceilalţi membri ai ierarhiei sociale prin imitaţie. Costumul 
masculin sau feminin comportă prea puţine modificări la nivelul formei, dar se 

2 Alecu Russo, Cântarea României, Minerva, Bucureşti, 1980, pp. 82-83. Subiectul s-a 
bucurat de atenţia cercetărilor români. Vor fi exemple sau puncte de vedere comune cu 
unii dintre ei, alteori divergente. Pentru a nu mă pierde în hăţişul citărilor şi al notelor, 
precizez încă de la început că pentru această primă parte a abordării mele, cea referitoare 
la veşminte, mi-au fost de folos lucrările următoare: Alexandru Alexianu, Mode şi veşminte 
din trecut, Bucureşti, Meridiane, 1987, 2 vol.; Ştefan Cazimir, Alfabetul de tranziţie, 
Bucureşti, Humanitas, 2006; Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi societate urbană în România 
epocii moderne, Paideia, Bucureşti, 2007. 

3 Multe din elementele orientale ale costumului sunt prezente în moda românească din 
a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Ele au pătruns cu «grecii» veniţi în anturajul 
domnilor români. 
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adaptează culorilor, stofelor, ornamentelor la modă. În jurul lui se naşte o întreagă 
„industrie” (o reţea comercială ce leagă Bucureşti şi Iaşi de Brusa, Constantinopol, 
Adrianopol, Braşov, Sibiu, Kiev sau Moscova, o reţea de desfacere, meşteşugari 
cunoscători ai modelelor: croitori, ciubotari, condoragii, blănari, argintari, zăbunari), 
un nou vocabular (ţesături: alagea - alağa, bogasiu-bogasy, calamcheriu - kalam kiari, 
cutnie-kutnie, hataia–hatayi, ghermeşut-ghermesud, sandal-sandal, serasir-ser a ser, 
sevaiu-sevayi, şali-şali, şahmara –şah meram, şamalagea – şam alağasi; piese de 
îmbrăcăminte: boccea-bogča, caftan-koftan, cauc-kavuk, cepchen – čepkin, ciacşiri-
čikşyr, cialma-čalma, ciapraz-čapraz, cit-čit, citarea-četari, cofterie-kufteri, condur-
kondure, dulama-dolamà, feregea-fereğa, fermenea-fermene, fes-fez, gevrea-čevre, 
ghiordie-kürdiye, iminei-yemeni, işlic-başlyk, libadea-lebade, malotea-mallota, meşi-
mest, papuc-papuč, saric-saryk, şalvari-şalvar, taclit-taklid, tarabulus-tarabulus, 
zăbun-zebun; blănuri şi bijuterii: cacom-kakum, nafra-nafe, samur-samur, sângep-
sinğef, zagara-zagara, colan-kolan, fulie-fulia, gherdan-ğerdan, giuvaer-ğevahir, 
ghiul-gül, hurmuz-hurmuz, mărgean-merğan, pafta-pafta etc)4. 

Semnificaţia costumului este legată de acceptarea unui nou regim politic, 
supunerea faţă de puterea suzerană, în speţă Imperiul Otoman. Domnul vine de la 
Constantinopol, pentru că este numit de Poartă, inclus în sistemul administrativ al 
imperiului, el poartă acest costum. La rândul lor, marii dregători adoptă costumul 
oriental al domnului fanariot (cu modificările şi semnificaţiile rangului) în semn de 
supunere. Un mare boier, dregător în sistemul administrativ, politic, juridic, executiv 
nu se poate prezenta în faţa domnului sau a oricărui reprezentant al imperiului 
decât în costumul său oriental. 

Călători de o zi prin Principate, secretari princiari, consuli, negustori, misionari, 
străinii observă mult mai uşor diferenţele şi le notează în goana lor după „bizar”, 
„barbar”, „pitoresc”. Unii consemnează în fugă abundenţa blănurilor şi mărimea 
işlicelor, alţii descriu cu migală fiecare veşmânt şi încearcă să-i ofere o interpretare 
în sistemul de valori al ţării şi mai mulţi se lansează în comparaţii şi comentarii 
extravagante. Scrierile lor, adresate unui public avid de „pitoresc” şi „straniu” ne sunt 
însă indispensabile în judecarea şi analizarea acestor costume cu valenţe identitare. 

Primul observator este Anton Maria Del Chiaro, secretarul italian al domnului 
Constantin Brâncoveanu: 

„străinul chemat în ţară, capătă de Paşti postav şi atlas, pentru a se îmbrăca după 
obiceiul ţării, spre a fi ferit de privirea duşmănoasă a turcilor, care zilnic vin în ţară 
şi nu privesc cu ochi buni portul şi obiceiurile străine de ei”.5 

Dincolo de notarea pur şi simplu a unei observaţii, Del Chiaro exprimă propria 
opinie cu privire la maniera în care acest costum a reuşit să pătrundă şi mai apoi să 
devină dominant. „Privirea duşmănoasă a turcilor” poate fi îndepărtată numai prin 

4 Vezi Lazăr Şăineanu, Influenţa orientală asupra limbei şi culturei române, 2 vol., Bucureşti, 
1900. 

5 N. Iorga, Istoria românilor prin călători, vol. III, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1929, p. 2. 
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supunere şi imitaţie, prin oferirea unui spectacol al uniformităţii şi cu care ochiul 
lor este deja obişnuit. Cine ar fi vrut să-i supere pentru atâta lucru? Şi când totuşi 
acest lucru se întâmplă? Contemporanii judecă fapta ca o „nebunie”, nu în sensul 
unei excentricităţi, ci a unei prostii fără margini. Planurile lui Staico Bucşanu de a-l 
îndepărta pe vodă Brâncoveanu se risipesc şi datorită manierei de prezentare în faţa 
vizirului: în portul cel „nemţesc”, adică al duşmanilor imperiului: „portul cel nemţesc 
(sau să zic cel nebunesc) ce-l purta Preda de Prooroci, că avea chică nemţească numai 
legată sus supt işlic şi cizmele cele nemţeşti cu pinteni lungi ce le purta”. Cronicarul 
anonim conchide, în acord cu opinia din epocă, că nu poate exista „mai adevărată 
mărturie, precum au fost cu nemţii”. Privirea s-a oprit îndelung asupra cizmelor 
ce „i le-a văzut înalte şi cu pinteni”, „ochiul duşmănos” a identificat nesupunerea, 
„şi acum iar de la nemţi vine”6 şi a acţionat ca atare: trimiterea boierilor pribegi, în 
„fiară şi cătuşe”, la vodă Brâncoveanu. 

Atlasul şi postavul au luat forma hainelor orientale şi treptat, treptat s-au 
individualizat în peisajul ţării după rang, pungă, ornamente, imaginaţie, îndrăzneală. 
Cu cât un „costum” este mai bogat ornamentat, cu atât el dă seamă de bogăţia 
unei persoane, de puterea şi prestigiul în societate, de respectul pe care îl impune 
celorlalţi. 

Călătorii străini vorbesc adesea de „veşmintele greceşti sau turceşti” ale boierilor 
români, veşminte asociate imediat civilizaţiei orientale. Sunt veşminte regăsite în 
întreaga regiune aflată sub dominaţia/ocupaţia otomană, de la bulgari până la grecii 
din Cipru7. Doar în ţările române au primit semnificaţii sociale şi politice foarte 
puternice, datorită regimului de dominaţie. Adoptarea şi mai apoi dezvoltarea unui 
costum au permis individualizarea unor elite locale care s-au folosit de aparenţele 
sociale în procesul de diferenţiere. 

Constantinopolul a servit de foarte multe ori drept model, reper în preluarea unor 
noi tendinţe în modă, comportamente, maniere. Prinţul de Ligne scrie: 

„Constantinople donne le ton à Jassy, comme Paris à la province, et les modes 
y arrivent encore plus tôt; le jaune y était la couleur favorite des Sultanes; elle l’est 

6 Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717. Cronica anonimă, ediţie 
Constantin Grecescu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, pp. 42-43. Pentru interpretarea 
acestui episod vezi Ovidiu Cristea, „Cu acest feliu de pompă i-au dus”: un „spectacol” 
pentru un caz de „hiclenie” în veacul al XVII-lea, în Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi 
Mária Pakusc Willcocks (coord.), Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, 
ceremonialuri, pelerinaje, suplicii, ICR, Bucureşti, 2007, pp. 163-190. 

7 Eufrosyne Egoumenidou, Lower and middle class dress in Cyprus (18th-20th centuries) as 
reflection of national identity, intervenţie la colocviul internaţional “Costumes régionaux, 
mutations vestimentaires et modes de constructions identitaires”, Rennes, 18-20 ianuarie 
2007. Colocviul «Des vêtements à l’orientale au costume à l’européenne: manières de 
s’identifier, manières de se reconnaître dans les Balkans ( XVIe-XXIe siècles)», New Europe 
College, Bucarest, 13-14 juin, 2008, a arătat foarte bine rolul şi diferitele interpretări 
primite în procesul de identificare socială. 
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devenue à Jassy pour les femmes; les grandes pipes bien longues de bois de cerisier 
avaient remplacé à Constantinople les pipes de bois de jasmin; nous n’en avons plus 
d’autres, nous autres Boyards”8. 

Langeron adaugă: 
„Ils ont presque tous aussi été à Constantinople dont le voyage est regardé à Jassy 

comme indispensable pour former un petit maître moldave et achever son éducation, 
ainsi qu’en France le voyage de Paris est nécessaire à un homme de Province”9. 

Iată, aşadar, centrul de inspraţie, de imitaţie, de dezvoltare a unei maniere de a 
fi. „Orientul”, lumea permisă boierilor şi domnilor de la Iaşi şi Bucureşti, devine o 
etapă în achiziţionarea unei „educaţii”. 

Un asemenea costum nu trece neobservat, când un boier român ajunge în spaţiul 
„modei franceze”. Marele vistier, Ienăchiţă Văcărescu, sosit la Viena în ianuarie 1782, 
şi primit într-o „assemblée” de către cancelarul Kaunitz, este practic dezbrăcat de 
către doamnele de la curte – „la această assemblé mă descinsese damele şi de brâu, 
pentru ca să-mi vază şalul”10. 

Apartenenţa la acest grup social impune necesitatea de a face „cheltuieli”. Este 
vorba de un „consum de prestigiu” indispensabil într-o societate în care „a părea” 
ocupă un loc mult mai important decât „a fi”; un consum cerut de „lupta pentru 
statut social şi prestigiu”11. O afirmă şi mitropolitul Gavriil al Moldovei pe la 1778: 
boierii se „desprinseseră” a fi cât mai bogat îmbrăcaţi, devenise o datorie, o obligaţie 
fără de care nu s-ar fi considerat a face cinste cinului - „fieştecarele socotindu că-şi 
face datoria sa, s-ar fi îndemnat, din iubirea cinstii, a să împodobi cu de mult preţu 
şi scumpe haine”12. 

În ciuda numeroaselor legi somptuare, aristocraţia românească cheltuieşte şi se 
îngroapă în datorii pentru a marca rangul, statutul, prestigiul în interiorul aceleiaşi 
clase sociale, pentru a se distinge de celelalte categorii sociale. În absenţa unei 
burghezii – negustorii bogaţi şi artizanii înstăriţi nu formează o categorie profesională 
aparte, ci se lasă tentaţi de prestigiul demnităţii şi încearcă să pătrundă în rândurile 
aristocraţiei cumpărând dregătorii şi imitând modul de viaţă aristocratic13. 

8 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Bucureşti, 1889, III1, 
p. 78, «Fragment d’une lettre de Monsieur le Prince de Ligne à Monsieur le Comte de 
Ségur, Ministre de France à St Pétersbourg», 1 décembre 1788, p. 77-78.

9 Ibidem, op. cit., p. 75. Contele de Langeron este general în armata rusă. Între 1789 şi 1828 
se află de mai multe ori în Moldova şi Ţara Românească. 

10 Poeţii Văcăreşti. Versuri alese, editia. Piru, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1961, p. IX.

11 Norbert Elias, La société de cour, Calmann-Lévy, Paris, 1974, p. 49. 

12 D. Furnică, Din istoria comerţului la români mai ales băcănie, 1593-1855, Bucureşti, 1908, 
p. 50. 

13 Pentru evoluţia acestei categorii sociale vezi Alexandru-Florin Platon, Geneza burgheziei 
în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a 
secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, Editura Universităţii «Alexandru Ioan 
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Acum nu trebuie să ne imaginăm că toţi boierii îşi permit să se muleze în orice 
moment pe un model, să-şi schimbe hainele şi să investească în aparenţe. Dincolo 
de bani şi necesitatea inserării într-o reţea comercială, un boier trebuie să deţină 
o importantă putere şi o autoritate cât mai solidă în interiorul grupului; sau o 
implacabilă şi îndrăzneaţă diplomaţie. Afişarea bogăţiei, a pompei, a luxului ar 
putea fi făcută de oricine, dar într-o societate în care totul este bine reglementat, 
de la calitatea stofei la culoarea atlazului, de la valoarea samurului la dimensiunea 
işlicului, acapararea unui asemenea semn fără a aparţine grupului social căruia îi 
revine „onoarea” de a-l folosi duce repede la sancţiune: persiflaj şi batjocoră, bârfă, 
amendă, sau chiar confiscarea bunurilor14. Aristocraţia îşi afişează, sau ar trebui 
să-şi afişeze, bogăţia cu precauţie şi mult tact. Opulenţa poate să atragă invidia lui 
vodă şi duşmănia celorlalţi. 

Pentru boieri, aşadar, cheltuielile de prestigiu se înscriu într-o „logică”, după 
cum observă Norbert Elias15, şi constituie singurul mijloc de a se detaşa unul de 
altul, un boier de un parvenit înnobilat, un mare boier de un mic boier. Este o luptă 
pentru a se pune în evidenţă, „o dorinţă de a se diferenţia”, care nu are nimic de-a 
face cu adevăratele posibilităţi economice16, o concurenţă în interiorul aceleiaşi 
categorii sociale. Mitropolitul Gavril şi vodă Moruzi pot recomanda şi cere ca cel 
ce are să cheltuiască pe straie, dar cel ce nu are nu e silit să se îndatoreze pentru că 
nu aparenţele fac rangul: „iar când sunt în lipsă şi n-au, nu sunt siliţi a se îndatori 
peste voie pentru straie, care i s-ar cădea a avea de o potrivă cu acelora de sama lor, 
ci cu puţină cheltuială îşi petrec vremea, fără a nu fi lipsiţi sau mâhniţi, căci sunt 
cu deosebire de cei deopotriva lor”17. Exemplele domnilor, ce-şi leapădă giubelele 
scumpe de şamalagea sau serasir pentru a-şi pune dimie şi aba proastă, nu reuşesc 
nici ele să-i convingă prea mult pe boieri dornici să fie cu orice preţ „simandicoşi 
şi ighemonicoşi”. 

Influenţa franceză, modernizarea, noile veşminte şi comportamente sosesc cu 
armatele rusă şi austriacă. Războaiele între Imperiul Otoman, rus şi habsburgic, care 
au ca rezultat imediat ocuparea Moldovei şi Ţării Româneşti, a oraşelor şi mai ales 

Cuza», Iaşi, 1997; Gheorghe Lazăr, Les marchands en Valachie, XVIIe-XVIIIe siècles, 
Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2007, pp. 259-267.

14 Vezi episodul cu cele două soţii de negustori ce afişează un lux nepermis pentru statutul 
lor social şi sancţiunea venită din partea lui vodă Caragea. Dumitru Papazoglu, Istoria 
fondării oraşului Bucureşti, Curtea Veche, Bucureşti, 2005, p. 110-111. 

15 N. Elias, op. cit., p. 62.

16 Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle), 
Fayard, Paris, 1989, p. 178.

17 D. Furnică, op. cit., p. 51. Anaforaua mitropolitului devine o lege somptuară. Vezi o altă 
lege somptuară dată de Alexandru vodă Moruzi, 11 martie 1794. El interzice importul 
de stofe scumpe şi a tuturor hainelor de „lux”. Negustorii ce nu s-ar supune acestei legi 
sunt ameninţaţi cu confiscarea mărfurilor şi expulzarea (V.A. Urechia, Istoria românilor, 
Bucureşti, 1896, X/1, p. 575) 
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a celor două capitale, aduc cu ele toate aceste idei. De altfel, chiar Imperiul Otoman 
se lasă tentat de civilizaţia occidentală şi o serie de „influenţe” pătrund în cultura 
otomană18. Ocupaţia rusă din 1806-1812 este decisivă în acest sens. După şase ani 
de ocupaţie Bucureşti şi Iaşi îşi schimbă înfăţişarea, o schimbare vizibilă mai întâi 
de toate la nivelul veşmintelor, care afectează marea boierime, dar şi „orăşenii” 
înstăriţi. Generalul-conte de Langeron vede această schimbare ca o „revoluţie” care 
se manifestă fulgerător şi aproape complet astfel încât la 1807: „toate femeile din 
Moldova şi Valahia au adoptat costumul european”. Viena şi Paris se deplasează către 
Orient; comercianţi de modă şi modiste, croitori şi bucătari, servitori şi profesori, 
haine şi accesorii, mobile şi trăsuri inundă conacele, prăvăliile, casele19. În 1813, 
contele de Lagarde, îndrăgostit de văduva Catinca Slătineanu, scrie că româncele 
fac concurenţă în „cochetărie” şi „gust” „elegantelor de la Paris şi Viena, dar că soţii 
nu le urmează şi păstrează încă „kalpakul”. Această căciulă, descrisă de Lagarde 
ca „un fel de bulă de forma unei pere, acoperită de piele de miel de culoare neagră 
sau gri, care are cel puţin trei picioare în circumferinţă, şi a cărei înălţime este la 
fel de mare”20 pare foarte stranie pentru orice străin, dar ea nu este decât emblema 
unui statut social, forma şi mărimea oferă informaţii asupra dregătoriei ocupate de 
boier în sistemul administratv21 (boierii aveau, se pare două rânduri de căciuli: una 
pentru „public” şi alta pentru orgoliul propriu; purtată mai ales între prieteni, ea 
era mult mai mare, mult mai bogată). 

Cei doi conţi sesizează foarte bine că femeile sunt primele antrenate în aceste 
schimbări şi primele care «leapădă» portul cel oriental. Explicaţiile ar rezida în 
faptul că: 

 − nu sunt atât de legate de o funcţie, neimplicate politic (practic şi vizibil)
 − preiau şi alte forme exterioare ale noi «civilităţi» – dans, muzică, serate, baluri, 
lecturi, o altă etică a iubirii, o altă maniera de a fi «educate» – o formă de 
emancipare. 

Consulul Prusiei în Moldava, C. A. Kuch (1828-1843), consideră că femeile sunt 
superioare soţilor lor atunci când este vorba de modă, limba franceză şi organizarea 
de «soareuri». Dacă ele urmează moda de la Paris, soţii lor nu se simt deloc în 
largul lor în noile veşminte: «les boyards sont encore très attachés à leurs habitudes 

18 Suraiya Faroqhi, Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire, I.B. 
Taurus, 2005, pp. 227-230.

19 Vezi mărturia generalului de Langeron, în Mémoires du général comte de Langeron, 
Hurmuzaki, op. cit., vol. III, p. 79, nota 1.

20 Lagarde-Chambonas (Auguste-Louis-Charles de Messence, comte de), Voyage de Moscou à 
Vienne par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermannstadt, ou lettres adressées 
à Jules Griffith, Paris, 1824, p. 324. 

21 Şi moda se schimbă şi evoluează, căci pe lângă işlice se poartă şi gugiumane, cu fundul 
alb pentru prinţi, cu fundul roşu pentru boieri, apoi sunt tarabulos-urile, şi cealmalele şi 
chiar turbanelor. Portretele ne oferă câte un exemplu din toate aceste căciuli. 
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asiatiques, c’est pourquoi ils sont frustes dans leurs vêtements allemands et gémissent 
sur le fardeau de cette mode imposé par les épouses»22. 

Al doilea eşalon: «orăşenii înstăriţi» pentru că nici ei nu au o marcă socială, o 
legătură identitară cu un anumit costum social. Dar şi în acest eşalon, în prim plan 
se află tot femeile. 

Până la 1831 şi la uniforma militară, lucrurile sunt destul de amestecate: marii 
şi bătrânii boieri sunt şi vor rămâne fideli acestor veşminte până la moarte. Trebuie 
spus însă că acest lucru nu-i împiedică să fie adepţii progresului, modernizării, 
schimbării, atât cât se poate şi atât cât nu aduc atingere statutului lor social. Dinicu 
Golescu, între 1826-1827, colindă Europa în hainele sale orientale, călătorie care 
îi dă prilejul să reflecteze asupra tarelor societăţii româneşti. Or, această viziune 
ultracritică se dezvoltată tocmai datorită acestor călătorii. Acelaşi lucru şi despre 
iniţiativa de a-şi trimite copii la şcoli în Europa sau de înfiinţare a unei Societatea 
literară, dar fără să renunţe la giubea şi işlic. 

Haina, ca amprentă socială, este destul de puternic ancorată social, chiar şi 
celor mai tineri le este foarte greu să renunţ la această «aparenţă» care le oferă 
vizibilitate. Şi atunci unii preferă să aibă două rânduri de haine, fiecare cu scop 
clar. La 1820, boierii tineri merg la bal în giubea, işlic şi meşi, aşadar parcurg 
spaţiul public păstrând aparenţele rangului, au nevoie de aceste aparenţe pentru 
că ele le conferă prestigiu, respect şi induc «venerarea» din partea celor mici. Dar 
în sala de bal se adaptează noului mediu, schimbând hainele, o modalitate facilă 
de a se prinde în cadril, vals, mazurcă sau contradanţuri, o necesitate pentru a se 
putea mişca şi pentru a evita transpiraţia, răceala23. Alţii acceptă numai anumite 
părţi ale costumului european, cele care le aduc mai multă lejeritate în mişcări, dar 
păstrează «aparenţele» costumului oriental. Sunt preferate şapca în locul işlicului, 
cizmele negre înlocuiesc papucii galbeni, iar pantalonii înlocuiesc nădragii largi 
turceşti, elemente preluate sub ocupaţia rusească din 1828-183424. Renunţarea se face 
treptat, sub presiunea grupului, sub presiunea politică, ca urmare a acestui contact 
permanent cu „altceva”. Generaţia născută după 1800 se află la mijloc între tradiţie 
şi modernitate, între valorile unei culturi şi valorile altei culturi, iar acum în anii 
1830 încearcă, dacă se poate, să le îmbine pe cele două: să păstreze privilegiile şi 
aparenţele acestei măreţii nobiliare, dar nu doreşte să fie nici retogradă, sau măcar 
să fie judecată ca atare. Iată cum se reflectă această „antiteză” într-un personaj din 
epocă: „Obedeanu, un prieten al meu, care ajunsese să poarte pantaloni, cizme şi 
şapcă, în urma îndemnului prietenilor săi, voind să se modernizeze cu totul şi-a 
comandat un frac din stofa cea mai fină, iar cilindru i-am comandat eu la Sibiu, 
de la renumitul Bayer. Îmbrăcându-se apoi de probă cu jobenul pe cap, s-a simţit 

22 C.A. Kuch, Starea lucrurilor din Moldova şi Valahia de la anii 1828 până la 1843 (titlu în 
original Moldauisch-Walachische Zustände in den Janren 1828 bis 1843, Leipzig, 1844) 
traducere de A.C. Cuza în Convorbiri Literare, XXV, 9, 1891, p. 778.

23 Constantin Caracaş, op. cit., p. 117. 

24 A. Veress, op. cit., pp. 379-380. 
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atât de străin în costumul acesta modern în faţa oglinzii, încât a trântit cilindrul 
la pământ şi nu s-a putut îndupleca să-l poarte, aşa că l-a dăruit unui prieten mai 
puţin conservativ”25.

Barabas surprinde, în portretul realizat marelui aga Nicolae Filipescu, această 
lume aflată între două culturi, între două tentaţii. Tradiţie şi modernizare se regăsesc 
pe trupul lui aga Filipescu, în gesturie sale, în privire, în atitudini. Cu anteriu şi 
cizme ruseşti, cu şapcă şi şal oriental, fiul unui mare exponent al aristocraţiei 
româneşti, marele Alexandru Filipescu-Vulpe, aga Nicolae Filipescu nu este nici pe 
de-a-ntregul în „veacul cel vechi”, nici pe de-a-ntregul în „veacul cel nou”. Şi ca el 
sunt mulţi alţii. Trecerea de la un costum la un altul, trecerea de la un comportament 
la altul se leagă de obişnuinţe, de un mod de a fi, de o identitate, dar ascunde şi o 
mare doză de oportunism, oportunism care a servit perfect acestei aristocraţii într-o 
permanentă dorinţă de afirmare. 

Şi aşa, şi altminteri: cameleonism vestimentar

Adoptarea modei şi „civilizaţiei franceze”26 nu se fac dintr-o dată şi nici de către 
toată lumea. Primul obstacol: regimul politic şi anume dominaţia otomană. Costumul 
oriental semnifică acceptarea şi recunoaşterea regimului politic; renunţarea ar 
putea fi considerată, judecată ca o revoltă, un semn de nesupunere, un pact cu 
duşmanii imperiului. Din acest motiv românii se îmbracă şi se dezbracă în funcţie 
de evenimenele politice din regiune. 1806-1812, ocupaţia rusă, boieroaicele şi unii 
dintre boieri, negustorii, orăşenii trec la hainele europene. 1813, ruşii părăsesc ţările 
române, turcii sosesc şi tinerii boieri se grăbesc să revină la hainele orientale27; 
acelaşi lucru se întâmplă după răzmeriţa lui Tudor de la 1821, «moda franceză» este 
abandonaă atunci când armata otomană intră în Principate pentru a restabili ordinea. 
Momente punctuale care însoţesc invaziile puterii suverane sau suzerane şi vom 
vedea ce se întâmplă la 1828, când „aparenţele vestimentare” ale boierilor şi prinţilor 
dau seamă de fidelitatea lor faţă de o putere sau alta. Să nu ne închipuim că la 1822, 
după plecarea turcilor nu s-a revenit la hainele europene, dovada ofisul domnesc din 
23 iulie 1823 al domnitorului Grigore Ghica. Acesta, la cererea Imperiului otoman, 
cere abandonarea „veşmintelor franţuzeşti”: „Le 27, on publia une ordonnance du 
voïvode, par laquelle il est ordonné à tous les individus rayas, habillés à la franque, de 
quitter les vêtements européens et d’endosser, dans l’espace de trois jours le costume 

25 A. Veress, op. cit., p. 380. 

26 Termenul de “civilizaţie franceză” este folosit în sens foarte larg pentru a îngloba haine 
şi veşminte de provenienţă vestică. Influenţele sunt în principal franceze, engleze şi 
germane, dar nu trebuie omis că la această dată civilizaţia şi cultura franceză, ca şi limba 
franceză deţin încă supremaţia în întreaga Europă. De altminteri, românii se simt mai 
legaţi de aceasta decât de celelalte. Vezi în acest sens Pompiliu Eliade, Influenţa franceză 
asupra spiritului public în România. Originile. Studiu asupra stării societăţii româneşti în 
vremea domniilor fanariote, Bucureşti, Humanitas, 2000. 

27 Călători străini, serie nouă (I), p. 748, mărturia călătorului englez William Mac Michael.
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valaque ou oriental”28. Dar nu toţi au abandonat şalvarii şi işlicul din moment ce 
la 4 iulie 1829, guvernatorul rus Jeltuhin recomanda boierilor să ia haine europene 
şi mai ales să-şi rază bărbile. Nu s-au lăsat prea mult rugaţi, unii dintre ei. Este de 
fapt perioada cea mai importantă a prefacerilor corporale şi vestimentare. Acest 
lucru nu exclude o nouă abjurare: 13 martie 1834, boierii moldoveni îl primesc pe 
ambasadorul turc Ahmed Pasha, în veşminte orientale, adoptând turbanul şi mai ales 
îndepărtând toate decoraţiile ruseşti. Comportamentul lor îl jigneşte atât pe Ahment 
Paşa, ce venea de la Sankt-Petersburg şi purta la gât „Ordinul Sfânta Ana”, cât şi pe 
ruşii, încă în Principate29. În iulie, aceeaşi boieri îl primesc pe domnitorul Mihail 
Sturdza, cunoscut ca reformator şi adept al modernizării, în întregime schimbaţi: 
bărbile rase, calpacul înlocuit cu pălăria în trei unghiuri, costumul oriental cu 
uniforma strânsă pe corp şi brodată30. Boierii îşi schimbă „înfăţişarea pentru a întări 
impresia vizitatorului că reprezentanţii clasei politice sunt fideli puterii, oricare ar fi 
conţinutul ei”, conchidem în acord cu ideea istoricului Mihai-Răzvan Ungureanu31. 

Cameleonismul boerilor noştri este surprins foarte bine de Costache Negruzzi 
şi de personajul său Andronache Zimbolici: „... până acum de cinci ori îşi schimbă 
hainile. Întâi la 1812 şi-a ras barba şi s-a îmbrăcat europeneşte. Pe urmă, în vremea 
d. Calimah, luă costiumul cel lung. La 1821 bejănărind, îmbrăcă iarăşi fracul şi îşi 
rase şi musteţile. Înturnându-se, iar luă şlicul. Apoi, la 1828, apucă din nou fracul, 
îşi lăsă favoriţii mari şi barbetă şi puse şi ochilari. Zice că nu se va mai schimba, 
dar putem să-l credem?”32

Alteori, haina devine o miză, câţiva ani mai târziu, opozanţii domnitorului Mihail 
Sturdza asociază costumului european „căciuli din piele de miel” pentru a afirma 
simbolic originea dacică a românilor, astfel încât „moda” devine o „emblemă” a 
nemulţumirilor lor. Răspunsul domnitorului nu se lasă mult aşteptat:: «il fit à cette 
fin confectionner en secret une quarantaine de bonnets semblables, on les donna pour 
coiffure aux condamnés aux travaux forcés et on leur fait ainsi balayer deux fois par 
jour les rues de la ville». «Patrioţii» au fost obligaţi să renunţe repede la căciuli «de 
peur d’être confondus avec les criminels»33, dar şi pentru că gestul pierduse foarte 
mult din sensul iniţial din cauza ridicularizării domneşti. 

28 Hurmuzaki, op. cit., vol. X, p. 238, raportul lui Kreuchely către von Militz, 27.07.1823.

29 Ibidem, XXI, p. 535, raportul lui Wallenburg către Metternich, 14.03.1834. Vezi şi 
scrisoarea din 10 martie 1834 în care Wallenburg îi descrie lui Metternich marile receptii 
oferite de boierii moldoveni pentru a celebra trecerea marelui demnitar turc, pp. 533-535.

30 C.A. Kuch, op. cit., p. 140.

31 M.-R. Ungureanu, «Câteva note privitoare la ritualul ceremoniilor domneşti din vremea 
lui Mihail Sturdza. Sărbătorile instalării la putere (1834)», in Arhiva Genealogică, II (VII), 
1995, n° 3-4, p. 307, note 15.

32 Costache Negruzzi, Păcatele tinereţii, BPT, Bucureşti, 1982, pp. 55-56. 

33 Mémoires du Prince Nicolas Soutzo, grand-logothète de Moldavie, 1798-1871, Vienne, 1899, 
p. 118; vezi şi M.-R. Ungureanu, art. cit., p. 307, nota 15 şi memoriile lui Alecu Russo 
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Al doilea obstacol în calea unei schimbări rapide este dat de boieri. În frunte, 
boierii de o anumită vârstă pentru care conservarea costumului oriental are o 
semnificaţie simbolică foarte puternică: el marchează fără nici un echivoc apartenenţa 
lor socială. Hainele bogate şi scumpe sunt amprenta socială a unui prestigiu, a unei 
demnităţi, a unei dregătorii. Atât timp cât mai păstrează privilegiul de a purta 
numai ei un anumit tip de blană – hermina –, un anumit tip de postav, o anumită 
formă şi mărime a işlicului, multe bijuterii, acest fel de costum îi distinge încă de 
restul populaţiei, boieri mici şi negustori, meşteşugari şi orăşeni, toţi îmbrăcaţi 
„à la mode”, în haine „à la française” ou „à l’allemande”, dar care şterg difrenţele 
sociale. Unii dintre ei nu se opun modernizării în sine, dimpotrivă, ei acceptă alte 
aspecte (literatură, muzică, limba franceză, instituţii, legislaţii), fără să piardă din 
vedere identitatea lor socială. Când un astfel de boier leapădă giubeaua şi işlicul, 
evenimentul se răspândeşte în tot oraşul, ştirea este preluată de ziare. 17 august 
1830, Curierul românesc: „D. marele vornic Grigore Filipescu ca să dea dovadă a 
veacului în care ne aflăm şi a simtimenturilor sale celor civilizate şi nesupuse la 
prejudecăţi, la 15 ale aceştii [luni] lepădând hainele cele purtate până acum, au ras 
barba şi au îmbrăcat hainele Evropii cei civilizate”34. Alţii nu renunţă şi îi regăsim 
în anii 50 în şalvari şi giubea, cum ar fi, banul Iordache Golescu, Alexandru Ghica 
zis Barbă-Roşie sau banul Teodor Văcărescu-Furtună.

Mai mult de patru decenii, costumul oriental şi cel european se regăsesc şi 
trăiesc în aceeaşi familie. La 10 octombrie 1836, Saint Marc de Girardin notează în 
jurnaul său: «… le plus étrange à Iassy et à Bucarest, c’est le mélange et la diversité 
des costumes. Parmi les hommes plusieurs ont conservé le costume oriental; les 
autres ont le costume européen; et ces deux sortes de costumes se rencontrent dans 
la même famille; le père est vêtu boyard, le fils est vêtu à la française […] Je n’ai 
vu personne au-dessous de quarante ans qui portât le costume oriental. Quant aux 
femmes, il y a déjà longtemps qu’elles ont toutes adopté le costume européen»35. 
Abia generaţia de la 1848 rupe, sau cel puţin aşa afirmă, orice legătură cu trecutul. 
Dar acest trecut este parte integrantă din tot ceea ce avea să se nască, din tot ceea 
ce avea să fie construit, din „noile” comportamente sociale. 

La capătul acestei perioade, costumul oriental nu mai este decât amintirea unei 
epoci apuse. Fii marilor boieri, printre care se numără şi fiii marelui logofăt Dinicu 
Golescu, educaţi la Geneva şi Paris, revin cu alte idei, valori, dorinţe, visuri. Şi 
aceste idei de „libertate, fraternitate, egalitate” nu pot fi puse în practică decât în 
veşmintele franceze ale „libertăţii” care fac corp comun cu spiritul epocii. Revoluţia 
de la 1848, care are ca deviză în Muntenia „dreptate şi frăţie”36, este rezultatul 

care îşi aminteşte de “căciula ţurcănească” purtată de unul dintre prietenii săi “rău scris 
la stăpânire”, 27 februarie 1846. (Cântarea României, p. 62).

34 Apud Ştefan Cazimir, Alfabetul de tranziţie, Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 30.

35 Saint-Marc Girardin, Souvenirs de voyages et d’études, Paris, 1852, vol. I, p. 280-281.

36 Revoluţionarii cunoşteau foarte bine cuvintele «liberté» şi «égalité», dar pentru că ele nu 
existau în vocabularul limbii române de la începutul secolului al XIX-lea, traducerea lor 
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acestor tineri boieri educaţi în marile capitale ale Europei. Fiind elevi ai lui Jules 
Michelet, Edgar Quinet, Lamartine, era normal ca ei să poarte „veşmintele libertăţii”, 
veşmintele maeştrilor lor. Chiar dacă numai, în teorie, ei vor să rupă cu trecutul o 
serie de gesturi simbolice însoţeşte mişcarea revoluţionară: Regulamentul Organic 
(simbol al puterii de ocupaţie străină, în speţă Rusia) şi Arhondologia (Cartea de 
ranguri şi privilegii, simbol al vechiului regim) sunt arse în public37. 

Costumul oriental devine, astfel, imaginea regimului fanariot asociat unei epoci 
negre din istoria românilor, o epocă condamnată de Revoluţia de la 1848. Anteriile 
lungi şi giubelele îmblănite cu cacom sau sangeap, nasturii de diamant, calpacele, 
şalurile de caşmir, imineii, sau ceacşirii şi meşii roşii sau galbeni, inelele în aur şi 
diamant, rubine, safire pe toate degetele, mătăniile de chihlimbar se văd din ce în 
ce mai rar în peisajul cotidian şi dispar odată cu dispariţia naturală a purtătorilor 
lor: bătrânii boierii şi soţiile lor, agaţaţi încă de un trecut idealizat. Şi nostalgia 
revoluţionară se naşte şi se animă în spiritele memorialiştilor sau jurnaliştilor care 
ţin paginile de modă sau jurnalele timpului38. Mănuşile în piele galbenă, cravatele, 
ghetele de glanţ, pantalonii strânşi pe corp, fracurile, jobenurile şi cilindrele, 
redingotele, bastoanele roccoco, rochile largi şi decoltate, crinolinele, umbrelele şi 
marile pălării decorate cu panglici, dantelă, flori şi pene se găsesc în toate magazinele 
din Iaşi şi Bucureşti, în toate buticurile de provincie, dar mulţimea şi uniformitatea 
lor nu mai spun mare lucru despre purtător. 

„Călătorii străini” sunt fini observatori ai tuturor detaliilor vestimentare, 
memorialiştii din prima parte a modernităţii noastre se dovedesc a avea importante 
abilităţi în interpretarea psihologică a acestor modificări vestimetare. Russo, 
Negruzzi, Lăcusteanu, Rosetti, Sion, Kretzulescu, pentru a nu cita decât pe cei 
mai cunoscuţi, atribuie comportamente, gesturi, moravuri „specifice” purtătorilor 

ca atare şi afişarea lor n-ar fi spus nimic poporului. Echivalentul român slobozenie duce 
cu gândul la altceva, în timp ce egalitate într-o societate a rangurilor şi ierarhiilor de tot 
felul nu şi-ar fi găsit locul. Din acest motiv s-au căutat echivalenţe, poporul trebuia să 
înţeleagă bine ideile lor. Hurmuzaki, op. cit., XVII, pp. 66-68, 71, documentele din 20 şi 
24 iulie 1848.

37 Regulamentele Organice din Moldova şi Ţara Românească au fost concepute în vremea 
ocupaţiei ruseşti (1828-1834), în timp ce Arhondologiile erau inventare ale elitei nobiliare 
de la cel mai înalt rang până la cel mai mic; ultima a fost scrisă la 1837. Vezi Mihai-
Răzvan Ungureanu, Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856), Iaşi, 1997; Paul 
Cernovodeanu şi Irina Gavrilă, Arhondologiile Ţării Româneşti la 1837, Editura Istros, 
Brăila, 2002. 

38 Vezi amintirile lui Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri, EPLA, Bucureşti, 1953, 
pp. 66-71; Radu Rosetti, Amintiri. Ce am auzit de la alţii, Fundaţia Culturală Română, 
Bucureşti, 1996; Gheorghe Sion, Proză. Suvenire contimpurane, EPLA, Bucureşti, 1956; 
Nicolae Kretzulescu, Amintiri Istorice, Tipografia şi Fonderia de Litere Thomas Basilescu, 
Bucureşti, 1894. Vezi şi articolele din «Albina Românească», 1846, 1847, 1848. Dar şi 
picturile lui Carol Pop de Szathmary care reinventează costumul ţărănesc. 
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de şalvari, işlice, meşci sau taclit, diferite de cele „afişate” de purtătorii de jobene, 
veste, pantaloni şi mantale. 

Atracţia uniformei şi Armata

După instalarea regimului fanariot, ţările române sunt complet integrate 
sistemului politic şi militar otoman, încetând a mai avea o politică externă proprie. 
Armata nu-şi mai are rostul, crede domnul Constantin Mavrocordat, şi în 1739 o 
desfiinţează. Ea va fi reorganizată de Regulamentele Organice (1831/1832). Peste 
noapte cariera militară devine o atracţie irezistibilă atât pentru marii boierii, cât 
şi pentru cei mici, pentru negustori, dar şi pentru meşteşugari. Motivele sunt 
bineînţeles diferite de la o categorie socială la alta: marele boier înlocuieşte costumul 
său oriental cu uniforma militară, din punct de vedere simbolic primind aceleaşi 
valori. Uniforma prelungeşte nevoia de prestigiu, dorinţa de a se individualiza, de 
a părea pentru că rangurile militare sunt mult mai bine precizate decât rangurile 
nobiliare. Statutul şi prestigiul se regăsesc în veşmintele militare care copiază într-o 
primă etapă uniforma şi gradele ruseşti. Conform Regulamentelor, organizarea 
militară este oglinda ierarhiei nobiliare: fiii boierilor, care ocupau mari dregătorii 
în administrarea ţării, intrau în armată ca sub-locotenenţi (praporgic), fiii boierilor, 
care ocupau dregătorii mai mici deveneau cadeţi (iuncăr), în timp ce marii boieri 
primeau gradul de colonei (polcovnici)39. 

Nebunia uniformelor începe de sus cu domnitorii Alexandru Ghica, Mihail 
Sturdza, Gheorghe Bibescu, Alexandru Cuza, Carol I, toţi sunt adepţii uniformelor 
pe care le poartă în ocazii speciale sau doar pozează. A-şi face apariţia în uniformă 
devine o formă de vanitate fără măsură pentru domnitorul Ghica care crede că 
„suveranitatea” este dată de dreptul de a purta „ordinul Sfânta Ana” şi ”le droit 
d’avoir un uniforme brodé avec magnificence, de marcher suivi de soldats et d’un 
état-major plus nombreux que celui d’un empereur”40. Mihail Sturdza alege pentru 
cei doi fii ai săi cariera militară şi înainte de a pleca în Occident (1834) pentru a-şi 
completa studiile, îi şi înscrie în Miliţia pământeană: Grigore la Cavalerie şi Dimitrie 
la Infanterie41. Odată reveniţi, ei sunt foarte repede avansaţi: Dimitrie devine şef al 
Armatei moldave, în timp ce Grigore este numit colonel. Un contemporan descrie 
cu sarcasm această avansare rapidă şi fără o pregătire prealabilă, fără nici o zi de 
instrucţie, fără cunoaşterea regulamentului militar, dar admisibil dacă se ţinea cont 
că armia însăşi se găsea cam anemică: „Se întorseseră din străinătate, unde fuseseră 

39 Regulamentul Organic, întrupat cu legiuirele din anii 1831, 1832 şi adăogat la sfârşit 
cu legiuirile de la anul 1834 până acum, împărţite pe fiecare an, precum şi cu o scară 
desluşită a materiilor. Acum a doa oară tipărit cu slobozenia înaltei stăpâniri, în zilele 
Prea Înălţatului prinţ şi domn stăpânitor a toată Ţara Românească Gheorghie D. Bibescu 
vv., Bucureşti, 1847, articolele 379, 407, 408, 409, pp. 457, 462-463, 477.

40 F. Colson, De l’état présent et de l’avenir des principautés de la Moldavie et de la Valachie, 
Paris, 1839, pp. 52-56.

41 M.-R. Ungureanu, art. cit., pp. 312-313.



26

pentru studii, fiii lui Mihail Sturdza. Amândoi având ranguri militare, căpătate fără 
să fi fost vreodată sub vreun stindard sau în vreo cazarmă, cel mai mare, Dimitrie, fu 
pus în capul armatei, cu nume de hatman, sau ministru de răzbel. Armata Moldovei 
avea atuncea un tun, două sute de lănceri, vreo şase sute de soldaţi de infanterie şi 
o barcă canonieră (fără tunuri) la Galaţi. Avea ce comanda hatmanul!”42. 

Exemplul coboară printre boieri, iară „sabia şi epoleţii au sedus toţi tinerii”, 
se dă năvală spre Miliţie astfel încât la scurtă vreme „sunt tot atâta ofiţeri, cât şi 
soldaţi”43. Mai ales că vodă Mihail Sturdza împarte ranguri în stânga şi-n dreapta 
din considerente cât se poate de practice: credea că Moldova nu se va putea apăra 
niciodată cu forţele proprii şi atunci orice june cu „gust de uniformă ofiţerească” 
devenea ofiţer după câteva săptămâni. Moldova ajunge să aibă cam 200 de ofiţeri44. 
Se poate face aici o comparaţie cu dregătoriile şi „goana” din epoca fanariotă pentru 
a dobândi un titlu, ori cât de neînsemnat ar fi fost el, dar tot era ceva. Nici în Ţara 
Românească lucrurile nu sunt mai altfel. Boierii se precipită către cariera militară 
astfel încât, în şase luni, privilegiul boierilor, prevăzut de lege, nu mai poate fi 
respectat: „în şase luni oştirea au fost cu desăvârşire formată şi complectată; căci la 
1831 au intrat prinţul Scarlat Ghica, fiul lui Gligore Vodă Ghica, şi au fost primit 
juncăr, fără nici un fel de consideraţie”45. Cu alte cuvinte, nu mai sunt locuri pentru 
privilegiaţi. În această primă fază, armata română trece printr-o perioadă de confuzie. 
Boierii oscilează între cariera militară şi funcţia publică, dregătoria. O vreme apar la 
instrucţie fie în giubea şi papuci, cu sabia încinsă peste şal, fie amestecă elemente 
din cele două costume într-un tablou pestriţ şi halucinant. La prima defilare a 
armatei române, comandantul ei, marele spătar Alexandru Ghica, zis Barbă-roşie 
n-are uniformă, aşa că primeşte onorul în „costumul boieresc”.46 Iată-l pe fostul 
căpitan de poteră, Ioan Solomon devenit polcovnic: „era îmbrăcat arnăuceşte, cu 
şalvari, cepchen, legat la cap turceşte şi cu pistoale la brâu”47, cel puţin avea o 
vastă experienţă de luptă48. Armata oferă cariere fiilor de mici boieri, negustorilor, 
artizanilor, modul cel mai uşor de a urca treptele ierarhiei sociale, greu de urmat până 

42 Gh. Sion, op. cit., pp. 209, 419-420. Această opinie este susţinută de o altă mărturie 
contemporană: „en Moldavie l’esprit de la milice est nul, parce qu’elle est faible et peu 
nombreuse”. Odată entuziasmul începutului trecut, domnitorul Mihail Sturdza nu se mai 
implică:”le prince la néglige; depuis cinq ans qu’il règne, il n’a pas fait une seule revue. 
Nul encouragement, nulle distinction accordée au mérite” (F. Colson, op. cit., p. 20)

43 Hurmuzaki, op. cit., vol. XVII, p. 656; (raportul lui Duclos către Molé, 09.12.1836). V. şi 
M.-R. Ungureanu, art. cit., p. 312. 

44 Radu Rosetti, Amintiri, p. 165).

45 Ibidem, p. 50.

46 Dimitrie Papazoglu, op. cit., p. 91. 

47 Amintirile colonelului Lăcusteanu, ediţia Radu Crutzescu, Bucureşti, 1935 p. 50.

48 Ioan Solomon, Amintirile colonelului Ioan Solomon, prima ediţie în 1862, Vălenii de 
Munte, 1910. 
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atunci datorită privilegiilor. Celebri sunt: Grigore Lăcusteanu, Dumitru Papazoglu, 
Christian Tell, Gheorghe Magheru etc.

Afluxul tinerior se explică şi prin exemplul imediat oferit de ofiţerii austrieci, 
ruşi, francezi, suedezi, olandezi, nemţi, modul lor de viaţă, succesul lor la dame, în 
societate. Uniforma este un bun mijloc de a cuceri inimile femeilor, mai toate atrase 
de veşmintele militare strânse pe corp, epoleţi, decoraţii, sabie, pistol, caschetă. 
Se adaugă respectul faţă de uniformă şi avantajele presupuse. Grigore Lăcusteanu 
povesteşte cum se deschideau uşile în faţa tinerilor ofiţeri: „Toţi ofiţerii eram bine 
ospătaţi şi bine primiţi de toţi boierii Craiovei. Se întrecea care de care să ne dea 
prânzuri şi serat la dânşii”49. Veşmintele militare şi cariera armelor se dezvoltă ca 
un alt mod de recunoaştere socială într-o societate care se vede nevoită să renunţe 
la vechile valori şi să le convertească în alte repere de identificare. Mai mult, armata 
uşurează trecerea de la „costumul oriental” la „costumul european”, de la un mod 
de viaţă către un alt mod de viaţă50. 

De la barbă la plete: distincţie socială şi afişarea unui alt mod de a fi

Barba face parte dintr-un mod de reprezentare a unui anumit statut social. 
În ţările române, este deja bine cunoscut faptul că preoţii, călugării, episcopii, 
mitropoliţii pot fi lesne recunoscuţi nu numai datorită „uniformei”, ci şi a barbii 
asociate clerului în tradiţia ortodoxă. Bărbile boiereşti, ca manieră de identificare, la 
care ne vom referi, pot fi legate de acest mod patriarhal, tradiţional de reprezentare 
a puterii. În epoca de care ne ocupăm, barba face corp comun cu alte elemente 
necesare punerii în scenă a unui prestigiu. Regimul de dominaţie otomană a permis 
dezvoltarea unei aristocraţii locale destul de puternice şi de autonome. Ea este cea 
care crează şi transformă o serie de elemente în instrumente simbolice de detaşare 
socială în interiorul aceleiaşi categorii, ea stabileşte când un anumit aspect devine 
ataşat numai unei elite, ea dă valoare acelui aspect astfel încât s-o distingă în marea 
masă a populaţiei. Barba este unul din aceste aspecte. 

Barba ajunge să devină sinonim cu boieria, dar mai ales cu cea de prim rang. Şi 
cum după reformele lui Constantin Mavrocordat, boieria se confundă cu dregătoria, 
marile şi frumoasele bărbi se află mai ales printre marii dregători: „ca şi boieriile, 
înălţările în ranguri şi lăsările de bărbe se făcea la 1 ianuarie”, îşi aminteşte Nicolae 
Kretzulescu51. Numai marii dregători de la marele ban la marele agă se bucură de 
privilegiul de a purta barbă şi işlic de samur – semn al apartenenţei la o categorie 
socială – „protipentada” – şi de care nu beneficiază ceilalţi dregători mai mici. Când 
Grigore vodă Ghica îi îngăduie clucerului Dumitrache Ştefănescu, boier bătrân 
din anturajul său, dar nu membru al protipentadei, să-şi lase barbă, acordul a fost 
considerat drept „o mare favoare”52. 

49 Amintirile colonelului Lăcusteau, p. 51.

50 Vezi şi mărturia pictorului Miklos Barabás, in A. Veress, „Pictorul Barabás şi românii”, 
Academia Română. Memoriile Secţiunii Literare, série III, t. IV, Memoria 8, 1930, pp. 379-381.

51 N. Kretzulescu, Amintiri Istorice, p. 29. 

52 Ibidem, p. 13. 
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A-ţi lăsa barba să crească înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât faptul că 
persoana îşi doreşte să intre în cinul boierilor. Un proverb al epocii spune: „scăparea 
lui la barbă” şi dacă n-am avea explicaţiile marelui boier Iordache Golescu sigur 
n-am înţelege despre ce este vorba: „să zice pentru cei ce să silesc din proşti să 
ajungă mari cu lăsarea barbei, pentru că, din vechime, cine ajungea boier mare, îş 
lăsa barba ca un semn dă cinste”53. 

Cu cât este mai mare şi mai bogată cu atât barba poartă fala boierului. Marile 
bărbi boiereşti, chipurile încadrate de această ‚podoabă’ ce-şi schimbă culoarea 
cu vârsta, nu trec neobservate de către cei din jur. E adevărat că toţi marii boieri 
poartă bărbi, că toţi marii boieri se îngrijesc ca acest semn al distincţiei sociale 
să capete strălucire. Dar printre atâtea bărbi unele sunt mai frumoase, altele mai 
„visibile” şi câteva de-a dreptul măreţe. Barba marelui boier Constantin Cantacuzino 
impresionează, iar pictorul Miklos Barabas notează cu regret pe la 1831: „tot modei 
europene a căzut jertfă şi barba frumoasă negră a lui Cantacuzino”54. Înainte de 
a-şi rade barba, tânărul boier se portreturează, ca mai toţi boierii acelei epoci, în 
costumul său oriental cu barba neagră ce-i încadrează chipul, confirmând pentru 
posteritate mărturia lui Barabas55. Dar dacă barba boierului Constantin Cantacuzino 
este încă „tânără”, neagră, strălucitoare, nu mai puţin frumoase sunt bărbile unor 
mari boieri ce fac corp comun cu trupul lor înveşmântat în fala orientală. Să-l 
privim pe marele logofăt Alecu Ghica, trecut de prima tinereţe: portretul, realizat 
de Niccolo Livaditti, reţine cu acurateţe tot ceea ce poate să exprime prestigiul unui 
mare boier în funcţie, iar barba bine tunsă, pieptănată, de o culoare gri a vârstei de 
mijloc, bogată, nici prea lungă, dar nici scurtă este susţinută de ochii negri ce spun 
posterităţii cine este el, el marele logofăt Alecu Ghica. În acelaşi registru, dar cu o 
fină nuanţă, se încadrează şi barba marelui ban Grigore Brâncoveanu. Nuanţa ţine 
de vârsta boierului, barba albă, privirea blândă a omului trecut prin multe ale vieţii. 
În timp ce, pictorul Anton Chladek ne transmite memoria vizuală a unor Văcăreşti, 
mari boieri, mari dregători, mari figuri politice şi culturale ale epocii sale, pentru 
care barba este un accesoriu indispensabil, dar doar atât. Atât Ienăchiţă Văcărescu, 
cât şi Alecu Văcărescu nu-şi pot susţine prestigiul în bărbile lor, rare şi fără prea 
mare impeziozitate56. Aşadar fiecare barbă spune o poveste. Iat-o şi pe cea a unui 
alt boier, dar de astă dată din Moldova. 

Barba lui Teodor Balş (+1840) inspiră măreţia şi grandoarea marelui boier 
totdeauna în dregătorie, totdeauna în preajma puterii: „era un bărbat foarte înalt şi 
frumos, cu înfăţişarea majestoasă, făcută şi mai impunătoare prin o barbă lungă până 

53 Ion Ghica, op. cit., p. 231.

54 Andrei Veress, art. cit., 1930, p. 380.

55 Vezi portretul lui Constantin Cantacuzino (Galeria de Artă Modernă Românească de la 
Muzeul Naţional de Artă, Bucureşti). 

56 Portretele acestor boieri se află atât la Muzeul Naţional de artă, cât şi la Muzeul Municipiului 
Bucureşti. 
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la brâu”, iată „portretul” întipărit în memoria contemporanilor57. Balş însuşi acordă 
o importanţă deosebită bărbii sale. Implicat în toate evenimentele politice din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, cu pretenţii de a obţine tronul Modovei în 1821, Balş 
încearcă, din nou, să ajungă domn în vremea ocupaţiei ruseşti (1828-1834). Acest 
boier reuşeşte printr-un autocontrol al trupului, al gesturilor să ofere publicului o 
imagine care să transmită respect, teamă, eleganţă, suficienţă, magnificienţă. Ştie 
să prelucreze darurile oferite de către natură şi să le transforme într-o „înfăţişare 
majestoasă”: „păşea mândru, cu pas lin şi legănat”58. Iar barba devine „paşaportul” 
său care îi asigură vizibilitatea în orice împrejurare. Fiind membru al Adunării 
Obşteşti pentru întocmirea Regulamentului Organic, marele boier nu este lăsat, 
într-una din zile, să intre în sala de şedinţă pentru că nu avea la el bilet de trecere59. 
„Barba cea lungă şi albă” îi legitimează nerespectarea regulamentelor şi îi justifică 
comportamentele: „Iaca biletul, oare dumneata nu mă cunoşti şi nu ştii că eu sunt 
părintele acestei ţări”, îi zice ofiţerului arătându-şi barba60. Era poreclit Friedrich, de 
la Frederic cel Mare, avea obiceiul, atunci când întindea mâna la sărutat, celor mai 
mici în rang sau în vârstă, să spună: „Sărută nepoate, că a sărutat-o gură domnească”61. 
Curând, barba şi mustăţile lui Balş vor deveni poveste şi Sion, un contemporan, 
notează cu ironie că au fost lăsate moştenire nepotului său, domnitorului Mihail 
Sturdza, împreună cu imensa avere62. 

Adoptarea modei europene devine incompatibilă cu barba lungă; obligaţi să 
aleagă între barbă lungă şi obraz proaspăt ras şi mustăţi, boierii încep unul câte 
unul să-şi dea barba jos. L-am văzut mai sus pe Cantacuzino care „a trebuit să-şi 
rază barba” pentru că „nu se potrivea deloc cu costumul său francez”63. Ocupaţia 
rusă din perioada regulamentară contribuie mult la pierderea semnifiaţiei acestui 
„accesoriu”. Un mare boier o recunoaşte: „prestigiul cel mare al bărbei şi al işlicului 
de samur s-a pierdut mai de tot sub guvernul provisoriu al generalului Kiseleff”64. 
Ruşii aduc cu ei „moda uniformei” şi a trupului subţire, bine strunit în haine, fără 
barbă, dar cu mustaţă. Astfel că, boierii cei mari care făcuseră toate eforturile pentru 

57 Radu Rosetti, Amintiri. Ce am auzit de la alţii, Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 
1996, p. 96. 

58 Ibidem, p. 104. 

59 Regulă fixată de hatmanul Constantin Paladi. Nesupunerea boierului arată tocmai această 
suficienţă a elitei care nu vrea încă să se supună regulilor modernităţii, printre care se 
numără şi respectul pentru disciplină şi autoritate. 

60 R. Rosetti, op. cit., p. 105. 

61 Emanoil Vogoride-Conaki, Logofătul Costachi Konaki, Poesii, ed. 2-A, Iasi, 1887, apud Mihai 
Dim. Sturdza, (coord. şi coautor), Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. 
Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, Simetria, Bucureşti, 2004, p. 276. 

62 Gheorghe Sion, op. cit., 1956, p. 396.

63 A. Veress, art. cit., p. 24. 

64 Kreţulescu, op. cit., p. 13. 
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a pătrunde în protipentadă numai pentru a dobândi dreptul de a-şi lăsa barbă, trec 
acum la extrema cealaltă şi-şi rad bărbile pentru a se alinia noilor cerinţe: uniforma 
sau „portul european”. 

Să nu se creadă că toţi marii boieri sunt cuprinşi de acest val de europenizare 
şi trec fără reticenţe la adoptarea oricărui element nou. Nuanţele sunt necesare. 
Barba, işlicul de samur, anteriul nu sunt simple mofturi ale unei elite conservatoare 
şi retrograde, semnificaţiile lor sociale şi politice valorează enorm într-o epocă a 
ierarhiilor. Semne exterioare ale unei apartenenţe sociale, amprente de identificare, 
privilegii ale unei elite, ele nu pot dispărea de azi pe mâine. Tranziţia spre altceva 
este destul de dificilă pentru cei deja în funcţie, cu o experienţă socială de ani şi ani, 
membri ai unor mari şi vechi familii, cu obiceiuri şi sisteme de gândire bazate pe un 
set de valori în care diferenţele sociale sunt clar marcate. Ei nu rămân fideli bărbii, 
de exemplu, ci unui mod de reprezentare care transmite un mesaj celor din jur. 

Revoluţia de la 1848, începe să schimbe sensul acestei noţiuni sau cel puţin ar 
dori să-i acorde alte forme. Marii boieri, descendenţi ai vechilor familii aristocratice, 
continuă să poarte barba ca semn al unei apartenenţe sociale şi nobile. Dar mulţi 
dintre boieri renunţă la ea, fără a renunţa la anteriu şi işlic. Moda bărbii asociată 
pletelor se transferă către altă categorie socială: tinerii revoluţionari, „liberali”, 
„patrioţi”. „Ţineam la pletele mele, povesteşte Gheorghe Sion în anii 1840, nu numai 
fiindcă-mi sta bine cu ele, dar apoi era moda de a-le purta aşa, fără de plete lungi n-aş 
fi avut aerul de liberal şi de patriot naţional (s.n.); barba iarăşi îmi era prea scumpă, 
fiindcă era vergină şi nu făcuse cunoştinţă cu briciul”. Pentru această tânără genereţie 
revoluţionară, pletele şi barba se asociază bărbăţiei, virilităţii şi mai ales trimit la 
chipurile „strămoşilor noştri romani” 65. Dacă privim portretele revoluţionarilor de 
la 1848, vom observa că mai toţi au plete, barbă, mustăţi, cu excepţia, bineînţeles, 
a celor prinşi deja în corpul militar. Constantin Cantacuzino, Nicolae Obedeanu, 
Nicu Filipescu, eroii generaţiei lor, se află prinşi între două lumi, ochii tuturor se 
îndreaptă către ei, pentru că gesturile lor, deciziile lor influenţează într-un fel sau 
altul gesturile celorlalţi. Mihai Kogălniceanu, Ion Ghica sar cu abilitate în tabăra 
„progresiştilor”, fiind marii dansatori, la propriu şi la figurat, ai noului veac. Tranziţia 
seamănă multă, foarte multă, confuzie, dărâmă valori, distruge ierarhii, calcă în 
picioare orgolii sociale. Din cenuşa ei se nasc ciocoii, craii, infatuaţii, dar şi progresul 
în numele căruia multe din vechile valori ale unei aşa-zise societăţi tradiţionale şi 
învechite vor fi sacrificate. 

65 Gheorghe Sion, op. cit., p. 426


