
 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ  

„I.L.CARAGIALE” BUCUREŞTI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TEZĂ DE DOCTORAT  

            

  

  

  

  

  

    

  

    

    

  

  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:  

Prof. univ. dr. ȘTEFANIA CENEAN  

    

                                                                   

                                     

  

  

    

  

DOCTORAND:  

DANIELA TUFEANU FRIES  

  

  

  

  

2020 



 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ  

„I.L.CARAGIALE” BUCUREŞTI  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

TEZĂ DE DOCTORAT 

  

  

  

PERSPECTIVA CONTEMPORANĂ ASUPRA COSTUMULUI ELISABETAN – 

ELEMENTE DE TEHNOLOGIE ŞI DESIGN  

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT  

  

  

  

  

  

  

  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:  

Prof. univ. dr. ȘTEFANIA CENEAN  

    

                                                                   

                                     

  

  

  

 DOCTORAND:        

DANIELA TUFEANU FRIES  

               

 

 

 

 

2020  



 

  

  

  

  

  

MULȚUMIRI  

  

  

  

Doresc să aduc mulțumiri coordonatorului meu științific, doamnei Prof. univ. dr. Ștefania 

Cenean, pentru sprijinirea și îndrumarea de-a lungul perioadei de pregătire și elaborare a lucrării, 

pentru că mi-a oferit libertatea de a explora și a aborda tema într-un mod personal, lăsându-mă să 

descopăr ceea ce îmi doresc să aprofundez și în viitor.  

De asemenea, doresc să mulțumesc și membrilor comisiei de evaluare a tezei, domnului 

Prof. univ. dr. Dan Vasiliu și doamnelor Prof. Univ. Dr. Carmen Stanciu și Prof. univ. Dr. Anca 

Bradu pentru sfaturile și sugestiile oferite.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

 

CUPRINS 

 

 

 

Cuvinte cheie ...................................................................................................................... 1 

 

I. Argument ................................................................................................................... 2 

 

II. Cuprinsul tezei ........................................................................................................... 6 

 

III. Rezumat ..................................................................................................................... 10 

 

IV. Concluzii.................................................................................................................... 29 

 

V. Bibliografie ................................................................................................................ 35 

  



1  

  

  

  

  

  

  

  

CUVINTE CHEIE  

  

  

 Epocă, costum, spectacol, regină, imperiu, personaj, autoritate, coroană, legi, tron, putere, clasă 

socială, tendințe, decrete, artist, portret, tonuri, nuanțe, opulență, modă, corset, guler, mănuși, 

renaștere, influență, dramaturgie, teatru, scenă, actor, public, elisabetan, creație, tragedie, comic, 

reprezentație, arhitectură, mobilier, ornamentație, dantelă, perle, pene, catifea, rochie, dublet, 

matlasat, pelerină, pălărie, reconstituire.  
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I. ARGUMENT  

  

    

Lucrarea de față își propune o analiză profesională atât a contextului istoric care a înlesnit 

crearea unor astfel de costume seducătoare, cu mai bine de șase secole în urmă, cât și a realizării 

și transpunerii lor în scenă, în societatea contemporană. Așa cum reiese și din titlu, 

„PERSPECTIVA CONTEMPORANĂ ASUPRA COSTUMULUI ELISABETAN – ELEMENTE  

DE TEHNOLOGIE ŞI DESIGN“, această teză abordează perioada cuprinsă între secolele al XVlea 

și al XVI-lea, mai exact parcursul costumului de la sfârșitul domniei lui Henric al VII-lea până 

după moartea Reginei Elisabeta I, insistând pe particularitatea elementelor de costum feminin și 

masculin din Anglia acelor vremuri.  

 Scopul principal al lucrării de cercetare este creșterea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea 

costumului de epocă din Perioada Elisabetană, atât din punct de vedere estetic, cât și politic și 

social și, nu în ultimul rând, evidențierea semnificației culturale a acestuia într-o perioadă în care 

dramaturgia a avut rolul cel mai important.  

Această teză ar fi incompletă dacă ar neglija rolul major al creației dramaturgului preferat 

al reginei, William Shakespeare, care a cuprins în vasta sa operă problematica epocii în care a trăit, 

a aprofundat o gamă variată de pasiuni omenești și a creat o galerie imensă de personaje. Natura 

diversă a tipologiilor umane din dramaturgia shakespeariană s-a oglindit, de-a lungul timpului, în 

costumele realizate pentru spectacolul de teatru, în funcție de conceptul regizoral și de cel 

scenografic.   

La baza lucrării stau studii interdisciplinare, cărți de specialitate, expoziții de pictură, de 

costum, precum și diverse publicații.   

Aspectul vizat în cercetarea de față a fost cel al determinării imaginii și stilului vestimentar 

al epocii, folosind repere istorice, sociale și culturale trecute, desigur, printr-un filtru personal.  

Ideea materializării acestei lucrări a luat naștere după ce am avut șansa să cunosc și să 

lucrez cu studenții din anul al II-lea Master, promoția 2011-2013, alături de care, pe baza schițelor 

și a curiozității lor, am construit tipare și am realizat elemente de costum elisabetan. Acest proces 
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de gândire a presupus un traseu creativ, pornind de la analiza textului, care a avut la bază o 

documentare temeinică, încercând apoi să confecționăm cu ajutorul materialelor, conform schiței 

fiecărui student, costumul cu ajutorul căruia să poată fi creat un personaj. Tot acest proces de 

alegere a materialelor și a texturilor diferite și totodată potrivite, a fost atât pentru mine, cât și 

pentru studenți, o experiență pozitivă, surprinzător de interesantă. Din această colaborare am avut 

de câștigat atât eu, cât și studenții mei.  

Pasionată de costumul de epocă și de istoria acestuia încă din timpul liceului, mi-am propus 

ca toate informațiile acumulate de-a lungul timpului să le împărtășesc mai departe prin intermediul 

educației. Am încercat să realizez acest lucru cu ajutorul cursurilor ținute, înțelegând activitatea 

desfășurată în cadrul lor ca un proces menit să transforme o idee creativă într-un produs final care 

să valorifice experiența mea, dar mai ales personalitatea, inteligența și aptitudinile fiecăruia dintre 

studenți. Din punctul meu de vedere, creativitatea presupune parcurgerea întregului traseu, de la 

abordarea literaturii de specialitate până la realizarea costumelor sau a decorului.  

După mai multe întâlniri și discuții cu doamna Prof. univ. dr. Ștefania Cenean, am decis că 

o lucrare dedicată costumului de epocă, în special celui elisabetan, ar fi utilă studenților. 

Frumusețea acestui proiect constă în posibilitatea de a fi continuat și pe viitor cu studenții, ca temă 

de atelier.  

Lucrarea este structurată pe două capitole, cu subcapitole și, respectiv, subsubcapitole cu 

abordare distinctă, dar unitară, fiind precedată de un Argument și încheiată de o Concluzie, în care 

am evidențiat ideile principale cu privire la perspectiva teoretică și la practicile concrete de 

realizare a costumului de epocă studiat. Am pornit de la contextul istoric și situația în care se găsea 

Anglia în momentul în care Regina Elisabeta a urcat pe tron. M-au interesat ierarhia claselor 

sociale, rolul femeilor, al bărbaților și al copiilor, felul în care trăiau și evoluția acestora pe 

parcursul perioadei. Metodologia Capitolului I cuprinde activități de documentare, culegeri și 

prelucrări de date cu ajutorul cărora voi pregăti ceea ce va urma în Capitolul al II-lea, în care 

informațiile vor fi interpretate și exploatate.   

          Un loc deosebit în această lucrare l-a ocupat pictura, mai exact tablourile în care sunt 

reprezentate atât personalități importante ale perioadei, cât și oameni de rând. Pictura a fost, de 

altfel, principala sursă de documentare. Obiectivele specifice tratate pe parcursul tezei vizează 
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aspecte ce țin de viața societății  Perioadei Elisabetane, de rolul culturii și al teatrului, în special, 

acesta având o importanță deosebită.   

Capitolul al II-lea conține subcapitole și subsubcapitole cu abordare distinctă, dedicată 

propriilor contribuții. Motivul central al lucrării rămânând costumul de epocă, urmat de tehnicile 

de lucru, materialele, coloranții utilizați, toate aceste elemente furnizând și informații despre 

statutul persoanei care purta costumul respectiv.    

Obiectivul final al acestei teze a fost acela de a concretiza, aduna și prezenta cât mai multe 

și variate tipuri de piese de vestimentație, atât feminine, cât și masculine, urmărind totodată și 

evoluția lor pe parcursul perioadei și influențele pe care le-au primit de la țările din Europa. 

Metodologii se pot întâlni în problematicile expuse, în cercetare și în lista de bibliografie.  

  Cu această lucrare mi-am propus să aduc o contribuție importantă în dezvoltarea 

creativității studenților sau a persoanelor interesate să realizeze un costum.  

Rezultatele cercetării au fost valorificate în cadrul cursurilor de tehnologie de costum, 

împreună cu studenții, prin realizarea unor piese vestimentare care au participat la expoziția din 

cadrul Festivalului Shakeaspeare de la Craiova, expoziții care a avut loc la fiecare sfârșit de 

semestru, sau în cadrul evenimentului „Ziua uşilor deschise“ la UNATC. De asemenea, aceste 

costume au fost prezentate în expoziții de la Teatrul Metropolis, Casa de Cultură a Studenților din  

București și de la Teatrul „George Ciprian“ din Buzău.  

O analiză atentă a obiectivelor cercetării evidențiază faptul că demersul științific a generat 

un studiu descriptiv, ajungând la concluzia că drumul meu în domeniul cercetării trebuie să îmbine 

teoria și practica, având în vedere că formația mea este mai mult de natură practică, fiind mult mai 

sigură pe mine desenând, pictând, construind o machetă sau cosând.   

Această lucrare reprezintă rezultatul unei cercetări și poate dispune de un cerc aparte de 

cititori. În afara scenografilor și a iubitorilor de costum de epocă, ar putea prezenta interes și pentru 

cei pasionați de modă, teatrologi și istorici de costum.  

Motivația alegerii temei de doctorat ține mai mult de parcursul personal în domeniul 

teatrului, încercând să tratez această tematică într-o manieră originală, care mă definește atât ca 

om, ca artist, dar și ca cercetător în acest domeniu.  
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Pentru a înțelege mai bine și pentru a capta mai fidel imaginea completă a costumului 

studiat, am urmărit cu mare interes de-a lungul timpului, spectacolul de teatru de epocă, dar și 

punerile în scenă cu abordări îndrăzneţe, cum ar fi piesele cu costume-colaj, din țesături moderne, 

realizate însă după tipare de epocă. De aceea, această teză propune cercetarea costumului 

elisabetan ca potențial suport pentru creațiile moderne și se dorește a fi un echilibru între tradiție 

și experiment artistic. Lucrarea oferă așadar un material de documentare important cu privire la 

temă, dovedind aprofundarea subiectului prin cele afirmate pe tot  parcursul său.   
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III. SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT  

  

Primul capitol al lucrării debutează cu „Universul cultural în timpul reginei Elisabeta I a 

Angliei“, în care am făcut o trecere în revistă a contextului politic, social și cultural din Anglia în 

momentul în care s-a născut regina care a dat numele său acestei epoci. Vlăstar al unuia dintre cei 

mai controversați regi ai Angliei, Henric al VIII-lea, Elisabeta a crescut fără mamă, aceasta fiind 

decapitată la doar opt luni după nașterea fetiței din porunca soțului ei. În pofida acestei cruzimi, 

Elisabeta își va admira și respecta tot timpul tatăl, de la care moștenește dragostea pentru învățătură 

și pasiunea pentru hainele frumoase. De altfel, Elisabeta beneficiează de o educație aleasă, care va 

avea un rol decisiv în modelarea personalității viitoarei regine. Soarta Angliei i-a fost încredințată 

Elisabetei I la douăzeci și cinci de ani, după moartea surorii sale, Maria, care guvernase până 

atunci. În momentul în care a urcat pe tron, țara era dezbinată, însă Elisabeta a reușit  să aducă o 

anumită stabilitate în regat, menținând echilibrul între interesele puritanilor, ale protestanților 

radicali și ale catolicilor.  

Înconjurată de un grup de consilieri de încredere, Elisabeta a condus țara timp de patruzeci 

și cinci de ani cu ajutorul Parlamentului și al Consiliului, care au susținut-o atât pe timp de pace, 

cât și pe timp de război. Deși adoptă o diplomație prudentă față de marile puteri ale Europei, 

Elisabeta nu poate ține Anglia departe de confruntările cu acestea. Una dintre cele mai mari victorii 

ale reginei, asupra căreia am insistat în această lucrare, o constituie înfrângerea armatei spaniole, 

în urma căreia Anglia a căpătat încredere în forța ei maritimă.  

Elisabeta a reușit să transforme Londra în cel mai mare centru comercial al Europei de Vest 

și să aducă țara la un nivel de bunăstare nemaiîntâlnit până atunci. În timpul guvernării sale au fost 

date numeroase legi și decrete cu privire la statutul, rolul bărbaților și al femeilor în societate, 

asupra cărora m-am oprit în subsubcapitolul 1.1.2. „Mode“. De asemenea, vestimentația a fost 

supusă la rândul său unor legi limitative, menite să controleze populația și să stabilească ierarhia 

socială.  
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În subsubcapitolul „Viața la curte“ am căutat să redau atmosfera modului de viață al 

elisabetanilor, pornind de la alimentație și igienă, până la locuințele în care trăiau și obiceiurile pe 

care le aveau.    

O importanță deosebită are subcapitolul 1.2., „Particularitățile artelor în perioada 

elisabetană“, în care am descris schimbările mentale și culturale din viețile elisabetanilor, evoluția 

socială, posibilitatea populației de a merge la școală și de a învăța o meserie. Omul devine treptat 

centrul Universului, având mari personalități care marchează pentru totdeauna cultura în domenii 

precum literatura, arhitectura, pictura și muzica. În această perioadă ia naștere în Europa un 

fenomen care ajunge mai târziu și în Anglia și care influenţează tot ceea ce înseamnă artă. Acesta 

s-a intensificat pe toată perioada de domnie a Elisabetei primind numele de „Perioadă elisabetană“, 

epocă în care literatura are o pondere mult mai mare decât toate celelalte arte din timpul Renașterii, 

rolul cel mai important avându-l dramaturgia căreia i-am dedicat subsubcapitolul 1.2.1., „Cultura 

în Perioada Elisabetană“.  

În această perioadă, teatrul englez a adus noi stiluri de reprezentații care au rezistat pe tot 

parcursul secolul al XVII-lea, după care subiectele și-au pierdut caracterul religios, piesele fiind 

scrise de autori individuali care au renunțat la formele tradiționale. Universul dramaturgiei a fost 

dominat de povestiri moralizatoare, dar și de aventuri bufone ale căror eroi erau oameni de rând, 

adăugându-se o notă de gravitate melancolică proprie națiunii lor.  

Deși a avut de luptat cu puritanismul religios, teatrul englez s-a dezvoltat liber, deoarece a 

fost protejat de către Regina însăși, susținătoarea ferventă a dramaturgilor. Piesele nu au mai fost 

scrise în limba latină, ci în engleza uzuală, textele devenind accesibile și maselor. De asemenea, 

forma de exprimare a fost în permanentă schimbare, în raport cu gusturile și cerințele publicului.  

Cel mai important dramaturg al acestei perioade rămâne însă William Shakespeare, cel căruia i-

am dedicat subsubcapitolul 1.2.2. „William Shakespeare - personalitate majoră în literatură”, și 

care, de sute de ani este o sursă de inspirație artistică inepuizabilă pentru toți regizorii de teatru și 

film.  

Dramaturgia lui William Shakespeare îl recomandă drept cel mai mare reprezentant al 

Renașterii engleze. Născut într-un mic orășel din Anglia, Stratford-upon-Avon, actor și autor 

dramatic, William Shakespeare ne-a lasăt moștenire un univers de caractere umane fascinant. 
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Secole de-a rândul, actorii de pretutindeni au interpretat roluri tragice sau comice pornind de la 

textele marelui Will. Dincolo de toate datele biografice, am încercat să reconstitui personalitatea 

celui care a marcat teatrul elisabetan.   

Shakespeare a scris enorm pentru că publicul din acea perioadă avea un apetit foarte mare 

pentru spectacolul de teatru. Acesta reprezenta o distracție oferită unui public „pestriț”, dornic să 

afle în permanență ceva nou. Spectatorii erau atât negustori, marinari, oameni naivi sau necultivați, 

cât și nobili. Cea mai mare parte dintre piese au fost scrise pentru „Teatrul Globe“ unde William 

Shakespeare a activat. În subsubcapitolul 1.2.3 în care titlul are  denumirea teatrului am urmărit și 

evoluția altor teatre ale vremii. O companie de teatru putea să prezinte într-un an între 30 și 42 de 

spectacole. Temele preferate au fost loialitatea și trădarea, sentimentul puterii, conflictul dintre 

rațiune și pasiune. Dramaturgul a parcurs în creațiile sale peste 35 de ani din istoria Angliei, 

împletind adevărul istoric cu imaginația sa creatoare.  

  Inițial spectacolele s-au ținut în curțile hanurilor, dar cu timpul au început să se construiască 

clădiri fixe, în care se juca teatru, cum a fost și Teatrul „Globe“. El a fost construit în 1599, pe 

malul stâng al Tamisei. Clădirea a ars în 1613, în timpul unei reprezentații, fiind reconstruit abia 

în 1990, după modelul original, la aproximativ 200 de metri de amplasamentul inițial. Aspectul 

clădirii a fost reconstruit cu ajutorul cercetărilor științifice, pornind de la rămășițele vechii fundații 

descoperite în 1989. Ruinele au sugerat că amfiteatrul în aer liber avea trei etaje și o capacitate de 

3 000 de locuri, iar scena avea o formă rectangulară.   

În subcapitolul 1.3. „Arhitectura“ am surprins influența pe care perioada elisabetană a 

exercitat-o asupra programului renascentist, aducând în epocă ceea ce ar putea fi considerată o 

primă etapă a Renașterii engleze, așa-numitul „Stil elisabetan“. S-au construit numeroase castele 

în care, deși nu au putut fi atenuate elementele gotice, erau mult mai spectaculoase în comparație 

cu edificiile medievale. Aceasta a fost și perioada în care grădinii i s-a acordat multă atenție, 

impunându-se peluza acoperită cu gazon englezesc și labirintul.   

  Printre capodoperele arhitecturale care datează din această perioadă se numără „Longleat  

House“, care găzduiește astăzi una dintre cele mai mari colecții de carte din Europa, „Burghley  

House“ (vizitat de Regina Elisabeta doar de opt ori), „Richmond Palace“, castelul preferat al 

Elisabetei pe timpul iernii, aceasta fiind una dintre primele clădiri din istorie echipată cu grup 
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sanitar, sau „Hampton Court Palace“ cu celebrul ceas astronomic, care indică orele, zilele 

săptămânii, fazele lunii și semnele zodiacale.  

Nu poate fi trecut cu vederea nici „Turnul Londrei“ sau „Turnul Alb“, cel mai vechi edificiu 

de pe malul Tamisei, care a servit de-a lungul timpului ca fortăreață, reședință regală, sediu al 

monetăriei, găzduind chiar și grădina zoologică regală. Funcția cea mai cunoscută a acestui edificiu 

rămâne însă cea de închisoare, unde au fost închiși membrii familiei regale sau ai marilor familii 

aristocrate, căzuți în dizgrație.  

 În ceea ce privește mobilierul, („1.3.1. Arhitectura interioară“) toate piesele utilizate în 

Evul Mediu persistă, însă primesc decoruri renascentiste. Cu timpul, ornamentarea lor devine din 

ce în ce mai abundentă, fiind decorate cu motive care se regăsesc frecvent în epoca elisabetană, 

precum sculpturi cu simbolul de pe blazonul familiei înscrise în medalioane, linii ondulate, 

baluștrii sau floarea de trandafir. Cele mai semnificative modificări în această perioadă le-a suferit 

patul, care a câștigat foarte mult în amplitudine și fast. Cel mai folosit material a fost lemnul de 

stejar care dădea noblețe interiorului englezesc prin lambrisarea ansamblurilor parietale, alături de 

plafoanele combinate cu stuc.   

În interiorul acestor edificii se regăsesc încă obiecte de artă (tablouri, tapiserii, goblenuri). 

Cu timpul apar manufacturi de ceramică și porțelan, care le-am trecut în revistă în subsubcapitolul  

1.3.2. „Arta decorativă“.  

Considerată multă vreme un adjuvant al arhitecturii, alături de sculptură, pictura  

beneficiază la rândul ei de un subcapitol (1.4. „Pictura“). Deși la început a avut rolul de a pune în 

valoare elementele de arhitectură sau de a ilustra prin tematică motive religioase, odată cu 

Renașterea, pictura s-a transformat într-o artă autonomă. Odată cu urcarea pe tron a Elisabetei, 

această artă a înflorit atât prin dezvoltarea tehnicii, cât și prin faptul că în casele nobililor trebuia 

să existe câte un tablou cu portretul reginei, semn al recunoașterii puterii suveranei. Cel mai 

impresionant artist care a lucrat în Anglia secolului al XVI-lea a fost pictorul Hans Holbein cel 

Tânăr, el a fost creatorul unei serii de portrete in miniatură, inserate apoi în pandantive. Printre 

tablourile care o înfățișează pe Elisabeta se numără câteva care impun o atitudine, provocând un 

dialog: „Portretul cu pelicanul“, „Portretul Phoenix“, „Portretul cu sita“, „Portretul Darnley“,  

„Portretul cu șarpele“, „Portretul cu curcubeu“ sau „Portretul Armanda“.  
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În subcapitolul 1.5. „Muzica“ am evidențiat felul în care armonia sunetelor este percepută 

la curtea Elisabetei, ea alegând personal lucrările muzicale care urmau să fie interpretate cu ocazia 

diverselor ceremonii. Beneficiind de aprecierea și atenția reginei, muzica a înflorit în această 

perioadă, astfel încât se poate vorbi de o perioadă de aur și a acestei arte. Compozitori noi au scris 

madrigale, balade sau canțonete, dezvoltându-se tehnica de fabricare a instrumentelor și totodată 

apărând instrumente noi.  

Instrumentul fundamental în Renaștere era lăuta, care a permis, alături de orgă, execuția 

unei muzici mai complexe cu construcții sonore diverse.  

În subcapitolul 1.6. „Costumul elisabetan“, am arătat dragostea și plăcerea elisabetanilor 

de a purta veșminte prețioase și sofisticate. Apariția unor asemenea vestimentații a fost favorizată 

de următorii factori: înlăturarea constrângerilor religioase și schimbările în plan politic și economic 

care au favorizat comerțul internațional cu stofe.  

Moda a devenit în această perioadă un factor social foarte important, aceasta desemnând o 

ierarhie foarte strictă, în cadrul căreia s-a făcut diferența clară între regi, membrii curții regale și 

oamenii de rând. În același timp, s-au impus numeroase restricții concepute spre a servi ca mijloc 

de control al populației și de diferențiere între clasele sociale. Pedepsele pentru încălcarea acestor 

reguli au fost foarte aspre, de la biciuire sau închisoare, până la condamnarea la moarte.   

Regina Elisabeta a fost renumită pentru opulența vestimentației care nu se evidenția, prin 

tipar, ci prin felul în care au fost brodate, cu decorațiuni aplicate și dantele care nu mai lăsau să se 

vadă croiala costumului. Toate acestea au fost amplificate prin bijuteriile masive, menite să arate 

incredibila putere, prestigiul și averea pe care Regina le dobândise. A fost perioada în care moda 

englezească atinge apogeul.  

Regina a ajuns să dețină o garderobă impresionantă, care o întrecea pe a oricărui alt monarh 

din Europa, lucru pe care l-am descris în subsubcapitolul 1.6.1. „Influențele costumului 

elisabetan“. Interesată și de moda altor curți din Europa, Elisabeta primea de la acestea modelele 

desenate sau păpuși îmbrăcate sau rochii confecționate pe baza măsurilor trimise deja atelierelor 

de croitorie din Franța, Italia și Germania. În comparație cu numărul mare al articolelor garderobei 

reginei Angliei, costurile acesteia au fost destul de modeste, suverana având obiceiul  de a recicla 

rochiile mai vechi, înlocuindu-le mânecile, panourile brodate de pe fuste și dantelele.  
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Ultima parte a primului capitol prezintă influențele costumului elisabetan asupra modei de 

astăzi. Este normal ca spectaculosul costum al Elisabetei, supranumită și „Queen of Fashion“, să 

învingă timpul, regăsindu-se prin numeroasele creații ale unor designeri contemporani renumiți, 

cum ar fi J.P. Gaultier, Sarah Burton, Alexander McQueen sau Vivienne Westwood, despre care 

am amintit în subsubcapitolul 1.6.2. „Influența costumului elisabetan asupra modei de azi“.  Partea 

a doua a lucrării, „Croiuri feminine și masculine în stilul elisabetan“, a constituit  tema mea de 

cercetare propriu-zisă, în care mi-am propus să analizez toate piesele de referință ale costumului 

din perioada elisabetană. Am apelat în acest sens, în primul rând la informațiile oferite de portretele 

pictate în această epocă, la descrierile pieselor de costum sau ale detaliilor acestora regăsite în 

corespondența vremii, dar m-am documentat și din informațiile existente în cărțile de istorie a 

costumului. Tot în acest capitol, am transpus costumul bidimensional din picturile vremii, dar şi 

tridimensional, ilustrând în detaliu pașii care trebuie parcurși pentru realizarea unui astfel de 

costum, atât feminin, cât și masculin, de la tipar până la produsul finit.  

Am ținut seamă, de asemenea, de evoluția costumului care la începutul secolului al XVIlea 

mai păstra influențele costumului Tudor, respectiv rochiile aveau corsajul strâmt purtat peste 

corset, iar fusta era purtată pe o „fustă cu inele“ în formă de clopot, în așa fel încât silueta arăta ca 

o clepsidră. Cu timpul, au pătruns influențe din partea altor case regale, cum ar fi de exemplu casa 

regală din Spania, de unde a fost preluată moda care lăsa femeilor să li se vadă doar fața și mâinile.  

Treptat, silueta a fost modificată datorită fustei cu inele care a căpătat mai multă lărgime  în partea 

de jos, în talie s-a adăugat un rulou, iar decolteul a fost acoperit.    

Între anii 1588-1603, silueta s-a modificat radical, corsajul alugindu-se mult pe abdomen 

făcând ca trunchiul să pară mai lung decât partea de jos, iar picioarele să pară scurte.  Mânecile au 

căpătat mult volum prin vătuire iar fusta s-a modificat, având unul sau două inele în dreptul 

coapselor, de unde cade perpendicular la pământ formând un pătrat. În această perioadă moda s-a 

carecterizat prin supradimensionarea și lățirea siluetei, prin opulența țesăturilor contrastante cu 

aplicații din dantelă, perle și pietre prețioase. Această modă cu influențe franțuzești s-a impus tot 

mai mult în Anglia.   

Materialele folosite la crearea pieselor vestimentare au fost importante în perioada 

elisabetană, ele furnizând informații despre statutul social al celui care purta costumul respectiv. 
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Astfel, o persoană care îmbrăca haine din mătase, satin, catifea sau tafta putea fi recunoscută ca 

făcând parte din clasa superioară. Ca să-și arate condiția privilegiată, elisabetanii purtau haine 

sofisticate, care nu numai că le modificau silueta, dar erau și foarte incomode. Persoanele care au 

făcut parte din clasele sociale inferioare munceau mult, prin urmare aveau nevoie de un costum 

mai lejer, iar materialele folosite erau lâna sau inul.  

Un rol important l-au avut și culorile îngăduite spre a fi purtate, în funcție de  simbolistica 

lor. Aristocrații au purtat culori vii și intense pe când cei din clasele sociale inferioare purtau 

materiale în nuanțe de gri închis sau pământii.  

Pentru realizarea costumelor, am folosit materiale cât mai apropiate atât de textura, cât și 

de culoarea celor folosite în perioada elisabetană. De asemenea, am analizat componentele 

costumului specific epocii, feminin și masculin.  

Din cauza temperaturilor scăzute din Anglia, femeile purtau mai multe straturi de 

îmbrăcăminte, costumul feminin fiind compus din cămașă de corp, corset, ciorapi, fustă cu inele, 

rulou, vestă. Tiparul era același, variind doar materialul, în funcție de clasa socială. În ceea ce 

privește hainele de deasupra (rochia, jacheta, îmbrăcămintea de exterior, gulerele și acoperămintele 

de cap), am încercat să le analizez cronologic, alegând imagini din tablourile vremii, dar cu modele 

de tipare diferite. M-am ocupat în egală măsură atât de costumul claselor sociale inferioare, cât și 

de cel fastuos purtat de aristocrație sau de Regina Elisabeta.   

La fel de spectaculos a fost și costumul masculin influențat de opulența garderobei Reginei. 

Acesta a pornit de la „stilul Tudor“, modificându-și însă cu timpul, forma, dând siluetei o formă 

atletică cu umeri accentuați, păstrându-și însă numărul de straturi. Costumul masculin era alcătuit 

din: cămașă, „Stomacher“ (brâu lat care se prindea pe talie strâns cu șireturi sau copci), ciorapi, 

dublet, vestă, pantaloni, pelerină, pălărie, precum și din accesorii (încălțăminte, centuri, arme și 

portmonee).  

  Am adus în discuție idealul de frumusețe al epocii pentru a înțelege cât mai bine 

modalitatea în care costumul a deformat linia corpului prin curbe și unghiuri.  

În contrast cu viața mizerabilă de zi cu zi a oamenilor simpli, perioada elisabetană a atins 

o culme a luxului și a opulenței. Deși moda în timpul Renașterii a variat în diferite țări, există unele 

puncte comune între toate zonele din Europa de Vest. Pentru femei, costumele tipice Renașterii 
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sunt rochiile purtate cu corsete. Noutatea în moda elisabetană o dă gulerul   care a reușit să ajungă 

la dimensiuni uriașe. În contrast cu măreția gulerului plisat (în general de culoare albă), corsetul 

era alungit, ascuțindu-se aproape nefiresc în partea de jos, a abdomenului.  

Pe parcursul subcapitolului 2.12, „Materiale folosite“, m-am oprit asupra tipurilor de 

țesătură care erau la modă în epocă, descriind felul firelor din care materialele erau realizate și 

caracteristicile acestora, precum și modul în care se obțineau coloranții. Costumele din perioada 

elisabetană erau confecționate din țesături naturale scumpe ca: stofa, catifeaua, postavul sau 

taftaua. Pe toate țesăturile au fost cusute broderii de mână, cu motive figurative care reprezentau 

flori, păsări etc., dispuse fără simetrie sau repetiție, după moda italiană și spaniolă.  

  Pe lângă materialele folosite, un rol important l-au mai avut culorile care, cu cât erau mai 

greu de obținut, cu atât făceau ca țesătura să devină mai scumpă, deci puteau să și-o permită doar 

oamenii foarte bogați. Cel mai greu de obținut a fost culoarea negru. Culoarea violet devenise un 

simbol atât pentru putere cât și pentru bogăție, iar valoarea sa o depășea pe cea a greutății sale în 

aur. Oamenilor de rând li s-a permis să poarte culori pământii și griuri. Regina folosea pentru 

ținutele sale culori ca: negru, alb, auriu, roșu, violet.  

De o importanță deosebită a fost și simbolistica culorilor. Albul, foarte greu de obținut, era 

purtat numai de cei care nu munceau și simboliza puritatea, virtutea și sfințenia, fiind folosit și de 

preoți, în special de Paște. Galbenul a fost purtat în perioada elisabetană de clasele sociale 

inferioare sau de mijloc, el simbolizând reînnoirea și speranța, dar era asociat și cu invidia, lăcomia 

și trădarea. Roșul era asociat cu puterea și a fost folosit pentru uniformele militare. Rozul a fost 

purtat de către fete și femeile tinere, simbolizând bucurie și fericire, dar și de către bărbații din 

clasele de mijloc și superioare. De exemplu, mulți bărbați purtau ciorapi de culoare roz. În albastru 

erau îmbrăcați servitorii. Portocaliul, care simboliza curaj, a fost purtat de către clasele inferioare 

și de mijloc. Culoarea violet simboliza pocăință și doliu și era culoarea rezervată familiei regale, 

la fel și indigo sau albastrul regal. Verdele este culoarea reînvierii naturii, ușor de obținut, de aceea 

era îngăduit să o poarte clasele sociale inferioare și de mijloc.   

Culoarea maro simboliza sărăcie și umilință, iar griul era asociat cu pedeapsa, de aceea se 

purta în Postul Mare.  
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Cel mai greu de obținut au fost culorile negru și Crimson (roșu-coral foarte intensiv), care 

au simbolizat autoritatea și puterea. Crimson a fost culoarea purtată de către bărbații din familia 

regală și membrii consiliului, pe când negrul a fost, de exemplu, purtat de casa regală din Spania.  

Țesăturile din lână au fost preferate în perioada elisabetană. Garderoba claselor sociale inferioare 

era confecționată stofe din lână. Acest material păstrează temperatura corpului constantă, este 

rezistent la apă și nu se murdărește așa de ușor. Calitatea era surprinzător de diferită, putând fi 

folosită pentru țesături foarte fine, ca satinul sau catifeaua, până la brocart sau postavuri. Din aceste 

stofe au fost confecționațe rochii, veste, pălării, îmbrăcămintea de exterior și ciorapi.  Așa-zisa 

„lenjerie de pat“, din care au fost realizate lenjeria intimă, coifurile, câteodată ciorapii, s-a mai 

folosit și pentru dublarea sau garnisirea unor piese vestimentare. Acest  material era lucios și rece 

la atingere.  

Bumbacul a fost și este una dintre cele mai folosite fibre naturale, care prin răsucire  

formează un fir puternic și neted care poate fi vopsit cu ușurință.  

Mătasea, unul dintre cele mai scumpe materiale, a fost importată din China, ca  țesătură a 

celor bogați. Un alt material de lux era catifeaua, simbol al nobleții, fiind preferată de regi și 

împărați. Aceasta a mai fost folosită și la tapetarea pereților, tapițarea mobilei, pentru draperii, 

pentru decorarea interioară a caleștilor sau ca suport pentru pictură, în special cea de culoare 

neagră.  

Satinul, țesătură cu una din fețe lucioasă, iar cealată mată, putea fi lucrat pe ambele fețe și 

era folosit pentru dublarea pieselor vestimentare, a pantofilor sau pentru garnituri.  

Taftaua, țesută din fire de mătase, lucioasă și netedă, nu are față și dos. Caracteristic acestui 

material este foșnetul pe care îl produce la atingere. Aceasta nu avea motive sau imprimeuri, putând 

fi țesută și cu două culori de fire care ajută materialul să își schimbe culoarea în funcție de lumină. 

Tot din mătase era țesut și brocartul care are un motiv floral sau geometric din contextură, din 

aceeași culoare de fir sau dintr-o culoare diferită. Acesta se poate folosi pe ambele părți și era 

preferat de nobili și de preoți. Brocartul este folosit astăzi atât pentru vestimentații, cât și pentru 

costume de teatru și de epocă, sau pentru draperii sau tapițarea mobilelor.  
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În perioada elisabetană pielea a fost un material foarte des utilizat pentru confecționarea 

curelelor, mănușilor, pantofilor și portmoneelor. Pentru costumul masculin, se făceau din piele 

tunici, veste, pantaloni și pălării.  

Materialul rezervat nobilimii, blana, era folosită pentru dublarea pelerinelor, a mânecilor 

sau ca garnitură în jurul gâtului.  

Tot în această parte a lucrării am pus un accent deosebit în construirea tiparului, a felului 

în care acesta se pune pe material pentru confecționarea fiecărui strat în parte care alcătuiește 

costumul, și m-am concentrat asupra diferitelor tipuri de cusături în a doua parte a lucrării.   

Tiparul oricărei piese, cămașă, rochie sau jachetă, a fost relativ simplu de făcut,  interesant 

rămânând ordinea în care părțile costumului au fost cusute laolaltă. În perioada elisabetană, 

cusăturile erau practic brodate, așa că, de exemplu cămășile aveau la răscroiala mânecii și 

închiderea lor pe lateral o dungă mai lată sau mai îngustă brodată cu „Blackwork“ (muncă neagră), 

așa cum a numit-o regina Elisabeta, deoarece era cusută cu ață neagră. Aceasta se lucrează la fel 

ca „punctul românesc“. Cu o astfel de tehnică erau decorate manșetele, se finisa în jurul decolteului 

și pe poale. Pe unele veșminte se foloseau mai multe tipuri de tehnici, broderia pe țesături 

transparente pe care se broda cu acul lăsând zone mai aerisite, iar altele mai dense. O altă tehnică 

consta în scoaterea firelor din țesătură, spațiile libere fiind completate cu broderie. Această tehnică 

era mult folosită pentru gulere și manșete.   

Firele utilizate pentru a lucra dantela au fost: mătase, bumbac, aur, argint, cupru sau firul 

alb de păr. 

Dantela ajunsese să devină un simbol al bunăstării pe care doar clasele sociale înalte și lau 

permis. Prețul acesteia era enorm pentru un guler, ajungând de exemplu să fie egal cu valoarea a 

două hectare de pământ. Femeile specializate în fabricarea dantelei erau foarte bine văzute în 

societatea vremii.   

  Un exemplu de tipar foarte simplu asupra căruia m-am oprit, descriidu-l, este cel al jachetei 

Margaretei Lonton, al cărei portret se află în muzeul „Victoria și Albert“, jachetă care a rezistat 

până în zilele noastre. Aceasta este dreaptă, cu lungimea până în dreptul coapselor, cu mâneci lungi 

și strâmte, însă a fost brodată pe absolut toată suprafața sa, cu fire din mătase, aur, argint, cu pietre 
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prețioase și paiete. Singurul decor din croială sunt cele două mici aripioare în dreptul umerilor. 

Pentru realizarea unei astfel de jachete era necesar cel puțin un an.   

Printre tehnicile de confecționare a pieselor vestimentare, subcapitolul 2.14. „Tehnici“, un 

loc important l-au avut și pliurile realizate în perioada elisabetană, ele încă folosindu-se în zilele 

noastre. Pliul cel mai răspândit și folosit pe toată perioada secolului al XVI-lea a fost 

„Knifepleating“, care se întâlnea în talie, în jurul gâtului sau la încheietura mâinii. Un alt tip, numit 

„pliucuțit“, pe care îl numim astăzi „plisat“, pornea de la dimensiuni de 0,5 cm și, în funcție de 

grosimea materialului, ajunge până la 5 cm. Astfel de pliuri puteau fi făcute unul după celălalt sau 

petrecute unul peste altul și călcate apoi, având avantajele de a nu îngroșa talia.  

„Pliurile-cutie“ puteau da fustei în partea de jos și mai multă lărgime, cutele petrecându-se 

una peste cealaltă.   

„Pliurile-rulate“ creează imaginea unor pliuri tubulare, ca niște conuri cu vârful în sus. Ele 

au fost întrebuințate mai mult în perioada Renașterii italiene. Pentru acestea materialul trebuie tăiat 

pe bie.   

  „Pliurile-cartuș“, folosite și cunoscute astăzi sub denumirea de „pliuri-creion“, se aplică în 

partea de sus a perdelelor. În perioada elisabetană, acest tip a fost folosit foarte des la încrețirea 

fustelor și a jupoanelor în talie, în jurul gâtului și la încheietura mâinii.  

De asemenea, în acest capitol voi prezenta mai multe tipuri de vestimentații, luate în ordine 

cronologică, urmărind picturile și gravurile vremii. Ținutele analizate vor fi atât dintre cele purtate 

de Regina Elisabeta, cât și cele regăsite în rândul claselor sociale mijlocii, în care se poate observa 

nu atât diferența de tipar, aproape identic, cu excepția faptului că fusta nu este atât de amplă în 

partea de jos la femeile de rând, cât mai ales diferența privind materialele folosite.                        

La fel ca fusta cu inele și corsetul, gulerul este o caracteristică a perioadei elisabetane, 

acesta devenind un simbol al epocii, despre care am vorbit în subcapitolul 2.6. „Gulerele“, 

accesoriul cel mai important pentru toate clasele sociale și pentru toate vârstele, variind în 

dimensiune, material și chiar culoare. În perioada lui Henric al XVIII-lea, acesta a fost o bandă 

brodată, din dantelă sau un volanul încrețit prins de cămașă. După anul 1560, gulerele au căpătat 

dimensiuni impresionante. Acestea erau făcute din benzi de material subțire cu marginea frumos 
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finisată, brodată sau cu dantelă. În ceea ce privește pliurile gulerelor, cele mai răspândite erau în 

formă de opt, însă acesta puteau fi și strâns încrețite și prinse de bentița din jurul gâtului.  

Gulerele ajung pe parcursul timpului să se extindă atât de mult în exterior, pe lățimea 

umerilor, încât trebuiau susținute pe un suport de metal. Spre sfârșitul domniei Elisabetei, gulerul 

nu se mai prindea în spate, rămânând deschis în față, iar colțurile sale au fost prinse de decolteul 

pătrat al corsajului. Acestui tip de guler i se mai putea adăuga un alt guler mai mic,  poate de o altă 

culoare. La acest model cu mai multe gulere s-au mai adăugat spre spate și două aripi făcute dintrun 

material subțire și transparent, prinse pe un suport de sârmă, mascat de o broderie îngustă.  

Acoperămintelor pentru cap le-am dedicat un alt capitol, 2.7. „Acoperăminte de cap“, 

deoarece în perioada elisabetană doar fetele tinere au avut voie să poarte capul,descoperit. În prima 

parte a secolului al XVI-lea, doamnele purtau un acoperământ de cap foarte voluminos format din 

mai multe straturi, dar cu timpul, acestuia i s-a redus din volumul, fiind laborios decorat.    

Coiful a fost acoperământul de cap pe care trebuia să-l poarte toate femeile. El avea o 

croială simplă și arăta fie ca o căciuliță de copil din zilele noastre, fie ca o bonetă de bucătar. Acesta 

a fost confecționat din diverse materiale, în funcție de statutul social al fiecărei femei, pornind de 

la lenjerie de pat, până la batist sau mătase. Dat fiind că toate femeile purtau în acea perioadă părul 

lung, îl puteau strânge, prinde cu agrfe și ascunde sub acest coif. Peste coif se purta pălăria propriu-

zisă, a cărei formă nu se deosebește cu mult de forma pălăriei zilelor noastre.  

În subcapitolul 2.8. am amintit de măști, accesorii purtate la început de curtezane, adoptate 

apoi de femeile nobile când ieșeau din casă în timpul zilei și nu voiau să fie recunoscute sau pentru 

a-și feri fața de razele soarelui, deoarece tenul alb era idealul de frumusețe al vremii.  

Mănușile, despre care am vorbit în subcapitolul 2.9., un accesoriu-simbol al perioadei 

elisabetane, nu au avut voie să lipsească de pe mâna niciunuia dintre cetățeni, fie el bărbat sau 

femeie. În majoritatea portretelor pictate în această perioadă, remarcăm mănuși ținute în mână, 

prinse la centură sau la pălărie. Cel mai frumos cadou pe care o femeie putea să îl primească a fost 

o pereche de mănuși. Acestea ajunseseră să arate ca niște bijuterii datorită ornamentațiilor 

extravagante.  

Bijuteriile, subcapitolul 2.10., au jucat și ele un rol important în epocă, fiind rezervate doar 

claselor sociale superioare. S-au purtat lanțuri din aur și argint, șiraguri lungi din perle de diferite 
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dimensiuni, bijuterii elaborate cu pietre prețioase și perle încastrate în aur. Pandantivele, sculpturi 

în miniatură sub formă de sirenă, păsări, delfini, păianjeni, fructe și flori puteau fi  prinse de un 

colier sau de o panglică, în jurul gâtului, atașate de rochie sau de mâneca acesteia, dar și ca 

ornament în coafuri. Foarte la modă erau și picturile în miniatură inserate într-un medalion sau 

pandantiv.  

În subcapitolul 2.11. „Propagarea modei“, am descris felul în care moda circula de la o casă 

regală la alta. Pe lângă desenele și gravurile realizate de pictorii vremii și cadourile constând în 

piese de vestimentație pe care monarhii și le făceau între ei, modelele noi se trimiteau prin păpuși 

care ajungeau la o dimensiune în jur de șaisprezece centimetri. Îmbrăcămintea păpușii a fost redată 

până la cel mai mic detaliu, începând cu fusta de dedesubt, juponul, rochia de deasupra cu 

ornamentele sale, respectându-se inclusiv modelul bijuteriilor și al coafurii. O astfel de păpușă a 

rezistat până în zilele noastre și se află într-un muzeu din Suedia.   

La fel ca și costumului feminin, o importanță deosebită o voi acorda și celui masculin, în 

subcapitolul 2.15. Personalitatea reginei Elisabeta și-a pus amprenta și asupra felului în care se 

îmbrăcau bărbații la curte, ea încurajându-i să poarte veșminte opulente și extravagante.   

Costumul masculin elisabetan pornește și el, de la „stilul Tudor“, care făcea ca silueta să 

pară lată și greoaie, având mai multe straturi, cu umerii supradimensionați, dubletul vătuit pe 

abdomen, la fel și pantalonii care se purtau scurți. Cu timpul, silueta s-a modificat prin costum, 

devenind înaltă, cu talia marcată, însă cu toate acestea, numărul de straturi a rămas același: cămașă, 

stomacher, ciorapi, dublet, vestă, pantaloni, pelerină, pălărie, încălțăminte, curea, arme, 

portmonee.  

  Ca și la femei, materialele alese pentru vestimentația masculină ofereau, informații despre 

statutul posesorului. Catifeaua, satinul, taftaua și mătasea erau destinate nobilimii, pe când bărbații 

din clasele sociale inferioare purtau haine din lână și piele de oaie.  

Cămașa era un element de costum întâlnit atât la femei, cât și la bărbați, diferențiindu-se în 

funcție de clasa socială. Făcând parte din lenjeria de corp, avea menirea să protejeze împotriva 

transpirației hainele purtate deasupra, deoarece elisabetanii nu se spălau prea des. Spre deosebire 

de celelalte articole de îmbrăcăminte, cămașa se spăla foarte des. Materialele folosite pentru 

confecționarea ei erau: batist, olandă, lenjerie de pat sau in.  
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Un alt element de costum foarte important erau ciorapii, subcapitolul 2.17., pe care, spre 

deosebire de femei, bărbații îi purtau la vedere, aceștia ajungând cu mult deasupra genunchiului, 

fiind prinși cu șireturi de un cordon din talie sau cu butoni de pantaloni. Ciorapii erau tricotați, se 

foloseau fire răsucite de lână pentru clasele sociale de mijloc, nobilimea purta ciorapi tricotați din 

fire de mătase sau lână foarte subțire. Ciorapii ambelor sexe ajunseseră să fie obiecte de lux, prețul 

lor variind în funcție de material. În funcție de ținută, bărbații purtau ciorapii și cu ornamente de 

ciucuri sau benzi colorate, la genunchi sau la gleznă. Culorile preferate erau: alb, roz, albastru, 

verde și roșu.  

Dubletul, subcapitolul 2.18., a fost un alt element de costum purtat doar de către bărbați, 

apărând într-o mare varietate de stiluri, fiind foarte strâns pe talie și accentuând umerii. Lungimea 

acestuia putea ajunge până în talie, cu un vârf alungit pe abdomen, care amintește de corsajul 

feminin, numai că dubletul bărbaților era vătuit, dând impresia de „burtă de gânsac“. Dubletul 

putea avea de asemenea un basc de diferte forme și lungimi. Mânecile aveau formă de „pulpă de 

miel“, erau vătuite, confecționate din altă culoare sau material față de dublet și erau prinse de 

răscroiala mânecii cu șireturi sau butoni. Atât dubletul, cât și marginile sale erau bogat decorate. 

Materialele folosite erau satin, tafta, pentru clasele sociale superioare, pe când oamenii de rând 

foloseau materiale mai rudimentare, păstrând același tipar.  

Vesta (subcapitolul 2.19.), s-a purtat peste dublet, fiind de obicei deschisă în față. Au existat 

multe tipuri de vestă: fără mâneci, cu mâneci scurte sau cu aripi foarte lungi, prinse cu șireturi de 

umăr și lăsând să se vadă dubletul de dedesubt. Vesta era confecționată din materiale mai groase 

sau din piele. Și aceasta putea fi bogat decorată.  

  În subcapitolul 2.22., m-am oprit asupra hainelor piraților sau marinarilor care, la început, 

nu aveau o uniformă, ci se îmbrăcau cu ceea ce găseau pe navele atacate, de aceea primiseră 

denumirea de „echipaj pestriț“.  

Începând cu secolul al XVI-lea, marina a devenit un departament important, motiv pentru 

care marinarii au început să poarte articole de îmbrăcăminte adecvate mediului lor de activitate și 

s-a dispus ca aceștia să îmbrace jachete din piele, pantaloni scurți și ciorapi, iar căpitanii jachete 

albe cu o cruce roșie pe piept.  
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Un articol de îmbrăcăminte purtat de marinarii a fost cămașa, menționată ca „rochie“ sau 

„halat“, care avea lungimea peste talie și era confecționată dintr-un material rezistent.  

În subcapitolul 2.23. voi analiza pantalonii, un element de costum esențial care a cunoscut 

numeroase stiluri. Pantalonii puteau fi scurți, până la genunchi, prinși cu manșetă, lăsând să se 

vadă ciorapii sau până deasupra gleznei, drepți sau bufanți. Marinarii purtau pantaloni lungi și 

evazați în partea de jos, bărbații tineri și cu picioare frumoase preferau pantalonii scurți, iar cei mai 

în vârstă îi purtau până la genunchi.   

Pantalonii erau purtați de bărbații din toate clasele sociale, fiind confecționati dintr-o mare 

varietate de materiale: mătase, satin, tafta și piele pentru clasele sociale superioare, țesături 

rudimentare din lână și piele pentru cele inferioare. Tipurilor importante de pantaloni, cum sunt 

cei numiți „valize“, „Slops-Breeches“, „pantalonii-venețieni“, „Canions“, „Trunkhose“ (pantaloni 

pentru trunchi), „pantalonii- dovleac“, „Gallyhosen“ (pantaloni galezi) și „Pluderhosen”, i-am 

prezentat în lucrare, pe fiecare în parte cu tiparul și felul cum se confecționează.   

  În subcapitolele 2.5. și 2.24. mă voi ocupa de îmbrăcămintea de exterior. purtată de ambele 

sexe.   

Pelerina era purtată atât de bărbați, cât și de femei, fiind nelipsită din garderoba 

elisabetanilor. Materialele folosite pentru pelerine erau stofe diverse, mai groase din lână, catifea, 

mătase, tafta, de obicei dublate cu materiale de culori și texturi diferite sau ton pe ton. Aceasta era 

purtată pe ambii umeri de către femei și pe un singur umăr de către bărbați. Și pentru pelerină 

(subsubcapitolul 2.24.2.) am arătat cum se construiește tiparul și voi descrie pașii confecționării 

ei. Sutana și mantaua au fost de asemenea două piese vestimentare din categoria „îmbrăcăminte de 

exterior“. Schimbându-și ulterior forma sub influența modei spaniole și olandeze, sutana era 

practic o vestă lungă cu aripi în loc de mâneci. Confecționată din țesături mai călduroase, aceasta 

era folosită de marinari și de garda de corp a Elisabetei, având culoarea roșie. Mantaua avea forma 

unui dreptunghi, fiind realizată din țesături de lână în culori închise (maro, verde, gri și negru).  

Un alt capitol important este „Acoperăminte de cap“ (2.25.), deoarece în acea epocă atât 

bărbații, cât și femeile purtau capul acoperit, fie ca protecție împotriva timpului rece, fie ca 

indicator al statutului social. Elisabetanii purtau părul, mustața și barba tunse scurt, de unde și 

denumirea de „capete rotunde“. Părul blond sau roșcat se obținea stând ore întregi la soare și 
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purtând un fel de pălărie fără calotă pentru a proteja fața. Părul mai putea fi colorat cu șofran sau 

foi de ceapă fierte, pudrat cu făină sau alte prafuri obținute din stejar sau din arborele de cauciuc.  

 Acoperămintele erau confecționate din lână, catifea, tafta. În funcție de clasa socială erau bogat 

decorate cu împletituri din aur și argint, dantelă, pasmanterii brodate, panglici, broșe și insigne. 

Toți bărbații, indiferent de clasa socială, purtau pălăria decorată cu pene.  

  Pălăria, confecționată din materiale rigide, era compusă din calota de înălțimi variabile, 

acoperind porțiunea din partea de sus a capului și din borul prins pe orizontala de calotă. Toate 

pălăriile, până în zilele noastre, au fost decorate la îmbinarea dintre calotă și bor cu cel puțin o 

panglică.  

Un alt tip de acoperământ de cap răspândit în perioada elisabetană a fost „capacul Holbein“, 

numit astfel pentru că este reprezentat adesea în picturile lui Holbein dar și bereta, asemănătoare 

„capacului Holbein“,  cu deosebirea că aceasta are  răscroiala mult mai mare a calotei iar  borul și 

calota sunt prinse între ele prin încrețire pe toată lungimea de măsură a capului.   

Un alt tip de acoperământ este „capacul-craniu“ din piele folosit mai mult de marinari. 

Tiparul calotei era făcut din triunghiuri, cusute între ele, iar pe margine se cosea o bandă. Aceasta 

se putea purta legată sub bărbie cu un șnur.   

„Monmouth“, un alt acoperământ de cap, purtat inițial de marinari și de pescari, avea forma 

„capacului-craniu“, doar că era tricotat din fire de lână, de obicei de culoare închisă.  

În scopul de a crește comerțul cu lână, în anul 1571, în Anglia a fost adoptată o lege prin 

care toți bărbații, începând cu vârsta de șase ani, au fost obligați să poarte această căciulă tricotată 

în zilele de duminică și în alte sărbători. Majoritatea acoperămintelor de cap au fost au fost 

analizate și prezentate în lucrare atât tiparul cât și modul în care acestea se pot confecționa.  

Subcapitolul 2.26. este capitolul în care am vorbit despre accesorii prezentându-le pe cele preferate 

de către elisabetani.              

Încălțămintea, subsubcapitolul 2.26.1., urmărea forma piciorului, acoperind-o uneori până 

la gleznă, alteori urcând până sub genunchi, cea masculină fiind similară celei feminine. Clasele 

sociale superioare purtau încălțăminte făcută din piele moale, catifea, mătase sau alte țesături, 

căptușită cu lână, tafta sau satin, de preferat de culoare roșie.  
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Încălțămintea era de două feluri: una care se purta în interior, cu talpa subțire și alta care se 

purta peste aceasta având forma unui papuc de casă, cu rol de protecție. Acest model era preluat 

din moda italiană, talpa ajungând atât de înaltă încât femeile aveau nevoie de ajutor pentru a se 

deplasa.           

În subsubcapitolul 2.26.2., am amintit  de asemenea despre centurile, din piele, decorate cu 

broderii, împletituri din aur și argint, închise cu catarame elaborat lucrate, adevărate bijuterii.  

Bărbații au purtat centuri în diagonală peste piept sau în talie, acestea servind la prinderea sabiei, 

a pumnalului sau a pungii cu bani. Centurile femeilor erau înguste, din piele, dantelă sau materiale 

brodate, iar posesoarea își putea prinde de ele evantaiul, de exemplu.  

Pe toată perioada elisabetană nu au existat buzunare pentru a transporta banii, mărgelele 

sau cartea de rugăciuni. În subsubcapitolul 2.26.3. am trecut în revistă pungile, sacii, portmoneele 

și gențile. Pungile erau purtate în general de bărbați și erau făcute din piele, calitatea lor fiind 

diferită în funcție de statutul social. Cu timpul, pentru confecționarea acestora, au început să se 

folosească și alte materiale cum ar fi catifeaua, taftaua, satinul, fiind apoi dublate și decorate. Se 

mai purtau saci atârnați pe umăr, cu o parte spre față, iar cu cealaltă spre spate, făcuți din materiale 

deschise la culoare.  

  „Zaraf“, a fost strămoșul genții cu mai mute compartimente a zilelor noastre, era alcătuit 

din cinci sau șase pungi prinse de un mâner de lemn și era purtat de persoanele care se ocupau cu 

mai multe categorii de valute. Unele genți erau prevăzute cu o curea lată și lungă pentru umăr, 

fiind asemănătoare ghiozdanului din zilele noastre.  

Portmoneele se purtau prinse cu șnur sau cu un lănțișor de centura din talie, și aveau formă 

dreptunghiulară, la început din piele, apoi din materiale textile.  

Evantaiele (subsubcapitolul 2.26.4.) au fost inițial folosite pentru îndepărtarea insectelor, 

devenind mai târziu un accesoriu la modă pentru toate doamnele din clasele superioare. Acestea 

arătau statutul posesoarei: cele din pene erau rezervate doamnelor căsătorite, pe când fetele tinere 

utilizau evantaie din piele de pui sau din hârtie de pergament, decorate cu imagini elaborate pe 

ambele părți sau scrise cu poeme sau rugăciuni.   

Un alt accesoriu preluat din moda italiană a fost un șal din blană purtat peste umeri, prins 

de centură sau ținut în mână, confecționat din blană de nurcă, jder și vulpe, denumit „Tippet“. 
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Acestuia i se mai spunea și „blană pentru purici“, scopul fiind de a atrage puricii de pe corpul 

posesoarei, element despre care am vorbit în subsubcapitolul 2.26.5.   

O scurtă istorie și evoluția ochelarilor este prezentată în subsubcapitolul 2.26.6. Ochelarii 

au început să apară în tablourile pictate ale epocii, sub formă, la început, de clește cu lentile la 

extremități, fabricați din aur sau argint, urmați apoi de lentilele înrămate și prinse între ele, care se 

purtau deasupra nasului. Aceștia se fixau pe cap cu ajutorul unor panglici sau șireturi prinse de 

marginile ramelor. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, s-au impus monoclul și ochelarii cu 

un singur braț, în rândul femeilor. Ochelarii erau purtați doar de clasele sociale înalte, iar acest 

lucru s-a făcut pe ascuns pentru a nu da de înțeles că persoana respectivă avea probleme cu vederea.    

Această incursiune în lumea costumului elisabetan ar fi incompletă fără o cercetare a modului în 

care mentalitatea epocii se reflecta inclusiv asupra vestimentației copiilor, de aceea teza mea se 

încheie cu un subcapitol dedicat acestui aspect: „Moda și educația copiilor în perioada 

elisabetană“. În secolul al XVI-lea, atât vestimentația, cât și educația copiilor, a depins de clasa 

socială căreia îi aparțineau și de situația financiară a părinților. Copiii au fost considerați de mici 

adulți, iar această concepție s-a reflectat şi în hainele pe care le-au purtau. Deși până la vârsta de 

un an sugarii erau înfășurați în benzi de material despre care se credea că împiedica deformarea 

membrelor, căderea din leagăn sau orice alt pericol, li se puneau în jurul gâtului coliere de mărgele 

din coral menite să alunge spiritele rele. Se considera că etapa copilăriei durează până la șapte ani, 

deși aceasta se încheia adesea odată cu mersul în picioare și vorbirea la copiii din clasa socială 

săracă. Până la această vârstă, atât băieții, cât și fetele, fără nicio deosebire, purtau rochii lungi, 

care le copiau pe cele ale mamelor, mai puțin împodobite însă. Cu toate acestea, utilizarea 

broderiilor, a pietrelor prețioase sau a bijuteriilor în vestimentația copiilor din clasa socială 

superioară avea ca rezultat obținerea unor veșminte grele și incomode, care provocau disconfort 

celor nevoiți să le poarte.  

Materialele textile erau folosite de asemenea și pentru confecționarea jucăriilor (păpuși, 

ursuleți, mingi ș.a.). Cruzimea epocii s-a reflectat și în jocurile copiilor, fetele preferând jocul „dea 

înmormântarea“, iar băieții pe cel „de-a războiul“, în care foloseau arme reale.    

La vârsta de șapte ani băieții primeau prima lor pereche de pantaloni și de ciorapi, 

evenimentul fiind sărbătorit cu o petrecere numită „Breeching“. Deși băieții deveneau majori abia 
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după vârsta de douăzeci și unu de ani, fetele erau considerate deja adulte la paisprezece ani, 

capabile de a moșteni sau de a se putea căsători și avea copii. Vestimentația acestor fete a fost 

identică cu cea a mamelor, deosebirea constând în faptul că purtau capul descoperit. Diferențele 

majore dintre clasele sociale în privința obiceiurilor vestimentare se regăsesc și aici. Clasele de 

mijloc sau nobile își accesorizau ținutele cu lanțuri, coliere, inele, cercei, săculeți cu sticluțe de 

parfum, evantaie sau mănuși, în vreme ce clasele inferioare au avut parte doar de un șorț peste 

rochie menit să o protejeze.   
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IV.  CONCLUZII  

  

În cea de-a doua parte a lucrării, am urmărit, pornind de la documentarea istorică, să 

realizez concret piesele de referință ale costumului. Am urmărit cronologic influențele și 

modificările acestuia, oferind detalii tehnice complexe, alegând ca modelele costumelor să fie cât 

mai variate aducând atât în tipar, coasere și decorare de fiecare dată ceva nou.   

În ceea ce privește culegerea de informații, pictura a fost principala sursă de documentare 

care a stat la baza acestei lucrări doctorale. Am apelat așadar la lucrări emblematice ale acestei 

perioade, aparținând unor artiști ca George Gower1, miniaturiștii Nicholas Hilliard2 și Isaac Oliver3 

și celebrul Hans Holbein4, unul dintre cei mai reprezentativi pictori germani ai Renașterii nordice.  

În esență, lucrarea și-a propus nu doar o sinteză a materialului iconografic ci și una bibliografică. 

Cu toate că studiul se sprijină pe parcurgerea unor lucrări de pictură precum „Portretul Ditchley“, 

„Portretul Reginei Elisabeta I“ (1546), „Portretul de fată necunoscută“ (1569), „Portretul lui Letice 

Knolls“ (1585), „Portretul Armada“, „Portretul lui Sir Francis Drake“ (1580), „Prințul printre 

trandafiri“, intenția mea a fost să realizez o autentică radiografie a costumului feminin și masculin 

din Anglia secolului al XVI-lea, cu piese de vestimentație care au ajuns simbol pentru această 

perioadă. De asemenea, această lucrare constituie o sursă documentară care să completeze 

cercetările deja existente.   

Pe de altă parte, am subliniat elementele de vestimentație caracteristice Perioadei 

Elisabetane, din punctul meu de vedere una dintre cele mai spectaculoase și interesante epoci, în 

care au luat naștere toate tehnicile de cusături, țesere, broderie și dantelă.  

O parte a lucrării este așadar dedicată procesului de producție a costumului, precum și 

studiului tehnicilor de lucru. Aceleași tehnici folosite pe toată perioada istoriei costumului, cu 

multitudinea de elemente specifice care caracterizează tipul uman al epocii, precum şi accesoriile, 

 
1 n. 1540 – d. 1596 pictor englez  
2 n. 1547 – d. 7 ianuarie 1619 pictor miniaturist englez  
3 n. 1560 - d. 2 octombrie 1617 pictor miniaturist englez  
4 n. 1497 Germania - d. 1543 Londra, pictor  
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care se utilizează și în zilele noastre, cu deosebirea că mașinile automatizate scurtează cu mult 

timpul realizării, atât în privința țesăturilor, cât și a procesului de vopsire și de brodare. Dacă în 

Perioada Elisabetană pentru a broda o rochie era necesar cel puţin un an, astăzi acest lucru se poate 

face într-o zi. Descifrarea căilor de a ajunge la imaginea veridică a unui costum istoric prin tehnici 

moderne a fost o adevărată  provocare în lucrarea de față.  

Pe lângă portrete, am apelat la descrierile vremii realizate de contemporani ai Reginei 

Elisabeta I, printre care Phillip Stubbes5, cel mai sarcastic critic al perioadei, care, în „Anatomia 

abuzurilor“ (1583), cea mai importantă lucrare a sa, lansează un atac virulent asupra manierelor, 

viciilor, dar și imperfecțiunilor modei. Deși atacul este devastator în materie de îmbrăcăminte, 

lucrarea constituie o sursă importantă de dovezi privind materialele, combinațiile acestora cu 

broderii și dantele, elementele de vestimentație precum gulerele, pantalonii sau pantofii cu toc 

înalt.   

O altă carte esențială în documentare a fost „Arta nobilă a vânătorii“ (1575) a lui George 

Turberville6, contemporan și el Reginei Elisabeta. Lucrarea sa este un manual care tratează reguli 

de comportament, subliniind legătura strânsă dintre vânătoare și aristocrația engleză. În plus, cartea 

este încărcată de imagini (gravuri) care, pe lângă scenele cu animale, înfățișează și scene cu 

personaje, nobili și oameni de rând care o onorează pe regină.  

O altă lucrare ale cărei imagini au folosit în documentare a fost „Noile invenții ale 

dansului“, publicată în anul 1604, primul text despre teoria baletului, scris de Cesare Negri 7 

(dansator și coregraf), în care întâlnim desene cu nobili în scene de dans, atât bărbați, cât și femei, 

ale căror costume sunt foarte exact redate, până la cel mai mic detaliu.  

„Albumul Greenwich“ (1587), realizat de Jacob Halder8, reprezintă, de asemenea, o altă 

sursă documentară. Autorul ei a lucrat în Atelierele Regale Greenwich, înființate de către Henric 

al VIII-lea, unde au fost produse armuri de paradă pentru curteni, curieri, consilieri și lideri militari. 

În album se găsesc desene în cerneală, colorate cu acuarelă, prezentând  armuri personalizate care 

urmăresc linia costumului la modă, precum și decorul acestuia.  

 
5 n. 1555 - d. 1610 publicist  
6 n. 1535 – d. 1577 scriitor şi poet englez  
7 c. 1535 – c. 1605  
8 n. 1530 – d. 1608 artist armurier, Greenwich, Anglia  
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Pe lîngă aceste cărți, valoroase izvoare documentare, care conturează totodată și   atmosfera  

perioadei, am mai consultat și lucrări scrise de Janet Arnold9 și Juta Seidel.   

Janet Arnold a fost istoric și conservator de costum britanic, designer, profesor și autoare 

a numeroase cărti, dintre care esențiale pentru lucrarea mea au fost cele care includ modele și tipare  

sau studiul „Dulapul Reginei Elisabeta“. Juta Seidel de origine germană, director al Muzeului 

Național din Köln, autoarea a studiat și cercetat elemente de vestimentație germană, care 

proveneau însă din aceeași perioadă cu cea elisabetană.   

Nu în ultimul rând, un rol major în culegerea informațiilor l-au avut și puținele piese 

vestimentare care s-au păstrat până astăzi, făcând abstracție de degradarea lor: corsetul efigie al 

Reginei Elisabeta, jacheta Margaretei Layton, rochia de dedesubt pe care regina o poartă și în  

„Portretul cu curcubeul“,  precum și unele accesorii.  

Costumului masculin i-am acordat o importanță la fel de mare, acesta variind mai mult în 

funcție de vârstă. De exemplu, bărbații mai în vârstă au continuat să poarte „Moda Tudor“, 

caracterizată de veșminte lungi până la pământ. Toți bărbații tineri care se voiau la modă au purtat 

dublet, articol de îmbrăcăminte prezentat într-o mare varietate de stiluri, foarte strâns pe talie, 

accentuând astfel lățimea umerilor. Exemplele analizate sunt modelele din tablourile „Sir Francis 

Drake“ (1580), desenul lui Lucas de Heere 10 , „Domni englezi”, și miniatura lui Marcus 

Gheeraerts11, „Prințul printre trandafiri“. Tipurile de pantaloni au fost și ele foarte diferite, singurul 

lucru clar reprezentându-l faptul că barbații cu picioare frumoase puteau purta pantaloni foarte 

scurți, pe când ceilalți  purtau pantaloni cu o lungime care varia în zona genunchilor. Forma 

acestora era diversă, de la pantaloni drepți până la cei în formă de gogoșar. Foarte importante  erau 

țesăturile și decorațiile, atât pentru pantaloni, cât și pentru dublet.  

Un mare interes am acordat și gulerelor, arătând atât evoluția lor, cât și modul în care 

acestea ar putea fi realizate astăzi. De asemenea, am analizat și acoperămintele de cap, purtate de 

femei și de bărbați sub diverse forme, în funcție de rang, vârstă sau condiție socială.  

 
9 n. 6 octombrie 1932 – d. 2 noiembrie 1998, Londra  
10 n. 1534 Belgia - d. 1584 Paris  
11 n. 1561 Belgia – d. 19 ianuarie 1636 pictor flamand  
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Pentru realizarea costumelor, am căutat țesături care să se apropie de textura și culoarea  

materialelor redate în tablourile din care am ales modelul. Celor care nu erau destul de pline, leam 

pus termocolant, pentru a da volum mânecilor, le-am matlasat, am folosit, pe lângă stofe, și sârmă, 

balene, lemn, vatelină și dubluri. Acolo unde am avut nevoie de broderie sau de un motiv din 

contextură, am pictat materialul, am folosit zeci de metri de bentiță de diferite culori și pasmanterii 

cu care am decorat costumele, încercând să le dau, în măsura în care acest lucru a fost posibil, aerul 

celor din tablourile originale. Am optat așadar pentru realizarea unor piese vestimentare 

elisabetane lăsându-le acestora puțin din decorul pe care îl oferea imaginea (tabloul), punând 

accentul mai mult pe tiparul care dă linia epocii. 

Tiparele pe care le-am construit ajută la obținerea formei prin unirea componentelor. De 

exemplu, fața, spatele și mânecile sunt făcute prin metoda grometrică, cu ajutorul măsurătorilor 

(toate tiparele pentru costumele feminine sunt făcute pentru măsura 38, iar cele masculine au 

măsura 42). Principalele linii constructive sunt date sub formă de adaosuri la dimensiunile 

transversale ale corpului. Am pornit de la elemente de vestimentație foarte simple, începând cu 

cămașa de corp, continuând cu corsetul și ajungând la corsajele rochiilor, dublet, pantaloni, 

pelerine, gulere și acoperăminte de cap. Toate acestea nu sunt greu de realizat dacă se începe cu 

elementele de costum mai simple.  

Pentru obținerea cât mai exactă a liniei unui costum, se recomandă divizarea tiparului în 

cât mai multe elemente, dar este mai greu de confecționat în acest mod, mai ales pentru cineva 

care nu are experiență. Prin urmare, am găsit o cale de mijloc, realizând tiparele, simplificându-le 

și totodată lăsând caracteristica lor esențială de costum elisabetan, forma și configurația dintre 

elementele de bază. De exemplu, elementele de costum care se sprijină pe umeri presupun o 

mânecă, chiar dacă aceasta este punctată de corsaj, respectiv dublet. Mânecile au variat de la lungi 

până aproape de pământ, având formă de pâlnie sau de „pulpă de miel“, strâmte pe braț sau cu un 

volum mare dat cu ajutorul vătuirii.  

  Ca metodologie de cercetare am ales ca modelele să fie cât mai variate, aducând ceva nou 

de la un element la altul, prin varietatea tiparului, prin coasere sau decorare, ajutându-mă de cele 

mai multe de mașina de cusut și uneori de pistolul de lipit.   

În cea mai mare parte, această lucrare este o contribuție  personală care descrie diversele 

moduri prin care doresc să vin în ajutor studenților, specialiștilor sau persoanelor interesate de 
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domeniul design de modă sau teatru (scenografi, regizori și teatrologi). De asemenea, cu această 

teză îmi propun să trezesc interesul tinerilor care vor să-și completeze cunoștințele despre această 

perioadă istorică minunată.  

  Obiectivele propuse de mine urmăresc mai cu seamă, pe lângă analiza și descrierea 

costumelor,  partea mai puțin cunoscută, modul și contextul în care acestea au fost realizate. 

Noutatea adusă de mine o constituie, pe lângă simplificarea tiparului, descrierea amănunțită a 

ordinii etapelor necesare realizării costumului.  

Atât modelele, cât și instrumentele pentru realizarea costumelor le-am considerat a fi cele 

mai elocvente scopului pe care mi l-am propus, lucrarea  adresându-se atât celor care nu au multă 

experiență în domeniul croitoriei, cât și celor care, deși au câteva noțiuni, vor să le perfecționeze.   

Scopul a fost ca studenții să se obișnuiască cu limbajul specific folosit în croitorie, dar mai ales să 

fie inventivi în alegerea materialelor (convenționale sau neconvenționale) cu care să poată executa 

costumele, să pună accent pe cromatică și pe efectele luminii. Important este să înțeleagă 

dimensiunea costumului, să păstreze linia epocii, ținând cont că prin vestimentație trebuie 

evidențiat personajul, dar și actorul care îl interpretează. Ca scenograf, trebuie să te asiguri că, prin 

costum și decor, pui în valoare spectacolul de teatru și actorii.   

De asemenea, această teză mai contine și un număr mare de imagini pe care le-am 

considerat relevante pentru diferitele aspecte la care am făcut referință în conținutul lucrării. Am 

inserat în această lucrare proiectele artistice personale legate de context. O mare parte din imagini 

fac parte din arhiva proprie și provin  din timpul perioadei de studii sau sunt fotografii făcute pe 

parcursul studiului de cercetare în practica și activitățile profesionale desfășurate de-a lungul 

anilor, iar altele au fost elaborate în timpul studiilor doctorale din UNATC I.L.Caragiale, sub 

îndrumarea profesorului coordonator Prof. Dr. Ștefania Cenean. Restul materialelor vizuale aparțin 

domeniului public.  

În bibliografie, am menționat titlurile și autorii care au reprezentat pentru mine surse 

importante de documentare pentru lucrare. Alte surse secundare au fost cele on-line, interviuri și 

studii critice pe care le-am consultat.  

Pornind de la această documentare, care s-a desfășurat pe o perioadă destul de lungă de 

timp, cercetarea nu ar fi completă dacă nu ar urma și o continuare, de aceea am în vedere realizarea 
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unei lucrări având ca scop modificarea tiparului,  interpretarea  unui costum și a unui spectacol de 

teatru în care accentul să fie pus pe costum.   

De asemenea lucrarea mai conține și un număr mare de imagini, relevante pentru diferitele 

aspecte la care am făcut referință pe parcursul lucrării, cea mai mare parte făcând parte din arhiva 

personală, făcute pe parcursul studiului de cercetare, restul imaginilor fiind publice.  

  Bibliografia este ultima parte a prezentării lucrării științifice, cuprinzând autorii și titlurile 

cărților citate, precum articole, studii critice și interviuri, surse care au stat la baza documentării.  
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ABSTRACT 
 

 

The first chapter of this work begins with "The cultural universe during the reign of Queen 

Elizabeth I of England", which is a review of the political, social and cultural context of England 

when the queen who gave her name to that whole period was born. A descendant of one of the 

most controversial kings of England, Henry VIII, Elizabeth grew up without a mother, who was 

beheaded at the behest of her husband just eight months after the birth of the little Elizabeth. 

Despite this cruelty, Elizabeth will always admire and respect her father, from whom he inherits 

the love for learning and the passion for beautiful clothes. In fact, Elizabeth benefits from a chosen 

education, which will play a decisive role in shaping the personality of the future queen. The fate 

of England was entrusted to Elizabeth I when she was twenty-five years old, after the death of her 

sister, Mary, who had ruled England until then. By the time she ascended the throne, the country 

was divided, but Elizabeth managed to bring some stability to the kingdom, maintaining a balance 

between the interests of Puritans, radical Protestants, and Catholics. 
 

Surrounded by a group of trusted advisers, Elizabeth ruled the country for forty-five years 

with the help of the Parliament and the Council, which supported her in both peacetime and war. 

Although she adopted a cautious diplomacy against the great powers of Europe, Elizabeth could 

not keep England away from confrontations with them. One of Queen Elizabeth's greatest 

victories, which we have insisted on in this work, was the defeat of the Spanish army, which 

resulted in an increased confidence of England in her naval strength. 
 

Elizabeth managed to turn London into the largest commercial centre in Western Europe 

and bring the country to a level of prosperity unprecedented. During her reign, several laws and 

decrees were issued on the status and role of men and women in society, which were addressed in 

Subsection 1.1.2. "Fashion” of this work. The clothing was also subject to restrictive laws, meant 

to control the population and to establish a social hierarchy. 
 

Subsection intituled "Life at the royal court" tries to recreate the atmosphere of the 

Elizabethan way of life, starting from food and hygiene to the homes in which they lived and the 

habits they had. 
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A particular importance has Section 1.2. "Peculiarities of the arts in the Elizabethan era” of 

this work, which describes the mental and cultural changes in the lives of Elizabethans, social 

evolution, the possibility of the population to go to school and learn a trade. The man gradually 

becomes the centre of the Universe, with great personalities who forever mark culture in fields 

such as literature, architecture, painting and music. During that period, a phenomenon arose in 

Europe that later reached England and influenced everything that means art. It intensified 

throughout the reign of Elizabeth, receiving the name of "Elizabethan era", an era in which 

literature has a much greater share than all other arts during the Renaissance, the most important 

role being played by the dramaturgy addressed in the Subsection 1.2.1. "Culture in the Elizabethan 

era” of this work. 
 

During that period of time, English theatre brought new styles of performances that lasted 

throughout the seventeenth century, after which the subjects lost their religious character, the plays 

being written by individual authors who gave up the traditional forms. The universe of dramaturgy 

was dominated by moralizing stories, but also by funny adventures whose heroes were ordinary 

people, adding a note of melancholy gravity specific to their nation. 
 

Although it struggled with religious Puritanism, English theatre developed freely, as it was 

protected by the Queen herself, the fervent supporter of playwrights. The plays were no longer 

written in Latin, but in ordinary English, the texts becoming accessible to the masses. The form of 

expression was also constantly changing, in relation to the tastes and requirements of the public. 

The most important playwright of that period, however, remains William Shakespeare, to whom 

Subsection 1.2.2 "William Shakespeare - a major figure in literature” of this work is dedicated, 

and who, for hundreds of years, has been an inexhaustible source of artistic inspiration for all 

theatre and film directors. 
 

William Shakespeare's drama recommends him as the greatest representative of the English 

Renaissance. Born in a small town in England, Stratford-upon-Avon, actor and playwright, 

William Shakespeare left us a fascinating universe of human characters. For centuries, actors 

everywhere the world have played tragic or comic roles based on the texts of the Great Will. 

Beyond all the biographical data, we tried to reconstruct the personality of the one who marked 

the Elizabethan theatre. Shakespeare wrote enormously because the audience at that time had a 

great appetite for theatre. This was fun for a motley audience, eager to learn something new all the 
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time. The spectators were both merchants, sailors, naive or uncultivated people, and nobles. Most 

of the plays were written for the Globe Theatre, where William Shakespeare performed. 

Subsection 1.2.3 of this work intituled after the theatre mentioned above, also follows the evolution 

of other theatres of that time. A theatre company could present between 30 and 42 performances 

during one year. Favourite themes were loyalty and betrayal, a sense of power, the conflict between 

reason and passion. The playwright has covered over 35 years of English history in his works, 

combining historical truth with his creative imagination. 
 

Initially, the performances were held in the courtyards of the inns, but over time fixed 

buildings were built, as the Globe Theatre, where plays were performed. The Globe Theatre was 

built in 1599 on the left bank of the Thames. The building burned down in 1613, during a 

performance, being rebuilt only in 1990, according to the original model, about 200 meters from 

the original location. The appearance of the building was reconstructed with the help of scientific 

research, starting from the remains of the old foundation discovered in 1989. Its ruins suggested 

that the open-air amphitheatre had three floors and a capacity of 3,000 seats, and the stage was 

rectangular in shape. 
 

Section 1.3. "Architecture" of this work captures the influence that the Elizabethan era had 

on the Renaissance programme, bringing to that era what could be considered a first stage of the 

English Renaissance, the so-called "Elizabethan style". Numerous castles were built which, despite 

the Gothic elements that could not be attenuated, were much more spectacular compared to 

medieval buildings. This was also the period when the garden was given a lot of attention, with 

lawns covered with English grass and labyrinths. 
 

Among the architectural masterpieces dating from this period are "Longleat House", which 

today houses one of the largest book collections in Europe, "Burghley House" (visited by Queen 

Elizabeth only eight times), "Richmond Palace", the castle Elizabeth's favourite place in winter, 

being one of the first buildings in history equipped with a bathroom, or "Hampton Court Palace" 

with the famous astronomical clock, which indicates the hours, days of the week, phases of the 

moon and zodiac signs. 

Neither the "Tower of London" or the "White Tower", the oldest building on the banks of 

the Thames, which has served over time as a fortress, royal residence, mint, and even the royal 

zoo, cannot be overlooked. The most well-known function of this edifice, however, remains that 
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of a prison, where members of the royal family or of the great aristocratic families, fallen into 

disfavour, were imprisoned. 
 

As for the furniture (see Subsection 1.3.1. "Interior architecture"), all the pieces used in 

the Middle Ages persist, but receive Renaissance decorations. Over time, their ornamentation 

became richer and richer, being decorated with motifs that are frequently found in the Elizabethan 

era, such as sculptures with the symbol on the family coat of arms inscribed in medallions, wavy 

lines, balusters or roses. The most significant changes during this period were the beds, which 

gained a lot in breadth and splendour. The most used material was oak wood, which gave nobility 

to the English interior by panelling the parietal ensembles, along with the ceilings combined with 

stucco. Inside these buildings there are still art objects (paintings, tapestries, Gobelin). Over time, 

ceramics and porcelain manufactures appear, reviewed in Subsection 1.3.2. "Decorative Art” of 

this work. 
 

A whole section (see Subsection 1.4. "Painting") of this work is dedicated to painting, 

considered for a long time an adjuvant of architecture, along with sculpture. Although at the 

beginning it had the role of highlighting the elements of architecture or illustrating religious 

themes, with the Renaissance, the painting became an autonomous art. With the accession of 

Elizabeth, this art flourished both due to the development of technology and the obligation to have 

a paint portrait of the Queen in every house of a nobleman as a sign of recognition of her sovereign 

power. The most impressive artist who worked in sixteenth-century England was the painter Hans 

Holbein the Younger, who was the creator of a series of miniature portraits, later inserted into 

pendants. Among the paintings depicting Elizabeth, there are a few that impose an attitude, 

provoking a dialogue, such as 'Pelican’, 'Phoenix', 'Sieve', ‘Darnley’, ‘Rainbow’ and 'Armada’ or 

the ’unseemly portrait’ with Serpent. 

Section 1.5. "Music" highlights the way in which the harmony of sounds was perceived at 

the royal court of Elizabeth, who personally chose the musical works to be performed during
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the various ceremonies. Benefiting from the appreciation and attention of the Queen, music 

flourished during that period, so that it could be also considered as a golden age of this art. New 

composers wrote madrigals, ballads or songs, developing the technique of making instruments and 

at the same time appearing new instruments. 
 

The fundamental instrument in the Renaissance was the lute, which allowed, along with 

the pipe organ, the execution of a more complex music with various sound constructions. 
 
Section 1.6. "Elizabethan costume” shows the love and pleasure of Elizabethans to wear precious 

and sophisticated clothes. The emergence of such clothing was favoured by the following factors: 

the removal of religious constraints and political and economic changes that favoured international 

trade in fabrics. 
 

Fashion became an especially important social factor during that period, indicating an 

extremely strict hierarchy, in which a clear distinction was made between kings, members of the 

royal court and ordinary people. At the same time, many restrictions have been imposed to serve 

as a means of controlling the population and differentiating between social classes. The penalties 

for violating these rules were very harsh, from flogging or imprisonment to death. 
 

Queen Elizabeth was famous for the opulence of her clothing, which was not highlighted 

by the pattern, but by the way they were embroidered, with applied decorations and lace that did 

not allow the cut of the costume to be seen. All this was amplified by the massive jewelleries, 

meant to show the incredible power, prestige and wealth acquired by the Queen. It was the period 

when English fashion reached its peak. 
 

The Queen came to own an impressive wardrobe, which surpassed that of any other 

monarch in Europe, described also in Subsection 1.6.1. "The influences of the Elizabethan 

costume” of this work. Interested in the fashion of other European royal courts, Elizabeth received 

from them drawn models or dressed dolls or dresses made based on measures already sent to 

tailoring workshops in France, Italy and Germany. Compared to the large number of items in the 

Queen of England's wardrobe, its costs were quite modest since the sovereign used to recycle her 

older dresses, replacing their sleeves, embroidered panels on her skirts and the lace. 
 

The last part of the first chapter presents the influences of the Elizabethan costume on 

today's fashion. It is normal for Elizabeth's spectacular costume, also named the "Queen of 



 

6 
 

Fashion", to conquer time, being found in the many creations of famous contemporary designers, 

such as J.P. Gaultier, Sarah Burton, Alexander McQueen or Vivienne Westwood, mentioned also 

in Subsection 1.6.2. "The influence of the Elizabethan costume on today's fashion” of this work. 

The second part of this work intituled "Female and male cuts in the Elizabethan style" and 

representing the main research topic of this work, analyses all the reference pieces of the costume 

from the Elizabethan era. In this sense, we used, first of all, the information provided by the 

portraits painted in that era, the descriptions of the costume pieces or their details found in the 

exchanges of letters of that time, but we also researched the existing information in the suit history 

books. In the same chapter, we transposed the costume in two dimensions from the paintings of 

the time, but also in three dimensions, illustrating in detail the steps to be taken to make such a 

costume, both female and male, from tailoring to the finished product. 

 
We also took into consideration the evolution of the costume that at the beginning of the 

16th century still kept the influences of the Tudor costume, i.e. the dresses had the tight bodice 

worn over the corset, and the skirt was worn on a "skirt with rings" in the shape of a bell so that 

the entire figure looked like an hourglass. Over time, they were influenced by other royal houses, 

such as the royal house in Spain, where the fashion was taken that left only the faces and hands 

visible in the case of women. 
 

The silhouette was gradually changed due to the skirt with rings that got more width at the 

bottom, a roller was added at the waist and the neckline was covered. 
 

Between 1588 and 1603, the silhouette changed radically, the bodice widening a lot on the 

abdomen making the trunk look longer than the bottom, and the legs look shorter. The sleeves 

gained a lot of volume due to the padding, and the skirt changed, having one or two rings near the 

thighs, from where it fell perpendicular to the ground forming a square. The fashion of that period 

was characterized by the oversizing and widening of the silhouette, by the opulence of contrasting 

fabrics, with applications of lace, pearls, and precious stones. This fashion with French influences 

became more and more popular in England. 
 

The fabrics used to create the garments were important in the Elizabethan era, providing 

information about the social status of the wearer. Thus, a person wearing clothes made of silk, 
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satin, velvet or taffeta could be recognized as belonging to the upper class. To show their privileged 

status, the Elizabethans wore sophisticated clothes, which not only changed their silhouette, but 

were also extremely uncomfortable. The lower-class people worked hard, so they needed lighter 

costumes, and the fabrics used were wool or linen. 
 

An important role was played by the colours allowed to be worn, depending on their 

symbolism. The aristocrats wore vivid and intense colours while the lower-class people wore 

clothes made of dark grey or earthy fabrics. 
 

To make those costumes, we used fabrics as similar as possible to the texture and the colour 

of those used in the Elizabethan period. We also analysed the components of both female and male 

costume specific to that era. 
 

Due to the low temperatures in England, women wore several layers of clothing, the 

women's costume being composed of a body shirt, bodice, stockings, skirt with rings, roller, 

waistcoat. The pattern was the same, varying only the fabric, depending on the social class. 

Regarding the clothes above (dress, waistcoat, outerwear, collars and headgears), we tried to 

analyse them chronologically, choosing images from the paintings of the time, but with different 

patterns. We also analysed both the costume of the lower-class people and the lavish costume worn 

by the aristocracy or Queen Elizabeth. 
 

Equally spectacular was the men's suit influenced by the opulence of the Queen's wardrobe. 

It was originally based on the "Tudor style", but it changed its shape over time, giving an athletic 

shape to the silhouette, with accentuated shoulders, but keeping the number of layers. The men's 

suit consisted of shirt, stomacher (wide belt that was fastened at the waist with laces or stitches), 

stockings, doublet, waistcoat, breech, cape, hat, as well as accessories (shoes, belts, weapons and 

purses). 
 

We discussed the beauty ideal of the time to better understand how the costume deformed 

the body line through curves and angles. 
 

In contrast to the miserable daily lives of ordinary people, the Elizabethan era reached a 

peak of luxury and opulence. Although Renaissance fashion has varied in different countries, there 

are some elements in common between all areas of Western Europe. For women, the typical 

Renaissance costumes are the dresses worn with bodices. The novelty in Elizabethan fashion is 
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given by the collar that has managed to reach huge dimensions. In contrast to the grandeur of the 

pleated collar (usually white), the bodice was elongated, sharpening almost unnaturally in the 

lower abdomen. 

Section 2.12. "Fabrics used” in this work focuses on the types of fabrics that were in vogue 

at that time, describing the kind of yarns from which the fabrics were made and their 

characteristics, as well as how dyes were obtained. The costumes in the Elizabethan period were 

made of expensive natural fabrics such as: cloth, velvet, broadcloth, or taffeta. Hand embroidery 

was sewn on all the fabrics, with figurative motifs representing flowers, birds, etc., arranged 

asymmetrically or non-repetitively according to Italian and Spanish fashion. 
 

In addition to the fabrics used, an important role was played by the colours, which the 

harder they were to obtain, the more expensive the fabric became so that only very rich people 

could afford it. The most difficult colour to obtain was black. Purple had become a symbol for 

both power and wealth, and its value exceeded that of its weight in gold. Ordinary people could 

wear earth tone coloured and grey clothing. The Queen used for her outfit colours such as black, 

white, gold, red, purple. 
 

The symbolism of colours also had a special importance. White, which was exceedingly 

difficult to obtain, was worn only by those who did not work and symbolized purity, virtue, and 

holiness, being also used by priests, especially at Easter. Yellow was worn in the Elizabethan 

period by the lower or middle social classes, symbolizing renewal, and hope, but it was also 

associated with envy, greed and betrayal. Red was associated with power and was used for military 

uniforms. Pink was worn by girls and young women, symbolizing joy and happiness, but also by 

the middle- and upper-class men. For example, many men wore pink stockings. The servants were 

dressed in blue. Orange, which symbolized courage, was worn by lower and middle-class people. 

Purple symbolized repentance and mourning and was a colour reserved for the royal family, as 

well as indigo or royal blue. Green symbolized the revival of nature. Since it was easy to obtain, 

green could be worn by lower and middle-class people. Brown symbolized poverty and 

humiliation, and grey was associated with punishment, so it was worn during the Lent. 
 

The most difficult to obtain were black and Crimson (very intense coral red), which 

symbolized authority and power. Crimson was the colour worn by men in the royal family and 
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Council members, while black was, for example, worn by the Spanish royal house. Woollen 

fabrics were preferred in the Elizabethan period. The wardrobe of the lower-class people was made 

of woollen fabrics. This fabric keeps the body temperature constant, is water resistant and does 

not get dirty so easily. Its quality was surprisingly varied, being able to be used for exceptionally 

fine fabrics, such as satin or velvet, to brocade or broadcloth. Dresses, vests, hats, outerwear and 

stockings were made from these fabrics. The so-called "bed linen", from which were made 

underwear, helmets, sometimes socks, was also used for lining or decorating garments. This 

material was glossy and cold to the touch. 

 
Cotton was and is one of the most used natural fibres. When twisted it forms a strong and 

smooth thread that can be easily dyed. 

Silk, one of the most expensive materials, was imported from China as a fabric for rich 

people. Another luxury fabric was velvet, a symbol of nobility, being preferred by kings and 

emperors. It has also been used for wallpapering walls, upholstering furniture, for curtains, for 

interior decoration of carriages or as a support for painting, especially the black one. 

Satin, a fabric with one side glossy and the other matte, could be worked on both sides and 

was used for lining garments, shoes, or decorations. 
 

The taffeta, woven of silk threads, glossy and smooth, has no front and back. The rustling 

it produces when touched is specific to this fabric. It had no motifs or prints and could also be 

woven with two colours of yarns that helped the fabric to change its colour depending on the light. 

The brocade was also woven from silk and had a floral or geometric pattern in its texture of the 

same yarn colour or a different colour. It can be used on both sides and was preferred by nobles 

and priests. Brocade is used today both for clothing and for theatre and vintage costumes, or for 

curtains or furniture upholstery. 
 

In the Elizabethan period, leather was a quite common fabric used to make belts, gloves, 

shoes and purses. The men's costumes included leather tunics, vests, breeches, and hats. Fur, a 

fabric reserved only for the nobility, was used to line the capes, the sleeves or as collars. 

The same first part of this work puts also a special emphasis on designing the pattern, the 

way it was applied on the fabric for making each individual layer of a costume, while the second 

part of this work focuses on the different types of stitches. 
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The pattern of any garment, shirt, dress, or jacket was relatively simple to make, and the 

order in which all the parts of a costumes were sewn together was particularly interesting. The 

seams were practically embroidered in the Elizabethan period. For example, the shirts had a wider 

or narrower stripe at the cut of the sleeve and on their closure sides, embroidered with 

"Blackwork", as Queen Elizabeth herself called it because it was sewn with black thread. This is 

made in the same way as the "Romanian folk stitch". The cuffs were decorated, and the neckline 

and the bottom of the shirts were finished using this technique. Some garments were used several 

types of techniques: embroidery was used on transparent fabrics that were embroidered with a 

needle, leaving either more airy or denser areas. Another technique was to remove the threads from 

the fabric, the free spaces being covered by embroidery. This technique was widely used for collars 

and cuffs. 

The threads used to work the lace were the following: silk, cotton, gold, silver, copper or 

white hair. 

Lace had become a symbol of well-being that only the upper-class people afforded. Its 

price was enormous for a collar, reaching, for example, the value of two hectares of land. Women 

specialised in lace making were very well seen in the society of that time. 

An example of a quite simple pattern analysed in this work is that of Margaret Lonton's 

jacket whose portrait can be found in the Victoria and Albert Museum, and which has been 

preserved to nowadays. It is straight, with a length up to the thighs, with long and tight sleeves, 

but it was embroidered on absolutely its entire surface, with silk, gold, silver threads and precious 

stones and sequins. The only decoration of its cut are the two small wings on the shoulders. It took 

at least one year to make such a jacket. 

Among the garment making techniques described in Section 2.14. "Techniques” of this 

work, an important place has the folds made during the Elizabethan period, and which are still 

used today. The most widespread and used fold throughout the 16th century was "Knifepleating", 

which could be found at the waist, around the neck or on the wrist. Another type of fold, called 

"knife pleat", which we call today "pleated", started from 0.5 cm in size and, depending on the 

thickness of the fabrics, reaches up to 5 cm. Such folds could be made one after the other or passed 

over each other and then ironed, having the advantage of not thickening the waist. 
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The “knife pleats” could give the skirt even more width at the bottom, the folds passing over each 

other. 

The "rolled pleats" create the image of tubular folds, like cones with their tips up. They 

were used more during the Italian Renaissance. For this, the fabric must be cut into strips. 
 

"Cartridge pleats", used and known today as "pencil pleats", are applied to the top of the 

curtains. During the Elizabethan period, this type of pleat was very often used to wrinkle skirts 

and petticoats at the waist, around the neck and on the wrist. 
 

This chapter also describes several types of clothing, taken in chronological order, 

following the paintings and engravings of that time. The outfits analysed will be both those worn 

by Queen Elizabeth and those worn by the middle-class people, which differed not by the almost 

identical patterns, except for the skirt which was not so wide at the bottom for ordinary women, 

but especially by the fabrics used. 

Like the ring skirt and bodice, the collar is a feature of the Elizabethan period, becoming a 

symbol of that era. They make the subject of Section 2.6 "Collars” of this work, being the most 

important accessory for all social classes and for all ages, varying in size, fabric and even colour. 

During the reign of Henry XVIII, the collar was an embroidered ribbon, made of lace or a wrinkled 

ruffle attached to the shirt. After 1560, the collars became impressive. These were made of strips 

of thin fabric with a beautifully finished, embroidered, or laced edge. 
 

As for the folds of the collars, the most common folds were eight shaped, but they could 

also be tightly wrinkled and attached to a ribbon around the neck. The collars over time extend so 

far outwards, over the width of the shoulders that they had to be supported with a metal frame. 

Towards the end of Elizabeth's reign, the collar no longer clung to the back, remaining open at the 

front, and its corners were fastened to the square neckline of the bodice. Another smaller collar 

could be added to this type of collar, perhaps of a different colour. Two wings made of a thin and 

transparent fabric, fastened on a wire support, and masked by a narrow embroidery were added to 

this model with several collars on the back. 
 

Section 2.7 "Headgear" is dedicated to headgears since only young girls were allowed not 

to cover their heads in the Elizabethan period. 
 

In the first part of the 16th century, the ladies wore a very voluminous head dresses 

consisting of several layers, but over time, it was reduced in volume, being laboriously decorated. 
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The helmet was the headdress that all women had to wear. It had a simple cut and looked 

either like a modern-day baby hat or a chef's hat. It was made of various fabrics, depending on the 

social status of each woman, from bed linen to batiste or silk. Given that all women wore long hair 

at that time, they could tighten pinch and hide their hair under that helmet. An actual hat was worn 

over the helmet, the shape of which did not differ much from the shape of today's hats. 
 

Section 2.8 in this focuses on masks, which were first worn by courtesans and later also by 

noble women when they went out during the day and who did not want to be recognized or who 

want to protect themselves from the sun's rays since white skin was the ideal of the beauty of that 

time. 
 

The gloves described in Section 2.9, an accessory symbol of the Elizabethan period had to 

be worn by all citizens, be they men or women. In most of the portraits painted during that period, 

we can notice gloves held in hands, attached to belts or to hats. The most beautiful gift a woman 

could receive was a pair of gloves. They had come to look like jewelleries because of their 

extravagant ornaments. 
 

Jewelleries (see Section 2.10), also played an important role at that time, being reserved 

only for the upper social classes. People wore gold and silver chains, long beads of pearls of 

various sizes, jewelleries made of precious stones and gold-encrusted pearls. Pendants, some 

miniature sculptures in the form of a mermaid, birds, dolphins, spiders, fruits and flowers, could 

be attached to a necklace or ribbon around the neck, attached to a dress or its sleeves, but could 

also be used as ornaments for hairstyles. Miniature paintings inserted in a medallion or pendant 

were also very fashionable. 
 

Section 2.11 "Propagation of fashion" describes the way fashion moved from one royal house to 

another. In addition to the drawings and engravings made by the painters of that time and the gifts 

consisting of garments that the monarchs offered each other, the new models were sent through 

dolls with a size of up to about sixteen centimetres. The clothing of those dolls was represented 

down to the smallest detail, from the skirt underneath, the petticoat to the dress above with its 

ornaments, respecting even the models of jewelleries and hairstyles. Such a doll has been preserved 

until now and can be found in a museum in Sweden. 
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Subchapter 2.15 is dedicated to the male costume which has the same importance as the 

female one. Queen Elizabeth's personality also left its mark on the way men dressed in the royal 

court, encouraging them to wear opulent and extravagant clothes. 
 

The Elizabethan costume for men was also based on the "Tudor style", which made the 

silhouette look wide and heavy, and consisted of several layers, with oversized shoulders, a padded 

doublet on the abdomen and breeches. The silhouette changed over time due to the costume, 

becoming taller, with a marked waist, but nevertheless, the number of layers remained the same: 

shirt, stomacher, stockings, doublet, waistcoat, breeches, cape, hat, shoes, belt, weapons, purses. 
 

As in the case of women, the fabrics chosen for men's clothes provided information about 

the status of their owner. Velvet, satin, taffeta and silk were meant for the nobility, while lower-

class men wore woollen and sheepskin clothes. 
 

The shirt was a garment found in both women and men, differing according to social class. 

The shirt was part of the underwear and was meant to protect the clothes above from sweating, 

because the Elizabethans were not used to washing too often. Unlike other garments, the shirt was 

washed very often. The fabrics used to make shirts were batiste, Holland-like cotton fabric, bed 

linen or flax. Another particularly important garment was stockings (see Section 2.17). Unlike 

women, men wore them in sight, reaching far above the knee, being tied with laces by a waist cord 

or with trousers buttons. The stockings were knitted from twisted wool yarns, in the case of the 

middle social classes, and from silk or very thin wool yarns, in the case of the nobility. Stockings 

of both sexes had become luxury items, their price varying depending on the fabric they were made 

of. Depending on their outfit, the men also wore stockings with colourful tassel or ribbon 

ornaments at their knees or ankles. The favourite colours were white, pink, blue, green and red. 
 

The doublet (see Section 2.18) was another garment worn only by men, appearing in a wide 

range of styles, being very tight at the waist and accentuating the shoulders. Its length could reach 

to the waist, with an elongated tip on the abdomen, reminiscent of the female bodice, but the men's 

doublet was quilted, giving the impression of a "goose belly". The doublet could also have a basque 

of different shapes and lengths. The sleeves were shaped like a "lamb's leg", were lined, made of 

a different colours or fabrics than the doublet, and were attached to the neckline with laces or 
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buttons. The fabrics used were satin, taffeta, for the upper social classes, while ordinary people 

used more rudimentary fabrics, but keeping the same pattern.  

The vest (Section 2.19.) was worn over the doublet, being usually open at the front. There 

were many types of vests: sleeveless, short-sleeved or with exceptionally long wings, tied with 

shoulder straps and revealing the doublet underneath. The vest was made of thicker fabrics or 

leather and could be also richly decorated.  

Section 2.22 analyses the clothes of pirates or sailors who, at first, did not have a uniform, 

but wore the clothing they found on the attacked ships, so they were called "motley crew". Starting 

with the 16th century, the navy became an important department, which is why sailors began to 

wear clothing appropriate to their business environment and it was ordered that they wear leather 

jackets, shorts and stockings, and captains white jackets with a red cross on the chest. A garment 

worn by sailors was the shirt, referred to as a "dress" or "robe", which was over the waist and made 

of a solid fabric.  

Section 2.23 of this work analyses the trousers, an essential clothing item that has known 

many styles. The trousers could be short, knee-length, with turn-ups and worn with stockings or 

above the ankle, straight or breeches. Sailors wore long, flared trousers at the bottom, young men 

with beautiful legs preferred shorts, and older men wore them up to their knees. The trousers were 

worn by men of all social classes, being made of a wide variety of fabrics: silk, satin, taffeta and 

leather, for the upper classes, rudimentary fabrics of wool and leather, for the lower classes. Each 

important type of trousers, such as “breeches", "Slops-Breeches", "Venetian trousers", "Canions", 

"Trunkhose", "pumpkin pants", “Gallyhosen” and “Pluderhosen”, is presented in this work, with 

their own tailoring pattern and method.  

Sections 2.5. and 2.24 describe the outerwear, worn by both sexes. The cape was worn by 

both men and women and was present in the wardrobe of every Elizabethan. The fabrics used for 

making the capes were very various types of cloth, thicker wool, velvet, silk, taffeta, usually lined 

with fabrics of different colours and textures or "ton sur ton”. It was worn on both shoulders by 

women and on one shoulder by men. As for the cape, Subsection 2.24.2 describes how the tailoring 

pattern were designed and the steps to follow to make it. The cassock and the cloak were also two 

garments included the "outerwear" category. Later changing its shape under the influence of 

Spanish and Dutch fashion, the cassock was in fact a long vest with wings instead of sleeves. Made 
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of warmer red fabrics, it was used by sailors and Elizabeth's personal bodyguards. The coat was 

rectangle shaped, being made of woollen in dark colours (brown, green, grey and black).  

Another important part of this work is Section 2.25 "Headgears" since at that time both 

men and women wore their heads covered, either as protection against cold weather or as an 

indicator of their social status. The Elizabethans wore their hair, moustache and beard cut short, 

hence the name "round heads". Blond or red hair was obtained by sitting in the sun for hours and 

wearing a kind of hat without a cap to protect the face. The hair could also be coloured with saffron 

or boiled onion leaves, powdered with flour or other powders obtained from oak or rubber tree. 

The headgears were made of wool, velvet, taffeta. Depending on the social class, they were richly 

decorated with gold and silver braids, lace, embroidered trimmings, ribbons, brooches and badges. 

All men, regardless of their social class, wore feathers. The hat, made of rigid materials, was 

composed of a cap of varying heights, covering the upper part of the head and the boron attached 

horizontally to the cap. All hats have so far been decorated at the junction of the cap and the boron 

with at least one ribbon.  

Another type of headgear widespread in the Elizabethan period was the "Holbein cap", so 

named because it was often depicted in Holbein's paintings, but also the beret, similar to the 

"Holbein cap", except that it had a much larger cap and the boron and the cap are attached one to 

another along the entire length of the head.  

Another type of headgear is the leather "skull cap” used more by sailors. The pattern of the 

cap was made of triangles sewn together and a ribbon was sewn on the edge. It could be worn tied 

under the chin with a string. "Monmouth", another headgear, originally worn by sailors and 

fishermen, had the shape of a "skull cap” and was usually knitted from dark-coloured woollen 

yarns. In 1571, a law was passed in England to increase the wool trade, providing that all men, 

from the age of six, should wear this kind of knitted hat on Sundays and other holidays. Most of 

the headgears were analysed and presented in this work both in terms of tailoring pattern and the 

way they were made.  

Section 2.26 focuses on accessories presenting the ones preferred by the Elizabethans. The 

footwear (see Subsection 2.26.1) followed the shape of the foot, sometimes covering it up to the 

ankle, sometimes up to below the knee, and was quite similar in both men and women. The upper-

classes people wore shoes made of soft leather, velvet, silk or other fabrics, lined with wool, taffeta 
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or satin, preferably red. The footwear was of two types: one that was worn inside, with a thin sole 

and another that was worn over it in the shape of a slipper, with a protective role. This model was 

taken from Italian fashion, the sole reaching so high that women needed help to move. Subsection 

2.26.2 also describes the leather belts, decorated with embroidery and gold or silver braids, and 

with elaborate buckles, which were themselves real jewels. Men wore belts diagonally across their 

chests or waists to hold a sword, dagger, or purse with money. Women's belts were narrow, made 

of leather, lace or embroidered fabrics and were usually used to attach a fan to them, for example.  

Throughout the Elizabethan era there were no pockets to carry money, beads or the prayer 

book. A list of bags, pouches, purses and handbags used at that time is available in Subsection 

2.26.3 of this work. The bags were generally worn by men and made of leather, their quality 

varying depending on the social status of their owners. Over time, other fabrics such as velvet, 

taffeta, satin began to be used to make them, and then they were lined and decorated. Men also 

carried bags hanging on their shoulders, with one side facing the front and the other facing the 

back and made of light-coloured fabrics. "Zaraf" was the ancestor of today's bag with several 

compartments, consisting of five or six bags attached to a wooden handle and was worn by people 

who dealt with different currencies. Some bags had a wide, long shoulder strap, resembling today's 

backpack. The purses were rectangular and attached with a drawstring or a chain to the waist belt, 

and at first, they were made of leather, and later of textiles.  

The fans (see Subsection 2.26.4) were initially used to remove insects, later becoming a 

fashionable accessory for all upper-class ladies. These showed the status of their possessors: the 

feathered ones were reserved for married ladies, while the young girls used fans made of chicken 

skin or parchment paper, decorated with complex images on both sides or written with poems or 

prayers. Another accessory taken from Italian fashion was a shawl made of mink, marten or fox 

fur, called "Tippet”, which was worn over the shoulders, fastened by the belt or held in the hand. 

It was also called "flea fur" and aimed to attract fleas from the owner's body. This is detailed in 

Subsection 2.26.5. 

A brief history and evolution of the glasses is presented in Subsection 2.26.6. The 

spectacles depicted in the paintings of that time had, at first, the lenses attached to a two-stemmed 

gold or silver handle and were later replaced by framed lenses that were worn over the nose. They 

were held in place by ribbons or laces attached to the edges of the frames. The monocles and the 
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lorgnettes became extremely popular among women in the second half of the 16th century. The 

spectacles were worn only by the upper-class people, and this was done secretly so as not to find 

out that the person wearing them had vision problems. 

Since this foray into the world of Elizabethan costume would be incomplete without an 

analysis of how the mentality of that era was reflected even on children's clothing, this work 

concludes with a subsection dedicated to this topic intituled "Children's fashion and education in 

the Elizabethan era”. In the 16th century, both the clothing and the education of the children 

depended on the social class to which they belonged and on the financial situation of their parents. 

Children were considered adults from an early age, and this concept was reflected in the clothes 

they wore. Although by the age of one year, infants were wrapped in fabric strips which were 

thought to prevent their feet from deforming, falling from the cradle, or any other danger, coral 

bead necklaces were placed around their necks to ward off evil spirits. The childhood stage was 

considered to last up to seven years, although it often ended with the walking and talking stage for 

lower-class children. Up to this age, both boys and girls, without any distinction, wore long 

dresses, which copied those of their mothers, but less adorned.  

However, the use of embroidery, precious stones or jewelleries in the clothing of upper-

class children resulted in heavy and uncomfortable clothing, which caused great discomfort to 

those who had to wear it. Textiles were also used to make toys (dolls, teddy bears, balls, etc.). The 

cruelty of that time was also reflected in the children's games, the girls preferring to play "at the 

funeral”, and the boys played "war" in which they used real weapons. At the age of seven, the boys 

received their first pair of trousers and stockings, an event celebrated with a party called 

"Breeching". Although boys did not become adults until after the age of twenty-one, girls were 

already considered adults at the age of fourteen, capable of inheriting or being able to marry and 

have children. The clothing of these girls was identical to that of their mothers, with the only 

difference that they did not wear any kind of headdress. The major differences between social 

classes in terms of dress habits are also found here. The middle or upper-class girls accessorised 

their outfits with chains, necklaces, rings, earrings, bags with perfume bottles, fans or gloves, while 

the lower-class girls had only an apron over their dresses meant to protect them. 

The love and pleasure of Elizabethans to wear precious and sophisticated clothing is a 

theme addressed countless times in this work, as well as the importance of fashion, which became 
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a major social factor during that period, designating a very strict hierarchy, in which a clear 

distinction was made between kings, members of the royal court and ordinary people. At the same 

time, the population was subject to numerous restrictions that served as a means of controlling the 

inhabitants of the kingdom or had the role of differentiating social classes. 

This work is the result of research and may be of interest to a particular segment of readers. 

In addition to set designers and vintage costume lovers, it could also be of interest to those 

interested in fashion, theatrologists and costume historians. The motivation for choosing the 

doctoral topic is more related to the personal path of its author in the field of theatre. An attempt 

was made to treat this topic in an original way, the originality defining the author of this work both 

as a person and as an artist, but also as a researcher in this field.  

In order to better understand and more accurately capture the complete image of the 

costume that is the subject of this work, we watched with great interest over time, the vintage 

theatre performances, but also those with bold approaches, such as plays with collage costumes, 

from modern fabrics, but made based on vintage tailoring patterns. 

Therefore, this thesis proposes a research of the Elizabethan costume as a potential support 

for modern creations and is intended to be a balance between tradition and artistic experiment. In 

conclusion, this paper provides an important documentation material on this topic, proving its 

deepening through those stated throughout this paper. 

 
 


