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În epoca premodernã familia devine 
locul privilegiat de investiþie afectivã şi 
de reculegere intimã1; aici individul se 
adãposteşte de cenzurile comunitãþii2. Pe 
de altã parte, în familie ca şi în societate, 
se petrec evenimente care presupun o 
lentã şi nedramaticã reaşezare a rolurilor 
sociale (efecte ale dinamismului din 
cadrul societãþii urbane); în schimb, 

în familia tradiþionalã se reproduc formele consacrate de gestionare a intereselor 
private dar şi colective, mecanismele de funcþionare a economiei rurale, obiceiurile 
cutumiare care fac din familie matricea socio-culturalã şi geneticã a lumii tradiþionale 
În acest registru, precum şi ca urmare a interesului pe care mediile oficiale îl acordã 
familiei ca factor socio-economic şi cultural de stabilitate, femeii i se acordã o atenþie 
evidentã, constantã şi realizatã din mai multe perspective.

Cãlãtorii strãini care sunt interesaþi de structura familiei din lumea româneascã 
evalueazã statutul femeii din perspectivã moralistã şi pragmatic-fiziocraticã; 
aceasta din urmã este ilustratã mai ales de cãlãtorii austrieci aflaþi în serviciul 
administraþiei habsburgice. Nu sunt înfãþişate individualitãþile ci doar identitãþile 
de grup. Imaginea femeii nu cunoaşte la cãlãtorii perioadei abordate în analiza 
noastrã fluctuaþii demne de semnalat; schematizarea ei sau reprezentãrile 
realizate detaliat în manierã descriptivã sunt determinate de felul în care proiectul 
scrierii vizeazã în mod special sau doar tangenþial problematica moravurilor şi a 
specificitãþii socio-culturale a comunitãþii studiate. 

Perspectiva moralã este alimentatã de douã surse: una tradiþionalã sugeratã de 
reprezentãrile medievale vis-à-vis de femeie şi de rolul ei socio-moral, dimensiune 
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1  Philippe Ariès, Istoria vieþii private, vol. 6, Bucureşti, 1995, p. 126.
2  Ibidem, p. 130.
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revigoratã de literatura de colportaj din secolele XVII-XVIII, precum şi una mai 
recentã extrasã din operele moraliştilor şi medicilor epocii. Aceasta din urmã 
secularizeazã imaginarul despre femeia, deşi acesta rãmâne în continuare ostil, 
îmbogãþindu-şi repertoriul explicativ vis-à-vis de inferioritatea “naturalã” justificatã 
prin particularitãþile genului; în primul rând, diferenþa este perceputã şi definitã 
ca una anatomicã /sexualã. De altfel, frica de sexualitatea femeii (de exerciþiul 
pãcatului), de felul în care ciclurile vieþii femeii sunt determinate de funcþiile 
sexuale, genereazã coduri culturale aflate în prelungirea clişeelor medievale şi 
premoderne care demonizau femeia drept cauzã a slãbiciunii umane, primejdie în 
cãsnicie, factor al morþii, agent al lui Satan.3 Pânã şi una dintre cele mai exersate 
valori precum onoarea era legatã de sexualitate4 De altfel, discursul bisericii 
continuã sã suspecteze femeia din mediul rural datoritã calitãþii de purtãtoare a 
culturii populare5; ea este “ neputincioasã şi impurã”6. Deoarece femeia prin natura 
ei insaþiabilã nu poate sã ofere raþionalitate, eficienþã şi echilibru familial, singura 
soluþie era în sistemul de “raþiuni” al epocii - supravegherea femeii, asigurarea 
dominaþiei bãrbatului; acest obiectiv al discursului moralei este sugestiv reprezentat 
încã de la finele Renaşterii de Shakespeare în Îmblânzirea scorpiei. Fiziologii 
şi filosofii iluminişti vor elabora alte explicaþii întemeiate pe mecanicismele 
fiziologiei epocii. Diderot, dar mai ales Rousseau şi Roussel sunt convinşi cã uterul 
determinã şi exprimã feminitatea. Aceastã dependenþã de alcãtuirea naturalã este 
sursa senzualismului, a sensibilitãþii excesive a femeii, particularitate accentuatã 
de natura umoralã şi de structura neurologicã mai “gingaşã”.7 “Construcþia” 
excesivã a feminitãþii împiedicã afirmarea raþiunii, determinând cantonarea femeii 
în aria obscurã a iraþionalului – ea nu realizeazã maturaþia ideilor, fiind blocatã la 
nivelul unei imaginaþii cel mult bogate.8 Ca fiinþã imperfectã, femeia se schimbã 
doar în funcþie de mişcãrile matricei sale-uterul!9 Soluþia iluminiştilor vis-à-vis 
de funcþionalitatea socialã a femeii ca rezultat al naturii sale inferioare nu era 
departe de aceea formulatã de discursul bisericii, deşi perspectiva din care aceastã 
funcþionalitate era definitã era una laicã şi pragmaticã. În mod concret, aceşti 
moralişti care reprezintã societatea civilã considerau cã femeia datoritã naturii sale 
sensibile şi inconsistente trebuie sã se orienteze cu exclusivitate înspre mediul 
domestic, familial, dedicându-se activitãþilor casnice în care îşi poate realiza 
calitãþile şi afectivitatea. Ea administreazã cotidianul. În concluzie, din diferenþa 

3  Dominique Godineau, Femeia, în Omul Luminilor, Iaşi, 2002, p. 292; Jean Delumeau, Frica 
în Occident în secolele XIV-XVIII. O cetate asediatã, Bucureşti, 1986, p. 193 sq.; Idem, 
Pãcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident secolele XIII-XVIII, Iaşi, 1997, p. 127 sq.

4  Jack Goody, Familia europeanã, Iaşi, 2003, p. 99.
5  Superstitions anciennes et modernes: prejugés vulgaires qui ont induit les Peuples à des 

usages et à des practiques contraires à la Religion. Avec des Figures qui représentent ces 
practiques. A Amsterdam, chez Jean Frederic Bernard, MDCCXXXIII.

6  Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne, 
Flammarion, Paris, 1978, p. 202.

7  Idem, O istorie a diavolului, Bucureşti, 2002, p. 95.
8  Dominique Godineau, op.cit., p. 291.
9  Evelyne Berriot Salvadore, Un corps, un destin. La femme dans la médicine de la 

Renaissance, Paris, Champion, 1993, p. 135.
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anatomicã, din funcþia maternã (despre care discursul iluminist abuzeazã mai 
puþin decât biserica tradiþionalã) şi din neputinþele fiziologice se naşte pasivitatea 
socio-culturalã a femeii şi diviziunea rolurilor sociale în cadrul familiei.

Dimensiunea pozitivã a reprezentãrii femeii este plinã de episoade efemere 
desfãşurate doar la nivelul elitei. Aceste “primãveri” se leagã de primele “valuri 
feministe”: perioada “querelle des femmes” (1400-1600) aflatã sub patronajul 
Cristinei de Pisan, scriitoarea care în Cartea cetãþii doamnelor aborda problema 
identitãþii feminine; feminismul raþionalist al secolului al XVII-lea aflat sub 
inflenþa cartezienilor Poullain de Barre şi Christian Thomasius care susþineau 
egalitatea sexelor în virtutea principiului raþiunii pure, precum şi legitimitatea 
dobândirii statutului juridic şi moral egal al femeii cu bãrbaþii; feminismul luminist 
(1750-1800) ilustrat îndeosebi de Madame de Beaumer (Journal des dames) şi 
Marie Wollstonecraft (prin scrierea Revendicare asupra drepturilor femeii) care 
au introdus conceptele fundamentale ale discursului feminist: femeie, feminism, 
feminitate, demnitare femininã, virtute, raþiune, independenþã, egalitate.10 Cu 
toate aceste atitudini revoluþionare pentru epoca lor chiar şi femeia din înalta 
societate era supusã canoanelor “datoriei” casnice jucând în societate cel mult 
un rol oficios.11 

Virtuþiile feed-backului cultural se pare cã nu îşi realizeazã conexiunile în ceea 
ce priveşte evoluþiile (lente) ale imaginarului vis-à-vis de femeie; dinspre secvenþele 
de discurs feminist nu pãtrunde nici o influenþã în discursul tradiþional; dimpotrivã, 
acesta îşi perpetueazã, ba chiar îşi rearticuleazã misoginismele care dupã orice 
încercare de spargere a imaginii conservatoare şi de ameliorare a statutului femeii, 
revin la suprafaþã, radicalizîndu-se. Dupã cum vom observa pe parcursul analizei 
noastre cãlãtorii occidentali care viziteazã provinciile româneşti apreciazã rolul 
social al femeii în cadrele domestice ale cuplului, adicã statutul de soþie şi mamã. 
Aceste aprecieri se fac de cele mai multe ori în manierã tezistã, pentru a sublinia 
prin antitezã vegetarea soþilor. Despre activitatea neobositã a þãrãncilor românce din 
Transilvania şi Banat vorbesc mai toate relaþiile de cãlãtorie din a doua jumãtate a 
secolului al XVIII-lea. Aceastã abordare este explicabilã prin preocupãrile mediilor 
oficiale vis-à-vis de comunitatea ruralã şi de familia tradiþionalã, preocupãri 
dictate de natura proiectelor socio-economice şi demografice ale monarhiilor 
administrative, precum şi de deprinderea culturalã de a sublinia aspectele care 
oferã date despre identitatea Celuilalt (“firea locuitorilor”, tradiþii etno-culturale 
şi religioase). Formulele de evaluare ale cãlãtorilor se desfãşoarã de la aprecieri 
sintetice cu nuanþe care merg de la constatare12 la evaluarea funcþionãreascã13 

10  Mihaela Miroiu, Gândul umbrei: abordãri feministe în filosofia contemporanã, Bucureşti, 
1995, p. 86; Gisela Bock, Femeia în Istoria Europei. Din Evul Mediu pânã în zilele noastre, 
Iaşi, 2002, p. 22.

11  N. Davis, Les cultures du peuple. Rituels, Savoir et Résistences au XVI-e siècle, Aubier, 
Paris, 1979.

12  Ignač Raicevich, Voyage en Valachie et en Moldavie, avec des observation sur l’histoire, la 
physique et la politique, augmenté de notes et additions pour l’intelligence de divers points 
essentielles, traduit de l’italien par M. Lejeune, chez Masson et Fils, Paris, 1822, p. 142.
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iar în câteva cazuri la fascinaþie (cãlãtori mai târzii, care vãd în þãranca românã 
şi în lumea ruralã supravieþuirea unei lumi arhaice “necorupte”, ordonate de 
solidaritãþi şi norme morale).14 Am apelat la reproducerea textelor care întemeiazã 
aceste aserþiuni. Astfel, funcþionarul Ehrler afirma cã “femeile îşi vãd singure de 
gospodãrie deoarece sunt extrem de harnice. Tot timpul, cât merg, cãlãtoresc, 
şed ori se plimbã, ele se îndeletnicesc cu torsul, ori cu vreun alt lucru necesar 
gospodãriei […] Deşi bãrbaþii sunt mai indiferenþi, faþã de sârbi în ceea ce priveşte 
muncile câmpului, femeile lor îndreaptã totul, împlinind cu hãrnicia lor tot ceea 
ce este de lipsã atât la câmp cât şi acasã.”15 

Femeile sunt vãzute ca partea activã a familiei şi a naþiunii de cãlãtorii de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea: “În timp ce românii pierd în comparaþie cu alþi bãrbaþi, pe atât 
câştigã femeia prin comparaþie cu femeile de acelaşi statut din alte pãrþi. Româncele 
sunt supuse, prietenoase, foarte harnice şi pline de bunãvoinþã. Femeia munceşte la 
câmp, vede de copii şi de casã, toarce şi þese pentru nevoile casei şi pentru vânzare, îşi 
face şi îşi spalã îmbrãcãmintea, creşte şi vinde la târg pãsãri, toarce din furcã în timp ce 
merge cu cãruþa sau se aflã pe jos, pe când bãrbatul doarme fiind bãut…”16 Într-
un alt pasaj, acelaşi cãlãtor îşi exersa cu virtuozitate descripþia: “… m-am dus sã mã 
încãlzesc într-o cocioabã þãrãneascã micã şi îngustã ca vai de lume şi umplutã cu vreo 
20 de suflete, femei, copii şi un bãtrân. N-am reuşit sã vorbesc cu acei oameni dar care 
plini de bunãvoinþã mi-au dat o supã de lapte. Femeile lucrau la prepararea firelor de 
tort, una din ele stãtea la rãzboi şi lucra cu hãrnicie. Copilele aveau toate câte o treabã 
de fãcut, bãieþii se jucau. Bãrbaþii acestor femei vrednice se aflau la primar, locul de 
întâlnire unde se bea nectarul românesc, rachiul.”17

Surprinzãtoarea prin abordarea neconvenþionalã şi prin trimiterile la nostalgicele 
întruchipãri levantin-europene ale motivului “bunului sãlbatic” este relaþia 
abatelui Pizzagali: “Poporul acesta (român n.n.) cu inima curatã, este primitor 
– vara, femeile lor poartã numai o cãmaşã, douã şorþuri de mai multe culori, ce 
atârnã de la mijloc în jos, şi sunt desfãcute în pãrþi; au sufletul lipsit de viclenie, 
cãutãtura veselã, îşi þin cãsnicia aproape dupã obiceiul scitic, uneori dupã obiceiul 
amazoanelor şi al indienelor. Româncele încalecã pe cai, mânã cãruþele, le place 
sã arate un spirit bãrbãtesc şi astfel se vede cã aceste neamuri trãiesc mai fericite 
decât altele, cãci trãiesc cu mai multã simplitate, se þin departe de negoþ şi de toate 
meşteşugurile care se poartã în vederea luxului. Ele nu suferã de înşelãciune, de 
pizmã, de moleşealã.”18

13  Domenico Sestini, Viaggio curioso- scientifico-antiquario per la Valachia, Transilvania 
e Ungheria fino a Vienna, di Luigi et Fratelli Magheri, a spese di R. Tondini, Florenþa, 
1815, p. 136; Johan Jakob Ehrler, Banatul de la origini pânã acum (1774), Timişoara, 1982; 
Francesco Griselini, Încercare de istorie politicã şi naturalã a Banatului Timişoarei, trad. 
Costin Feneşan, Timişoara, 1984, p. 174.

14  Johann Lehmann, Reise von Preßburg nach Hermannstadt in Siebenbürgen, Dünkelspiegel 
und Leipzig, 1785, p. 163; Abatele Francesco Pizzangali, Cãlãtoria prin Bucovina, Moldova 
şi Transilvania, în Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol. X, II, Bucureşti, 2001.

15  Ehrler, op.cit., p. 48.
16  Lehmann, op.cit., p. 27-28.
17  Ibidem, p. 163.
18  Francesco Pizzagalli, op.cit., p. 957-959.
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Cu toatã aceastã ubicuitate socialã realizatã în cadrele familiei rurale, femeia 
cea covârşitã de responsabilitãþi domestice le pare strãinilor ca fiind umilitã de 
cutume pe tot parcursul existenþei ei, prin valorile tradiþiei. Autorii relaþiilor 
construiesc exerciþii de distanþã socio-culturalã, deşi mulþi dintre cãlãtori provin 
din medii în care, ce-i drept cu mai puþin consacrãri gestuale, femeia trãieşte într-un 
sistem de convenþii şi constrângeri care îi permanentizeazã statutul de personaj 
secund.

Doar cãlãtorii care au staþionat mai mult în spaþiile sociale ale societãþii 
româneşti au observat şi gestualitatea ritualizatã care subliniazã statutul umil al 
femeii în interiorul cadrului domestic. Printre primii cãlãtori care au abordat în 
registru mai larg obiceiurile românilor a fost ofiþerul suedez Erasmus Heinrich 
von Weismantel aflat la începutul secolului al XVIII-lea în Moldova. În legãturã 
cu gestualitatea normatã de comunitate, o culturã a relaþiilor interpersonale, 
pentru a stabili ierarhia rolurilor sociale, cãlãtorul suedez observa cã “Toate 
femeile urmeazã obiceiul de a nu trece drumul tãind calea unui bãrbat, chiar 
dacã acela ar fi la o depãrtare de bãtaia unei puşti, sau dacã ar fi cerşetor, ci ele 
stau pe loc pânã ce trece, dând ca motiv cã sunt datoare sã arate bãrbaþilor toatã 
cinstea, respectul şi atenþia.”19 Acest tablou este întregit cu câteva decenii mai 
târziu pentru lumea bãnãþeanã de Francesco Griselini: “Româncele nu stau cu 
soþii lor la masã, ci mãnâncã dupã ce au terminat aceştia stând mai întotdeauna 
în picioare şi ocupându-se în acelaşi timp cu o treabã casnicã oarecare. Nici în 
timpul sarcinii, chiar şi cu câteva zile înainte şi dupã naştere, nu fac o excepþie 
de la acest obicei.”20 La distanþã de douã decenii de la prospecþiile sociale ale lui 
Griselini, dar şi din interiorul unor comportamente mai noi, austriacul Lehmann 
considera cã românii din Transilvania îşi trateazã femeile “ca şi cum n-ar face 
parte din neamul omenesc.”21 De aceea, acelaşi cãlãtor recomandã bãrbaþilor 
atitudini liberale, “sã schimbe dominaþia barbarã în raporturi reciproce, femeile 
sã nu mai fie tratate ca celelalte bunuri şi posesiuni ale lor.”22

Nu în toate relaþiile de cãlãtorie portretul femei din familia ruralã este 
construit pe dimensiune pozitivã. Dacã mai toate relatãrile iau în seamã portul 
feminin drept însemn al identitãþii şi al unei culturi specifice a corpului recurgând 
adesea la descripþia etnograficã, existã încã texte care se fac ecourile unor temeri 
şi stereotipuri medievale, funcþionale şi azi. În calitate de purtãtoare a culturii 
populare, de practicantã a sistemului de tehnici specifice magiei naturale, 
“descântãtoarele” sunt considerate suspecte, primejdioase pentru escatologiile 
colective. Chishull, de altfel un reverend anglican luminat, deşi face aprecieri 
la adresa frumuseþii femeilor din mediul rural transilvan (mai ales din scaunele 
sãseşti), aminteşte despre aplecarea lor spre practicile magiei naturale pe care 
autorul relaþiei le considerã drept “superstiþii”; în mod concret, face referire la 

19  Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel, Scurtã descriere a þinuturilor moldovene, în 
Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol. VIII, Bucureşti, 1983, p. 357-358.

20  Francesco Griselini, op.cit., p. 174.
21  Lehmann, op.cit., p. 28-29.
22  Ibidem.
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legislaþia antivrãjitoreascã încã în vigoare la începutul secolului al XVIII-lea.23 Dacã 
reverendul englez aflat în trecere prin provinciile române pe la 1702 condamnã 
din perspectiva unui discurs raþionalist aceste credinþe, misionarii catolici cred 
în caracterul destructiv al acestor practici, de regulã tehnici magice de protecþie 
a casei, a patrimoniului şi persoanei (“vrãji, descântece de desfacere a vrãjilor, 
farmece şi faceri de petrecanie, folosirea sacramentelor în magie, tãlmãcirea 
viselor”, etc.). Ei inventariazã rãtãcirile şi eresurile atât de “înşelãtoare”ale lumii 
satului, vorbesc despre femeile “descântãtoare care se îndeletnicesc cu o artã 
atât de înşelãtoare, şi nu aleargã la Atotputernicul, la Sfânta Fecioarã şi la sfinþi” 
primejduindu-şi sufletul.24

Existã însã şi câteva texte care nu recunosc implicarea dinamicã a þãrãncii 
în economia casnicã. La limitele temporale ale secolului al XVIII-lea, doi cãlãtori 
gãsesc explicaþii diferite lenei rurale. Primul, cãlãtorul protestant Weismantel, 
afirmã cã în Moldova, “bãrbaþii muncesc puþin, femeile şi mai puþin, şi nu poþi 
avea în toatã þara un zilier, în schimb poþi avea leneşi destui.”25 În schimb, Hacquet 
considerã cã activitatea economicã restrânsã este determinatã de statutul social şi 
de “puþinele nevoi gospodãreşti.”26

În câteva relaþii de cãlãtorie este încã funcþional un alt clişeu care va alimenta 
eugenismul; demonizatã din raþiuni etnogenetice şi culturale, femeia Celuilalt este 
o Evã vicleanã, responsabilã de complotul diabolic care îl ispiteşte pe bãrbat sã-şi 
trãdeze confesiunea, clanul etc., prin atragerea lui în cãsãtoria mixtã. Culpabilizarea 
cãsãtoriei mixte era un obiectiv al rapoartelor cãlugãrilor catolici aflaþi în misiune 
apostolicã în comunitãþile catolice din Moldova. Prin astfel de mezalianþe, precum 
şi prin înrudirile spirituale cu locuitorii ortodocşi, catolicii riscã sã “se facã 
moldoveni”, adicã îşi pierd identitatea.27

Femeile din lumea elitelor sunt de cele mai multe ori reprezentate în imagini 
exotice şi paradoxale. Mai ales relaþiile de cãlãtorie din ultimele decenii au uneori 
calitate da a crea o oarecare confuzie. Simptomatic ne pare, în acest sens, felul 
în care doi cãlãtori francezi care provin din acelaşi mediu şi care s-au aflat cam 
în acelaşi timp în Moldova, oferã date puternic diferenþiate: aceleaşi imagini, alte 
percepþii. Este cazul prinþului Charles de Ligne şi cel al lui Armand du Plessis 
duce de Richelieu; pentru relevanþã confrutãm sursele. Astfel, în Iaşii anului 1788, 
Charles de Ligne aflã: “Femei fermecãtoare, aproape toate constantinopolitane şi 
aparþinând unor vechi familii greceşti, adastã pe divanurile lor, cu capul lãsat 
galeş pe spate sau sprijinându-l pe un braþ de alabastru. Bãrbaþii care vin în vizitã 

23  Edmund Chishull, Cãlãtoria în Þara Româneascã şi Transilvania, în Cãlãtori strãini despre 
þãrile române, vol. VIII, Bucureşti, 1983, p. 216.

24  Giovanni Francesco Bossi, Raport cãtre Congregaþia de Propaganda Fide - 1745, în Cãlãtori 
strãini despre þãrile române, vol. IX, Bucureşti, 1997, p. 149; Giovanni - Maria Auslia, 
Situaþia bisericii catolice în Moldova – 1725, în Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol. IX, 
Bucureşti, 1997, p. 315.

25  Erasmus Heinrich Weismantel, op.cit., p. 358.
26  Baltazar Hacquet, Neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788 und 1789 durch 

die Dacischen und Sarmatischen oder nördlichen Karpaten, vol II, Nürnberg, 1791, p. 60.
27  Giovanni Maria Auslia, op.cit., p. 315; Giovanni Bartolomeo Frontali, Relaþie de la 1747, 

în: Cãlãtori strãini despre þãrile române, Bucureşti, 1997, p. 350 sq.
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stau aproape culcaþi alãturi de ele. O fustã nespus de subþire, scurtã şi strâmtã 
acoperã vaporos formele lor încântãtoare şi o pânzã strãvezie deseneazã de minune 
contururile minunate ale pieptului. Ele poartã pe cap o stofã neagrã sau de culoare 
purpurie, strãlucind de diamante care împodobesc acest fel de turban sau de 
bonetã. Perlele cele mai luminoase le împodobesc gâtul şi braþele, uneori doamnele 
şi le înconjoarã şi cu reþele strãvezi, împodobite cu þechini sau piese de jumãtãþi 
de ducaþi; am numãrat pânã la trei mii pe aceiaşi rochie. Restul îmbrãcãmintei lor 
orientale este din stofe brodate sau lucrate cu fir de aur şi argint şi este tivit cu 
blãnuri scumpe […] Soþiile boierilor au mereu în mânã, ca şi sultanele, un fel de 
mãtãnii, de diamnte, de perle, de mãrgean, de lapis-lazuli, de agatã sau de lemn 
rar de care se folosesc la noi femeile de evantai. Se joacã cu ele, îşi întreþin graþia 
degetelor, ale cãror unghii sunt vopsite cu carmin, numãrã boabele mãtãnilor; din 
aceste mişcãri şi-au fãcut, aşa cum se spune, un limbaj pentru amanþii lor...”28 
Mult mai sugestivã însã şi cu trimiteri la senzualismul lasciv al epocii este formula 
prin care francezul le comparã pe aceste femei decorative cu nişte blãnuri uitate 
pe divan.29 În timp ce de Ligne pare a ilustra orientalismul care seduce elitele 
franceze şi engleze, fenomen comportamental manifestat doar la nivelul unor 
componente ale loisirului occidental, ducele de Richelieu are un ochi lipsit de 
pasiune: “Femeile sunt foarte pretenþioase în privinþa gãtelii lor; dar ochii noştri 
nu sunt obişnuiþi, gãsesc puþin farmec în acest fel de îmbrãcãminte ce nu pune 
în evidenþã şi care dã femeii ce o poartã o înfãþişare greoaie şi puþin plãcutã …”30 
Acelaşi, într-o manierã indirectã, explicã şi superlativele folosite de Ligne vis-à-vis 
de boierii români prin implicarea emoþionalã a acestuia ca rãspuns la via simpatia 
pe care aceştia au nutrit-o faþã de prinþ.31 În general, mai toþi cãlãtorii occidentali 
de la Weismantel la cei din prima jumãtate a secolului al XIX-lea (notã: îndeosebi 
contele Ludovic-Victor de Rochechouart în Souvenirs sur la Revolution, l’ Empire 
et la Restauration, consulul WilliamWilkinson în An account of principalities of 
Walachia and Moldavia, naturalistul Julius Edel în Schilderung des Furstenthums 
Moldau, François Laurençon cu Nouvelles observations sur la Valachie, sur ses 
productions, son commerce, les moeurs et les coutumes des habitants et sur son 
gouvernement etc.) atacã un subiect sensibil pentru exigenþele moraliste ale epocii 
– frivolitatea femeii, uitând cã în spaþiul lumii lor amantele deveniserã o instituþie 
de stat.32 Interesantã este abordarea lui Hacquet care realizeazã descrieri cu caracter 
etnografic ale costumul oriental purtat de elite. Cu referire la îmbrãcãmintea 
femininã, autorul oferã cea mai sugestivã şi detaliatã imagine33 prezentând-o piesã 

28  Charles de Ligne, Lettres et pensées du Maréchal Prince de Ligne, ed. Madame de Stäel 
Holstein, Paris-Genève,1809, p. 187.

29  Ibidem, p. 191.
30  Armand-Emmanuel du Plessis, duce de Richelieu, Relatarea cãlãtoriei prin Moldova 

(1790-1791), în Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol.X, II, Bucureşti, 2001, p. 928.
31  Ibidem.
32  Paul Hazard, Gândirea europeanã în secolul al XVIII lea, Bucureşti, 1981, p. 247
33  În structura cãrþii existã ilustraþii care fac mai explicit textul; reprezentãri apropiate de cele 

ale lui Hacquet regãsim şi în Recueil de cent estampes représentant differentes nations du 
Levant gravées sur les tableaux peintes d’ après nature en 1707 et 1708 par le ordre de M de 
Ferriol et mis au jour en 1712 et 1713 par les soins de M. Le Hay, Paris, 1714, fig. 78-81.
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cu piesã şi utilizând numele autohtone care desemneazã diferite accesorii. În 
schimb, nu existã comentarii faþã de valoarea culturalã şi moralã a veşmântului; 
autorul doar constatã şi descrie particularitãþile vestimentare (calitatea stofelor, 
mãtãsurilor, blãnurilor şi bijuteriilor, croiala veşmintelor şi diversitatea pieselor 
vestimentare).34

Cãlãtorii occidentali abordeazã tema familiei şi a statutului femeii în cadrul 
acesteia, mai ales în relaþie cu o problemã edificatoare cu privire la natura societãþii 
studiate -“starea moravurilor”, decadenþa prin orientalizare În relaþiile cãlãtorilor 
reprezentativ pentru voluptãþile pasivitãþii este statutul patriarhal al femeilor din elite, 
determinate de sistem sã trãiascã în umbra bãrbaþilor, închise în gineceu35, cel mult 
ca accesorii decorative la diverse evenimente sociale (pânã în spre sfârşitul secolului 
al XVIII-lea nu participau la episoadele festive organizate în cinste oaspeþilor), 
conservând dependenþa ancestralã faþã de soþii lor, exersând atitudini respectuoase 
manifestate la momentele oficiale, dar şi în viaþa privatã.36 În plus, lenevia orientalã 
vizibilã pentru cãlãtori în “statul pe sofa” şi în veşmintele incomode şi elaborate 
care le avantajeazã doar pe cele foarte tinere, ar avea ca efect alterarea frumuseþii 
boieroaicelor şi practicarea unor comportamente socio-culturale care evolueazã de la 
ridicol la grotesc. Cel mai afectat de primele contacte cu cercurile elitei feminine din 
Iaşi este d’ Hauterive; neplãcut impresionat de “la malheureuse posture”, de felul în 
care boieroaicele se mişcã într-un echilibru fragil datorat hainelor strâmte, coafurii şi 
turbanului supradimensionat.37 Aceste evaluãri ale occidentalilor diferã de esteticile 
loisir-ul pictural al secolului care deseori38, înfãþişeazã femeia luxuriantã (chiar 
extravagantã) sau/şi discursuri asupra senzualitãþii trupului feminin.

Femeile, aşa cum sunt înfãþişate în aceste texte, par a agrea aceastã cantonare 
în plan secund, accentuând prin pasivitate şi asumare, fenomenul de orientalizare 
a societãþii româneşti din principate. Doar patricianul corfiot Katsaitis, cãlãtor 
neobosit în spaþiul mediteraneean şi levantin, deci familiarizat cu diferenþierile 
sensibile ale acestei lumi, pare plãcut impresionat de implicarea socialã a femeilor 
din elita moldoveanã, doamne care “umblã toate în trãsurã şi nu trãiesc ferite 
de relaþii dupã obiceiul grecesc şi turcesc, ci frecventeazã societatea în libertate 
deplinã şi sunt dezinvolte ca italiencele.”39

34  Baltazar Hacquet, op.cit., vol. I, 1790, p. 139.
35 Friedrich Wilhelm von Bauer, Memoires historiques et geographiques sur la Valachie, avec 

un Prospectus d un Atlas Geographique et Militaire de la derniere Guerre entre la Russie et la 
Porte, publie par Monsieur de B***, a Francfort et Leipzig, 1778, p. 21; Lorenzzo Spallazani, 
Relaþia cãlãtoriei prin Þara Româneascã şi Transilvania, în Cãlãtori strãini prin þãrile 
române, vol.X, I, Bucureşti, 2000, p. 764; Baltazar Hacquet, op.cit., p. 125-126.

36  Alexandre d’ Hauterive, Mémoire sur l’etat ancien et actuel de la Moldavie. Memoriu 
asupra vechei şi actualei stãri a Moldovei, Institutul de Arte grafice Carol Göbl, Bucuresci, 
1902, p. 348.

37  Ibidem, p. 347-348
38  François Boucher cu Toaletã (1742), Femeie goalã culcatã pe o sofa (1752), portretele 

marchizei de Pompadour (1756, 1758, 1759); Jean Honoré Fragonard prin Covrigul (1772), 
Leagãnul /1766), Declaraþie de dragoste (1771); Joshua Reynolds în Lady Sunderlin (1786); 
Thomas Gainsborough cu Conversaþie în parc (1740); Mrs. Grace Dalrymple Eliott (1778), 
Mary, contesa de Howe (1764).

39  Markos Antonios Katsaitis, Jurnal din 1742 în Cãlãtori strãini despre þãrile române, 1997, p. 287.



25

Câteva decenii mai târziu, alþi cãlãtori vãd în femeile elitei, unul dintre cei 
mai dinamici actori ai occidentalizãrii comportamentelor sociale, încadrându-
se totodatã printre factorii care duc la ruperea treptatã a legãturilor familiei 
tradiþionale40 precum şi la afirmarea individualitãþii lor, la socializarea lor (ieşirea 
din gineceu). Deşi în lumea elitei din principate nu se disting personalitãþi 
feminine pe mãsura unor celebre nume din aristocraþia europeanã, boieroaicele 
încep sã-şi asume roluri tot mai pregnante în episodul festinurilor oficiale şi prin 
introducerea galanteriei şi a balului în viaþa mondenã. Dar o astfel de mutaþie 
comportamentalã se va afirma cu evidenþã doar de la începutul secolului al XIX-
lea. Deocamdatã, în spaþiul curþilor domneşti şi boiereşti, cãlãtorii strãini nu 
disting vreo Charlotte Sophie, vreo elegantã şi preþioasã Elizabeth Stephen, vreo 
contesã de Bentinck, o Lady Mary Montagu, cu atât mai puþin vreo cultivatã 
Germaine de Stäel; doar Alexandre d’Hauterive admirã o femeie emancipatã, de 
la curtea fanariotã a Moldovei, personaj cu o viaþã aventuroasã, dotatã cu un 
rafinament parizian, “Madame de White, dulce şi frumoasã ca un înger”41 (de 
fapt, Sofia de Witt).

Pentru Transilvania şi Banat reprezentãrile se construiesc în altã manierã. 
Deoarece femeile din elita transilvanã sunt în mare, beneficiarele aceluiaşi tip de 
educaþie, deci neinteresante pentru ochiul cãlãtorului fixat pe diferenþã şi exotism, 
ele apar doar secvenþial cu prilejul dineurilor, al întâlnirilor pe care cãlãtorii le 
au în cadre neoficiale cu personalitãþile locale; în acest context, doamnele din 
aristocraþia localã apar în calitate de soþii cu rol oficios. În descrierile cãlãtorilor 
strãini aflaþi în Transilvania se fac remarcate câteva dintre doamnele înalþilor 
funcþionari şi magnaþi transilvãneni. Edmund Chishull, cel mai grijuliu dintre 
cãlãtori în ceea ce priveşte consemnarea contactelor cu personalitãþile marcante 
ale vieþii socio-politice din Transilvania, aminteşte despre principesa de Holstein, 
soþia generalului Rabutin, contesele Sean şi Mikes, Clara Banffy (nãscutã Bethlen), 
despre contesa lui Samuel Bethlen (nãscutã Bora Nagy); aceste reprezentante ale 
unor familii ilustre, întâlnite de autor la diversele recepþii prilejuite de trecerea 
şi vizita ambasadorului englez Paget şi a suitei sale prin Transilvania (1702) s-au 
distins în ochii observatorului strãin prin distincþie şi conversaþie spiritualã.42 
Domenico Sestini aflat la 1780 în sudul Transilvaniei este fermecat de o singurã 
doamnã din Sibiu, de contesa Iosefina Banfi care deşi “unea” frumuseþe, erudiþie 
şi duh”43 era departe de tipologia femeii savante care în Occident se afirma prin 
- Madame de Sévigné, Luise Kulmus din Leipzig, doamna Nordenflycht din 
Suedia - femei cultivate, erudite chiar, cu rol activ în socializarea fenomenelor 
şi curentelor cultural-artistice (îndeosebi prin saloanele şi societãþile literare pe 
care le patronau). Prin educaþie, ele au cãpãtat egalitate doar în stilul de viaþã.44 

40  Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Þãrile Române la începutul epocii moderne 
(1800-1848), Bucureşti, 1995, p. 115-116.

41  Alexandre d’ Hauterive, op. cit, p. 348-351.
42  Edmund Chishull, op.cit. p. 206 sq.
43  Domenico Sestin, op.cit., p. 69.
44  Ulrich ImHof, Europa Luminilor, Iaşi, 2003, p. 187.
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Deşi se afirmã ca fiinþe sociale implicate în exerciþiul esteticii relaþiilor interumane 
specifice, doamnele din înalta societate transilvanã nu par a atinge, cel puþin în 
analizele cãlãtorilor strãini, acea savoir de vivre aplicatã cu rafinament, artã chiar, 
de cãtre doamnele şi “elegantele” de la marile curþi europene.


