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EVUL MEDIU ROMÂNESC ªI ISTORIA
FEMEII
(secolele XVII - XVIII)
CONSTANÞA GHIÞULESCU
Istoria femeilor începe sã ia avânt în anii ’70 ai secolului
al XX-lea. Ea a fost stimulatã de explozia miºcãrii feministe,
progresele fãcute de antropologie, istoria mentalitãþilor ºi
istoria socialã.1 În Franþa, universitãþile au iniþiat grupuri de
cercetare având ca teme de abordare femeia ºi istoria ei.
Recunoaºterea oficialã a acestor programe de cercetare a venit
abia în 1984 cu înfiinþarea în cadrul institutului Centre
National de la Recherche Scientifique a unui centru pentru
Recherches sur les femmes, recherches féministes.2 În acelaºi
an apãrea cartea intitulatã sugestiv: Une histoire des femmes
1

2

Asupra diferenþei dintre cele douã concepte folosite pentru a desemna
studiile despre istoria femeii: „histoire de femmes” pentru spaþiul
francez, mai ales, ºi „women’s studies” pentru spaþiul britanic ºi
american, vezi Olwen Hufton, „Femmes / hommes : une question
subversive”, în Passés recomposés : Champs et chantiers de l’histoire,
nr. 150 – 151, 1995, pp. 235 – 242.
Pentru detalii, vezi bilanþul fãcut de Cécile Dauphin, Arlette Farge,
Geneviève Fraisse et alii, „Culture et pouvoir des femmes : essai
d’historiographie”, Annales ESC, nr. 2, 1986, pp. 271-293. Studiul a
apãrut ºi în varianta englezã, Women’s Culture and Women’s Power:
Issues in French Women’s History, în Feminism and History (volum
coordonat de Joan Wallach Scott), Oxford University Press, 1996,
pp. 568 – 596.
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est-elle possible? sub coordonarea cunoscutei cercetãtoare
Michelle Perrot. Cartea reuneºte o serie de studii semnate de
unii dintre cei mai cunoscuþi istorici, sociologi ºi antropologi
francezi ºi abordeazã teme cu privire la raportul dintre sexe,
identitatea ºi cultura femininã, istoriografia istoriei femeilor ºi
a feminismului.3 Dar cea mai importantã contribuþie pe plan
internaþional a cercetãrii franceze asupra femeilor rãmâne
grandioasa Histoire des femmes en Occident în cinci volume
sub coordonarea lui George Duby ºi Michelle Perrot ºi scrisã
la cererea editurii Laterza.4 Din antichitate ºi pânã în prezent,
istorici, sociologi ºi antropologi au încercat sã desluºeascã
istoria femeilor din spaþiul occidental, misiunea de a completa
aceastã istorie cu bucãþelele care lipsesc revenindu-le, dupã
cum menþioneazã Duby ºi Perrot în deschiderea colecþiei,
cercetãtorilor zonelor neabordate.5 Chiar dacã poartã un titlu
restrictiv, cele cinci volume nu se ocupã numai de istoria
femeilor, ci ºi de cea a bãrbaþilor, încercând sã ofere o serie
de studii despre viaþa familialã ºi cea cotidianã, despre maniera
de gândire a deosebirilor dintre sexe în diferite epoci, despre
mentalitãþi ºi viaþa religioasã etc. Cartea s-a bucurat de un real
succes ºi a fost tradusã în mai multe limbi. Tot în aceastã
perioadã au apãrut ºi o serie de reviste specializate în aceastã
direcþie: Pénélope, Clio. Histoire, femmes et société etc.
3

4
5

Michelle Perrot, Une histoire des femmes est-elle possible ?, Marseille,
Rivages, 1984. Amintesc aici numai câteva din studiile care compun
acest volum: Arlette Farge, „Pratique et effets de l’histoire des femmes”,
pp. 18 – 35; J. Revel, „Masculin/féminin : sur l’usage historiographique
des rôles sexuels”, pp. 122 – 140; Geneviève Fraisse, „Historiographie
critique de l’histoire du féminisme en France”, pp. 189 – 204; Alain
Corbin, „Le «sexe en deuil » et l’histoire des femmes au XIXe siècle”,
pp. 141 – 156.
Histoires des femmes en Occident, coordonatori George Duby ºi
Michelle Perrot, 5 vol., Plon, Paris, 1991.
Ibidem, pp. 8 – 9.
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Istoriografia româneascã de pânã la 1989 vorbeºte foarte
mult despre femeile eroine ale istoriei. Nicolae Iorga este ºi în
acest domeniu un deschizãtor de drumuri cu cartea sa Femeile
în viaþa neamului nostru, publicatã în 1911. Au urmat o serie
de studii îndreptate mai ales asupra dreptului de moºtenire al
femeilor în trecutul românesc6 ºi asupra poziþiei lor în raport
cu instituþia cãsãtoriei, dar netrecându-se niciodatã dincolo
de interpretarea codurilor de legi.7 Micile biografii au fost ºi
continuã sã fie un model major în prezentarea femeilor, nu
numai pentru istoriografia româneascã, ci ºi pentru celelalte
istoriografii. 8 În aceastã categorie se înscrie cartea lui
Constantin Gane, Trecute vieþi de doamne ºi domniþe, care a
constituit atât pentru specialiºti, cât ºi pentru nespecialiºti un
important punct de reper. Soþii de domni ºi boieri se regãsesc
în aceastã carte cu povestea vieþii lor, dar pentru cã autorul
nu dispune de prea mult material documentar, femeile trec în
plan secundar, iar eroii principali devin tot bãrbaþii, în speþã
boierii ºi domnitorii. Aºadar, cartea apare mai curând ca un
pretext pentru a vorbi de istoria românilor, decât ca o cercetare
aprofundatã asupra istoriei femeilor.9 Dupã 1948, din evul
6

7

8
9

Studiile fiind numeroase, nu amintesc aici decât câteva dintre ele: A.
Rãdulescu, Dreptul de moºtenire al soþului supravieþuitor, Bucureºti,
1925; George Fotino, Contribution à l’étude des origines de l’ancien
droit coutumier roumain. Un chapitre de l’histoire de la propriété au
moyen âge, Paris, 1926. Ovid Sachelarie, „Privilegiul masculinitãþii în
Þara Româneascã pânã la jumãtatea sec. al XVII-lea”, în Studii. Revistã
de istorie, XXIII, 1970, 3, pp. 439 – 499.
Anicuþa Popescu, „Instituþia cãsãtoriei ºi condiþia juridicã a femeii din
Þara Româneascã ºi Moldova în sec. XVII”, în Studii. Revistã de istorie,
23, 1972, nr. 1, pp. 55 – 80.
Vezi Natalie Zemon Davis, „Women’s History in Transition: The
European Case”, în Feminism and History, op. cit., pp. 79 – 104.
Constantin Gane, Trecute vieþi de doamne ºi domniþe, Bucureºti, 3
vol., 1933, 1935, 1939.
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mediu sunt recuperate mai ales femeile care pot reprezenta
un model energic pentru tineretul comunist. Generaþii întregi
s-au întâlnit cu mama lui ªtefan cel Mare, Elina Nãsturel, soþia
domnitorului Matei Basarab (1632-1654) ºi sorã a învãþatului
Udriºte Nãsturel, doamna Stanca a lui Mihai Viteazu sau
Marica, soþia lui Constantin Brâncoveanu, multe ajunse în
primul eºalon al istoriei ºi datoritã poeþilor din epoca
romanticã. În fapt, imaginile acestor femei au fost preluate ºi
s-au impus fãrã o analizã sau o criticã prealabilã.10 La 12 ani
dupã Revoluþia din decembrie 1989, o cercetare serioasã în
aceastã direcþie rãmâne încã ceva de domeniul viitorului.
Prin intermediul unei surse judiciare vom încerca sã
analizãm cum se construieºte imaginea femeii, cine
construieºte aceastã imagine, care este locul rezervat ºi cum
îºi asumã femeile rolurile atribuite. Femeia izolatã de restul
societãþii nu poate avea o istorie deoarece rolul ºi statutul ei
se construiesc în raport cu lumea masculinã ºi þinând tot timpul
cont de ea. ªi mai precis, aceastã lume acordã un rol femeii ºi
stabileºte locul pe care aceasta ar trebuie sã-l ocupe în ierarhia
socialã. Pentru fiecare categorie socialã, fiicã, soþie, mamã,
vãduvã, amantã, prostituatã, vrãjitoare, societatea masculinã
realizeazã o construcþie socialã specificã. Documentele folosite
pentru acest studiu sunt în mare parte inedite ºi acoperã
secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea. Foi de zestre, testamente,
cãrþi de împãcare sau despãrþire, mãrturiile vecinilor, pitace
domneºti sau ecleziastice ºi coduri de legi, iatã numai câteva
din documentele care ne vor ajuta sã analizãm raporturile
dintre bãrbaþi ºi femei ºi modul cum au fost ele percepute ºi
exprimate în epocã.
10

I. M. ªtefan, V. Firoiu, Sub semnul Minervei. Femei de seamã din
trecutul românesc, Editura politicã, Bucureºti, 1972, vezi mai ales
capitolul „Doamne, jupânese, Meºteriþe, Femei-Cãrturar, cãpitãnese
de haiduci…”, pp. 25 – 41.
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Femeia ºi patrimoniul. Zestrea reprezintã partea din
patrimoniul patern care îi revine fiicei odatã cu realizarea
cãsãtoriei. Ea este indispensabilã ºi numai rareori o fatã se
poate cãsãtori fãrã zestre. De altfel, alcãtuirea unei zestre face
parte din obligaþiile tatãlui, iar în absenþa acestuia,
obligativitatea alcãtuirii unei foi de zestre revine celui care
preia conducerea familiei. Conform cutumei, o fatã înzestratã
nu mai poate participa la împãrþirea moºtenirii paterne,11 dar
Pravila þãrii îi acordã acest drept. Singura condiþie ce trebuia
sã fie acceptatã de cãtre femeie o constituia punerea zestrei în
comun cu celelalte bunuri ce urmau a fi divizate.12 În practicã,
cele douã forme sunt folosite ºi combinate în funcþie de poziþia
socialã a tatãlui, rangul ginerelui, averea deþinutã. Dar nu vom
insista prea mult asupra acestui aspect. Obligativitatea tatãlui
în alcãtuirea unei foi de zestre este prinsã atât în Îndreptarea
legii (1652), cât ºi în noul cod de legi, elaborat la 1780 de
cãtre prinþul Alexandru Ipsilanti. Acesta din urmã este chiar
mult mai exact ºi surprinde într-un articol de lege o practicã
specificã epocii ºi folositã de mulþi fraþi dornici sã scape cât
mai repede de surorile lor fãrã sã piardã ceva din averea
paternã care le revenea. Astfel articolele 5 ºi 6 din capitolul
Pentru zestre pun în luminã practica mãritãrii fetelor dupã
„obraze proaste ºi defãimate” pentru a scãpa de cheltuiala
înzestrãrii. Aceastã practicã este adoptatã atât de fraþii sãraci,
cât ºi de cei bogaþi care nu vor „sã pãzeascã cinstea neamului
lor”. Pentru a evita o astfel de practicã, legea prevedea punerea
averii sub supravegherea unor epitropi (de regulã rude, sau
11
12

Georges Fotino, op. cit. pp. 294 – 316.
Îndreptarea legii 1652, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1962,
pp. 271 - 273. Asupra acestei probleme vezi Constanþa Ghiþulescu,
„Zestrea între normã ºi practicã. Þara Româneascã în secolul al
XVII-lea” I ºi II, articole publicate în SMIM vol. XVIII, 2000, pp. 213 –
222 ºi vol. XIX, 2001, pp. 254 – 263.

31

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

clerici ai locului) aceºtia aveau ºi datoria de a mãrita ºi înzestra
fetele rãmase în casa fraþilor.13
Dar alcãtuirea unei foi de zestre nu este deloc o sarcinã
uºoarã pentru capul familiei. Ea trebuie sã reflecte poziþia
ocupatã de familie în ierarhia socialã ºi sã corespundã în acelaºi
timp pretenþiilor viitorului ginere. Condicile de la Mitropolie
au reþinut un numãr important de procese dintre socri ºi ginerii
lor datoritã nemulþumirii acestora din urmã. Conflictul se
declanºeazã, de regulã, dupã cãsãtorie pentru a forþa mâna
pãrinþilor care nu pot refuza pretenþiile ginerilor de teamã ca
fiica lor sã nu fie alungatã. Ruxandra Poenãreasa s-a certat cu
ginerele ei Radu Clinceanu timp de 6 ani. Dupã cãsãtoria lui
cu Pãuna, Radu a preluat treptat, treptat zestrea notând riguros
starea obiectelor primite, calitatea, numãrul ºi schimbãrile
intervenite. Iatã câteva exemple. În dreptul inelului de aur cu
rubine, þinea sã noteze cã rubinele au fost mici, iar inelul la
fel. Cã din cele 10 gevrele promise a primit numai 6, iar alte 4
nu, cã cearºaful, deºi era cusut cu mãtase, aºa cum scria în
foaie, era totuºi vechi, salteaua avea atlazul prost, cã
bohcealâcul de socru nu-l primise încã, cã în loc de cuþite,
linguri ºi farfurii primise bani, ºi aºa mai departe.14 Un alt
ginere nemulþumit este Gheorghe Boldescul, biv vel sluger
cãsãtorit cu Marghioliþa, fiica lui Mihai Bãrbãtescu. Prins de
boalã grea departe de casã, tatãl alcãtuieºte un zapis prin care
retranscrie datoriile faþã de fiica sa, lucruri din zestre ce nu
fuseserã încã transferate în casa ginerelui. Iatã-le: „1 covor de
cele bune, 1 scoarþã de Þarigrad nouã, 12 talere, farfurii
marmurã, 12 tipsii asemenea, 12 zarfuri de argint cu feligenele
13
14

Pravilniceasca Condicã 1780, Editura Academiei Române, Bucureºti,
1957, pp. 94 – 96.
Direcþia Arhivelor Naþionale Istorice Centrale (în continuare DANIC),
Fond Documente Istorice, MCDLXXIII/99 ºi 100, documentele din 4
februarie 1797 ºi 2 iunie 1803.
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lor”. Aceste obiecte au stat deseori la baza neînþelegerilor dintre
cei doi. Acum, tatãl aflat departe de casã cerea cu limbã de
moarte moºtenitorilor de drept sã nu uite de aceastã îndatorire.
Dar totodatã reaminteºte cã toate celelalte obligaþii au fost
achitate, chiar dacã ginerele va continua sã cearã fãrã încetare
altele ºi altele.15
Pe de altã parte, moartea tatãlui aduce deseori neînþelegeri
între mamã ºi fii, mai ales atunci când nu existã un testament
care sã reglementeze problemele de moºtenire. Iat-o pe Ilinca
Brezoianu în conflict cu fiul cel mare, Hera care, deºi rãmas
în averea pãrinteascã, refuzã sã-ºi înzestreze sora aºa cum îi
cerea cutuma. Mama considera ca natural[ aceastã înzestrare,
din moment ce fiul a „luat toate ale tãtâne-sãu” ºi mai ales cã
avea obligaþia de a-ºi înzestra sora cu bunuri „din casa
tãtâne-sãu dupã cum au lãsat banul Mareº”, adicã tatãl fetei.
Conflictul se va rezolva prin cedarea mamei, obligatã sã-ºi
înzestreze fiica cu propria ei zestre. 16 Fãrâmiþarea
patrimoniului are loc cu fiecare cãsãtorie, cãci fetele de boier
sunt toate înzestrate ºi cãsãtorite, Þara Româneascã având
propria politicã matrimonialã diferitã de cea urmatã de mare
parte dintre regiunile din vestul ºi centrul Europei. Aici, un
aristocrat prefera sã-ºi mãrite una sau douã fiice pentru a stabili
alianþe ºi a-ºi asigura poziþia socialã, iar celelalte fie rãmâneau
în casa tatãlui, fie luau drumul mãnãstirii.17
15

16
17

ªtefan Greceanu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereºti,
Socec, Bucureºti, 1911, vol. II, p. 132, documentul din 27 decembrie
1814.
DANIC, Fond Achiziþii Noi, CLXXVIII/2, documentul din 20 decembrie
1714.
Olwen Hufton, „Le travail et la famille”, în Histoire des femmes en
Occident, vol. III (volum coordonat de Arlette Farge ºi Natalie Zemon
Davis), Plon, Paris,1991, p. 39. Pentru politica matrimonialã urmatã
de boierii români, vezi studiul nostru „Familie ºi Societate în Þara
Româneascã (sec. XVII)”, în SMIM, vol. XX, 2002, pp. 89 – 114.
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Eforturile celor doi pãrinþi sunt necesare în ducerea la bun
sfârºit a acestei misiuni, dar constituirea unui trusou rãmâne o
activitate exclusiv femininã. Una din îndeletnicirile femeilor
de zi cu zi era de a þese, coase ºi broda. Anton Maria Del
Chiaro povesteºte la începutul secolului al XVII-lea cã în mai
toate bordeiele se aflau rãzboaie de þesut. În casele boiereºti,
jupânesele au pe lângã ele roabe þigãnci ºi slujnice, cu ajutorul
cãrora þes ºi brodeazã mai tot timpul, excepþie fãcând ziua de
vineri, când în toatã þara acul este lãsat deoparte pentru a nu
supãra pe Sfânta Vineri.18 Veºmintele ºi lenjeria, care fac parte
obligatoriu din zestrea unei fete, sunt þesute în casã de fiicã cu
ajutorul mamei ei sau al celorlalte surori. Pentru a sesiza mai
bine contribuþia femeii la alcãtuirea propriei sale zestre, sã
vedem care îi era structura: bijuterii, rânduiala hainelor,
argintãria, rânduiala aºternutului, rânduiala mesei, dobitoace
ºi pãmânt. Dupã cum vedem, primele cinci pãrþi se referã
direct la corpul femeii ºi la activitatea ei în cadrul menajului.
Astfel, fata pleacã din casa pãrinþilor cu hainele ºi bijuteriile
ei, dar ºi cu ustensilele necesare unei bune gospodine.
Cantitatea ºi calitatea acestora vor fi în raport cu bogãþia ºi
prestigiul social al familiei. Pentru o fatã de boier sau de
negustor, bijuteriile sunt numeroase ºi toate din aur masiv.
Rubinele, smaraldele, diamantele, mãrgãritarele decoreazã din
plin nu numai inelele, brãþãrile sau cerceii, ci ºi nasturii
rochiilor, ºireturile, brâiele, iºlicele. Rochiile sunt confecþionate
din stofele aflate la modã ºi aduse de cele mai multe ori din
Imperiul otoman, dar ºi de la Veneþia ºi chiar Londra. Dupã
ce au fost croite dupã dimensiunile fetei, mama ºi fiica se

18

Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol. VIII, volum îngrijit de Maria
Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu,
Editura Academiei Române, Bucureºti, 1983, p. 380.
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ocupã de ornamentarea lor. Astfel diferite broderii cu fir de
aur ºi argint sunt cusute pe poale, gulerele sunt bãtute cu pietre
preþioase sau cu blãnuri de samur, jder sau sangeap. De
asemenea iile ºi basmalele sunt înfrumuseþate cu broderii din
fire de mãtase sau chiar cu fire din aur sau argint. Lenjeria
presupunea de asemenea o muncã de duratã. Acest lucru e
dovedit de numãrul mare de perne, cearºafuri, prosoape ºi
ºervete, plãpumi, scoarþe ºi covoare prezente într-o foaie de
zestre. Toate acestea sunt þesute ºi decorate cu grijã ºi deseori
modelul folosit este descris în foaia de zestre pentru a pune în
valoare nu numai frumuseþea lor, ci ºi valoarea pe care au
cãpãtat-o. Un cearºaf cusut ºi „umplut” cu mãtase are o valoare
mult mai mare decât unul fãrã nici un fel de ornament. În el
s-au investit mai mulþi bani, dar ºi mai multã muncã. Aºadar
mama ºi fiica ei petrec o mare parte din timp împreunã pentru
a þese ºi broda toate acestea. Totodatã fata este însoþitã ºi de
ustensilele necesare în noua bucãtãrie, de la nelipsitele ceºti
de cafea ºi linguriþa de dulceaþã ºi pânã la pirostrii ºi marea
cãldare. Trusoul reflectã „la place sociale d’une femme, signe
aussi de sa féminité”.19
O fatã sãracã nu va primi niciodatã o asemenea zestre. În
primul rând cã numãrul obiectelor va fi simþitor redus, ca ºi
calitatea lor. Sau ele vor fi convertite în bani ori pãmânt, valori
pe care pãrinþii le au la îndemânã. Acest lucru reflectã sãrãcia
ºi mai ales disperarea în faþa unei atare situaþii când, spre a
evita celibatul prelungit al unei copile, preferã sã recurgã la
fãrâmiþarea propriului patrimoniu. Vlad Uºurelul din judeþul
Sac promite ginerelui sãu, popa Andrei, la logodnã urmãtoarea
zestre: „una rochie de ºamalagea taleri 9, bani 90, una dulamã

19

Agnès Fine, „A propos du trousseau: Une culture féminine ?” în Une
histoire des femmes est-elle possible ?, p. 164.
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de ºamalagea taleri 46, un bou”. O zestre infimã, dar pe care
soþia lui, Rada, rãmasã vãduvã, n-o poate onora ºi, din acest
motiv, este obligatã sã cedeze 6 stânjeni din moºia ºi aºa micã.20
Alteori, obiectele ce þin de corpul femeii sunt ºi mai
neînsemnate. „O pereche de cãlþuni, o zãvelcã încreþitã, 3
cãmãºi ºi 6 zãvelci înguste”, iatã ce primeºte Ilinca de la tatãl
ei, Petre Nebunul.21
Cãsãtoria fãrã zestre se realizeazã cu greu. Aflate în sãrãcie,
familiile încearcã sã-ºi punã fiicele la stãpân, simbria urmând
a fi convertitã în zestre. Contractul între cele douã pãrþi se
stabileºte oral ºi prevede înzestrarea ºi mãritarea slujnicei dupã
un „obraz” de acelaºi rang ºi condiþie socialã. În realitate, fãrã
un contract scris, fãrã stabilirea precisã a sarcinilor slujnicei ºi
a îndatoririlor stãpânului, fata este lãsatã la bunul plac al
stãpânului. Pentru a-ºi gãsi o slujbã, fetele pãrãsesc mediul
rural ºi se îndreaptã spre oraºe ºi târguri, zone des populate cu
boieri, negustori ºi meºteºugari ºi unde cererea pentru astfel
de servicii ocupã un loc important. Angajarea se face mai ales
pe baza unei recomandãri venite din partea prietenilor sau a
rudelor ºi implicã ºi o perioadã de probã care merge de la
douã sãptãmâni la câteva luni. Bunul renume joacã de
asemenea un rol important în gãsirea unui stãpân. Casele de
negustori ºi meºteºugari þin foarte mult la cinstea ºi reputaþia
lor, aºadar se evitã angajarea unor fete cu proastã reputaþie
tocmai pentru a se proteja de eventualele zvonuri ºi bârfe.
Iatã cum procedeazã Petre Croitorul, mic meºteºugar din
Bucureºti. La insistenþele mamei, el o angajeazã pe Zoiþa ca
slujnicã în casã, dar dupã douã sãptãmâni, când aflã cã fata
20
21

Documentul din 11 ianuarie 1790, în Arhivele Olteniei, 1938, nr. 95
– 100, pp. 321 – 322.
Al ªtefulescu, Gorjul istoric ºi pitoresc, Târgu-Jiu, 1934, p. 136,
documentul din 2 ianuarie 1769.
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are „proastã politie ºi defãimare” ºi umblã „pe la locuri
necuvioase” o aruncã în uliþã, de teamã „sã nu fie vreo necinste
la casa lui”. În aceste condiþii, fata îºi gãseºte refugiul la
„cârciuma lui Gheorghe” ºi pe la „alte pãrþi necuvioase”, cu
alte cuvinte, îºi reia viaþa de prostituatã, singura cale posibilã
de a supravieþui.22
Munca unei tinere este grea ºi de lungã duratã ºi presupune
executarea tuturor sarcinilor domestice, de la adusul apei ºi
pânã la prepararea hranei de zi cu zi. Îndeplinirea acestora
nu-i garanteazã fetei ºi zestrea promisã cu ani în urmã la
angajare. ªapte ani înseamnã foarte mult pentru o fatã aflatã
departe de familie. Piedicile ºi tentaþiile sunt foarte mari. Intratã
în lumea servitorilor, ea îºi poate pierde virginitatea foarte
uºor, datoritã mediului asociat deseori cu desfrâul. Totodatã,
stãpânul reprezintã un real pericol pentru tânãra slujnicã.
Raporturile dintre cei doi sunt inegale încã de la început, iar
servitutea femeii accentueazã acest tip de relaþie. Între sãrãcie,
nesiguranþã ºi poziþia de amantã a stãpânului, ea alege deseori
cea de-a doua soluþie.
Zestrea o urmeazã pe fatã în noua familie. Dar aceasta
nu-i aparþine de fapt, soþul fiind cel care se ocupã de
administrarea ºi uzufructul acesteia. Dar acesta nu are dreptul
s-o vândã, nici s-o punã zãlog, nici s-o înstrãineze sub diferite
pretexte. De asemenea, zestrea soþiei este apãratã de creditorii
soþului sau de confiscãrile survenite ca urmare a unei sancþiuni
penale.
Virginitate ºi dezonoare. Alãturi de zestre, fata mai are
încã un lucru de preþ care este oferit familiei soþului: fecioria
ei. Pierderea virginitãþii este aspru sancþionatã de cãtre soþul
22

Biblioteca Academiei Române (în continuare BAR), mss. 3933, f. 135v
– 136.
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dezonorat. Societatea tradiþionalã ortodoxã valorizeazã
puritatea sexualã femininã, dar insistã foarte puþin asupra celei
masculine. Totodatã, onoarea femininã se contureazã de cele
mai multe ori în jurul puritãþii sexuale a fetei ºi pãstrarea
fidelitãþii conjugale a femeii mãritate, pe când onoarea
masculinã are cu totul alte criterii de definire.23 O femeie
trebuie sã fie fecioarã în noaptea nunþii. Semnele fecioriei ei,
cãmaºa de noapte pãtatã cu sânge, erau arãtate celor care
participaserã la celebrarea cãsãtoriei lor.24 Virginitatea unei
femei este o „ofrandã” a cinstei oferitã de familia fetei familiei
bãrbatului. Ea este totodatã privitã ca o formã de respect faþã
de noua familie. De aici dreptul soþului de a divorþa de soþia
impurã, dreptul familiei sale de a pune în scenã un întreg
ritual de expulzare, dorinþa de rãzbunare pentru dezonoarea
adusã. Ritualul pus în practicã de soþul dezonorat este descris
cu lux de amãnunte de cãtre Dimitrie Cantemir,25 dar el este
gãsit ºi în documentele vremii. În funcþie de regiunea din care

23

24

25

Asupra acestei probleme vezi J. Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur,
Paris, Hachette, 1997 ºi J. G. Peristiany (volum coordonat de), Honour
and Shame. The Values of Mediterranean Society, Chicago University
Press, Chicago,1966.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Minerva, Bucureºti, 1973, p.
244. În practicã se vorbeºte de semnele fecioriei, aceleaºi ca ºi la
Cantemir, numai în cazurile de seducþie ºi abandon. Nu ºtim dacã
obiceiul descris era rãspândit ºi câtã importanþã i se acorda.
Ibidem, pp. 244–245. Iatã descrierea oferitã de Cantemir: „dacã fiica
lor s-a fãcut de ocarã din pricina unei împreunãri neîngãduite, mirele
îºi adunã a doua zi prietenii apropiaþi, cãrora le aratã cã ºi-a gãsit
mireasa spurcatã (cu aceste cuvinte numesc ei femeile necinstite).
Aceºtia aduc pentru ea cea mai proastã cãruþã ºi, cu hamuri rupte
silesc cu bãtaia sã-ºi ducã înapoi acasã, ca pe o curvã, fiica aºezatã în
cãruþã.”. Vezi ºi ritualurile descrise de Martine Ségalen, Amours et
mariages de l’ancienne France, Paris, Berger-Levrault, 1981 ºi J. Le
Goff, J. C. Schmitt (coordonatori), Le charivari, Paris, EHESS, 1981.
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cuplul provine, ritualul este pus în scenã urmând mai mult
sau mai puþin scenariul oferit de Cantemir. Astfel în iulie 1792,
Florea din judeþul Argeº îºi expulzeazã soþia dupã ce timp de
10 zile „ar fi bãgat-o în lanþ de gât ºi în fiare …bãtând-o în
toate zilele de moarte ca pe hoþi ºi înfricoºând-o cã va sã o
împuºte de nu-i va spune un nume de om cu care au pãcãtuit”.
Ritualul este regizat pentru privirile celorlalþi, „au pus-o pe
un cal ºchiop ºi au trimis-o la trei sãptãmâni acasã cu multe
hule ºi vorbe proaste”.26 Chiar dacã acordã separarea pentru
o astfel de vinã, legea ecleziasticã nu este totuºi de acord cu
confiscarea zestrei, considerând cã soþul ºi-a pãstrat soþia trei
sãptãmâni în loc s-o alunge imediat.27
O relaþie între tinerii aceleiaºi comunitãþi se desfãºoarã
sub ochii parohiei ºi este un lucru cât se poate de normal.
Dacã relaþia depãºeºte pragul admis al sexualitãþii, comunitatea
priveºte, dezaprobã, ºuºoteºte pe la colþuri, fãrã sã intervinã
în mod direct. Dar odatã ce relaþia se transferã în spaþiul public
al justiþiei, satul ºi mahalaua au toatã libertatea de a „judeca”,
„discuta” raporturile dintre cei doi actori, de a stigmatiza
anumite conduite, de a face ºi desface reputaþiile. Uneori chiar
puterea le-o cere, atunci când, prin cartea de blestem,
mitropolitul le impune exprimarea unei opinii cu privire la
reputaþia ºi comportamentul celor doi actori sociali prinºi în
jocul seducþiei. Când o fatã sedusã ºi abandonatã încearcã sã
obþinã punerea în practicã a promisiunilor exprimate de

26

27

DANIC, mss. 143, f. 125 – 130. Documentul a fost publicat ºi de V. A.
Urechia, Istoria românilor, vol. V (1786 - 1800), Bucureºti, 1893, pp.
20 – 21.
Îndreptarea legii, glava 218, p. 225; vezi ºi Dimitrie Cantemir, op. cit.,
p. 245. În Moldova, cutuma este mult mai riguroasã ºi impune atât
confiscarea zestrei cât ºi obligaþia pãrinþilor de a restitui ginerelui
dezonorat toate cheltuielile de nuntã.
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bãrbat, observãm cum mai multe imagini ale feminitãþii se
construiesc de-a lungul unui proces lung ºi costisitor. Vina
deflorãrii aparþine în exclusivitate fetei ºi familiei sale. Onoarea
fetei este terfelitã pe uliþele satului, purtatã din gurã în gurã de
vecinii mahalagii, discutatã, analizatã, disecatã la cârciumã.
Din acel moment ea va fi o fatã „cu ponos”, „cu nume ºi zvon”,
„stricatã”, „ca o curvã”. Ea va fi asociatã cu o femeie uºoarã,
oricând gata sã rãspundã ºi altor bãrbaþi.
Printr-un proces, pãrinþii încearcã sã obþinã cel puþin un
ajutor material, un preþ al virginitãþii. Dar rezultatul unui proces
de seducþie nu va schimba cu nimic reputaþia fetei, stigmatul
pãcatului va rãmâne pentru totdeauna. ªansa de a se cãsãtori
cu altcineva scade considerabil, din acest motiv fata ºi pãrinþii
ei insistã pe o despãgubire materialã cât mai mare care prin
cuantumul ei sã atragã totuºi pe cineva. Pierderea unui astfel
de proces aduce cu sine nu numai pierderea unor recompense
materiale, dar ºi defãimarea fetei ºi a neamului ei: „sã rãmâie
fata lor ca o curvã”, sunã sentinþa mitropolitului în procesul
dintre Maria, fata ºi Pavel, flãcãul din Izvoare, judeþul Vlaºca.28
Cazurile încheiate cu o cãsãtorie sunt destul de puþine, dar ºi
în aceastã situaþie mitropolitul trebuie sã intervinã ºi sã cearã
angajamentul scris al soþului. Acesta trebuie sã promitã cã
niciodatã nu-i va reproºa soþiei aceastã cãsãtorie „mediatã”
sau cã ºi-a pierdut virginitatea înaintea cãsãtoriei.
Onoarea bãrbatului are de suferit numai atunci când ocupã
o poziþie socialã diferitã de cea a acuzatoarei sau atunci când
are un renume în comunitate. O plângere este precedatã de
zvonurile ºi bârfele care circulau în parohie pe seama legãturii
amoroase existente între cei doi acuzaþi. Uneori, chiar femeia
lansa aceste zvonuri pentru a-l ºantaja pe acuzat în speranþa

28

BAR, mss. 638, f. 151.
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cã, de ruºinea lumii, acesta nu va ajunge la un proces ºi va
continua s-o întreþinã. Astfel, Ilinca din mahalaua Poarta
Târgului de afarã, prostituatã renumitã, profitã de relaþia ei cu
Andronie vameºul pentru a stoarce de la acesta cât mai mulþi
bani. „Ca sã nu mai categoriseascã numele pârâtului, fiind
om cinstit”, mitropolitul îi recomandã sã-i dea femeii ceva
bani. Dar aceasta nu are de gând sã renunþe atât de uºor ºi dã
altã jalbã, ºtiind bine cã Andronie þine foarte mult la reputaþia
lui. Aºadar, „cunoscându-l cu putere de chivernisealã ºi om
cinstit, socotise ia cã cu acest fel de pornire îl va înfricoºa de
a-i da oricât îi va cere dã cheltuialã ca sã nu-ºi strice
ipolipsisul”.29 Arghira din Bucureºti este ºi mai insistentã.
Prostituatã ca ºi tovarãºa ei, Arghira îl târãºte pe la judecãþi pe
Ispas ciubucar acuzându-l de seducþie ºi îngrecare. Respinsã
la mitropolie, femeia persistã, fiind în toate zilele la prãvãlia
ciubucarului, strigându-i vorbe de ocarã în auzul tuturor
celorlalþi prãvãliaºi. Ba mai mult, aflând ea cã bãrbatul s-a
cãsãtorit, se prezintã la casa acestuia ºi „l-au necinstit cu feluri
de ocãri nesuferite, fãcându-l de rizil în mijlocul neguþãtorilor
în uliþã, cãutându-l ºi pân prãvãlie ºi încã cu mare strigare
întru auzul ºi al soþii lui ºi a muºteriilor dimprejur”. De ruºine,
Ispas s-a ascuns, dar scandalul i-a provocat mare netrai cu
soþia. Scopul Arghirei rãmâne acelaºi „socotind pârâta cã cu
acest fel de pornire îl va înfricoºa pã jãluitor de a-i da oricât îi
va cere de cheltuialã ca sã nu-ºi strice ipolipsisul”.30 Negustorii
ºi meºteºugarii cu o oarecare bunãstare materialã nu se pot
cãsãtori cu astfel de femei sãrace care au practicat prostituþia,
tocmai pentru cã onoarea lor ar avea de suferit. În acelaºi
timp, un asemenea scandal are efecte negative asupra reputaþiei

29
30

BAR, mss. 3934, f. 8v – 9v, documentul din 3 martie 1802.
BAR, mss. 3934, f. 70 – 71v, documentul din 17 iulie 1803.
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lor în parohie, în „breasla” de care aparþin, asupra clientelei.
De aceea, aceºtia încearcã sã evite folosirea justiþiei pentru
rezolvarea unor astfel de probleme ºi fie preferã o relaþie cât
mai ascunsã de privirile tuturor, fie ajung la învoialã cu femeia,
fãrã a mai urma calea dezonorantã a justiþiei.
Femeia în familia soþului. Împãrþirea sarcinilor în cadrul
menajului implicã nu numai complementaritate, dar ºi
subordonare.31 De asemenea trebuie sã se þinã seama ºi de
valorile ºi simbolurile care sunt ataºate fiecãrei sarcini, femininã
sau masculinã. În societatea evului mediu românesc fiecare
soþ are un loc bine determinat în cadrul menajului. Bãrbatul
trebuie sã asigure un acoperiº deasupra capului pentru el, soþie
ºi copiii care vor veni, sã plãteascã dãjdiile cãtre domnie, sã
rãspundã în faþa comunitãþii pentru faptele familiei sale. La
sfârºitul ospãþului de nuntã, capul femeii este acoperit cu un
vãl alb, „semnul femeilor mãritate”. Din acel moment fata
intrã într-o nouã etapã a vieþii ºi primeºte importante
responsabilitãþi în cadrul noii sale familii. Femeia mãritatã
administreazã gospodãria, conduce armata de slugi (în cadrul
familiilor boiereºti), se ocupã de creºterea ºi educarea copiilor,
pãzeºte focul din vatrã atunci când soþul este plecat. Acest
statut este recunoscut în mod simbolic prin gestul soþului de a
înmâna „cheile sipetelor…ºi al caselor ºi al pivniþelor”. Toate
aceste chei sunt purtate la cingãtoare, semn al femeii mãritate
ºi gospodine.32 Ea munceºte în cadrul propriei sale gospodãrii,
31
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Martine Ségalen, Mari et femme dans la société paysanne, Flammarion,
Paris, 1980, p. 125–129; Cécile Dauphin et alii, „Culture et pouvoir
des femmes”, art. cit., pp. 275 – 276
Cãlãtori strãin despre Þãrile Românei, VI, volum întocmit de Paul
Cernovodeanu, Maria Magdalena Alexandrescu Dersca Bulgaru,
Maria Holban, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1981, p. 123 ºi
211.
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în timp ce bãrbatul pleacã pentru „a se chivernisi”. Plecarea
soþului presupune încrederea nu numai în fidelitatea
conjugalã, dar ºi în capacitatea economicã ºi organizatoricã a
soþiei care trebuie sã administreze cu chibzuialã banii trimiºi
din când în când. Dacã cuplul nu are veniturile necesare unei
existenþe minime, femeia poate intra în slujbã, fie ca servitoare,
fie ca doicã într-una din casele înstãrite din jur. O situaþie
ingratã, totuºi, cãci soþul este mai tot timpul suspicios în ceea
ce priveºte fidelitatea conjugalã a soþiei. Bãnuiala cã s-a lãsat
antrenatã într-o serie de relaþii extraconjugale, îl determinã
pe bãrbat sã refuze paternitatea copiilor nãscuþi în aceastã
perioadã. Soþiile de meºteºugari ºi negustori îºi ajutã soþii în
atelier sau în prãvãlie, iar soþia cârciumarului sau a hangiului
chiar se ocupã activ cu vânzarea vinului ºi cu prepararea
mâncãrurilor pentru clienþi.
Inversarea rolurilor nu convine nimãnui, nici bãrbatului,
dar nici comunitãþii. Satul întreg vine sã depunã mãrturie
împotriva Chivei din Slom, judeþul Prahova care a renunþat la
rãzboiul de þesut pentru masa din cârciumã: „cãmãºi copiilor
sau bãrbatului n-au fãcut, ci tot tatã-sãu îi chiverniseºte ºi el
iaste om casnic ºi bun, iar Chiva iaste cu patima beþii foarte
împresuratã ºi din pricina beþiei are ºi alte nãravuri, adicã curvie
ºi hoþie”. Ba mai mult, soþul umblã din cârciumã în cârciumã
dupã ea pentru a o aduce acasã ºi pentru a-i plãti datoriile.
Comportamentul unei astfel de femei aduce inevitabila ruinã
ºi dezonoarea familiei. Îndepãrtarea ei este fireascã atât pentru
soþ, cât ºi pentru cei din parohie, din moment ce nu este
capabilã sã-ºi îndeplineascã atribuþiile cei reveneau.33
Construcþia socialã a raporturilor dintre bãrbaþi ºi femei
aparþine lumii masculine. Imaginea bãrbatului dominant ºi a
33

D. Stãnescu, Viaþa religioasã la români ºi influenþa ei asupra vieþii
publice, Bucureºti, 1906, pp. 444–449.
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femeii dominate ºi supuse s-a impus ºi în cultura românã
ortodoxã, Biserica jucând un rol important în perpetuarea pânã
în ziua de azi a acestei imagini stereotipe. O femeie se aflã în
prima parte a vieþii sub ascultarea taþilor sau a fraþilor, apoi
sub ascultarea soþilor. În caz de vãduvie, ea revine în propria
familie, unde trebuie sã se supunã din nou taþilor sau fraþilor.
Revolta împotriva acestei dominaþii nu existã, iar starea de
inferioritate devine deseori o armã redutabilã în lupta împotriva
lumii masculine. Iat-o pe Maria din Drãgãneºti, judeþul Ilfov,
bãtutã cu cruzime de soþul ei, dar care nu-ºi pãrãseºte casa
considerând cã trebuie sã se supunã ºi sã-ºi asculte soþul în
toate, „ia deocamdatã au suferit, socotind ca sã-i dea soþului
ei cuviincioasã ascultare ca unui bãrbat”.34 Bãrbatul, la rândul
lui considerã cã are drept de viaþã ºi de moarte asupra soþiei
sale, cã timpul ei îi aparþine, cã trupul ei îi aparþine, cã viaþa
ei îi aparþine. Apostrofat cã-ºi bate nevasta, Stan din Satul Nou,
judeþul Ialomiþa, rãspunde cã „pânã acum puþin au bãtut-o,
iar de acum înainte va sã o batã pânã o va omorî de tot, cãci
iaste muerea lui ºi n-are nimenea treabã cu dânsa”35 sau Muºat
sãpunarul din mahalaua Vergului care cere despãrþire de soþia
lui pentru cã „n-au fost numita urmãtoare dupã voia mea”.36
Acest discurs apare constant în condica de la Mitropolie ca
unul din principalele motive de divorþ, asociat de regulã ºi cu
alte devieri de comportament ce nu þin de conduita unei femei
mãritate. De altfel, superioritatea bãrbatului ºi inferioritatea
femeii este subliniatã de mitropolitul þãrii ori de câte ori are
prilejul. În astfel de cazuri în care bestialitatea ºi cruzimea
sunt clare, discursul mitropolitului este de conciliere a celor

34
35
36

Ibidem, p. 405.
Ibidem, p. 408.
BAR, mss. 637, f. 186v.
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douã pãrþi cerând întotdeauna femeii sã se supunã, sã-ºi asculte
ºi sã-ºi urmeze soþul. Mitropolitul Neofit (1737-1762) o
sfãtuieºte pe Maria Bãjescu urmãtoarele: „ci mi-au zis ca sã-l
ascult ºi sã-i dau cinste ca unui stãpân ºi sã nu-l mai îmbãl,
nici sã-l ocãrãsc ºi sã-l am în dragoste dupã cum zice
Dumnezeu”. Mitropolitul, adeptul înverºunat al cãsãtoriei, nu
poate de altfel accepta un divorþ chiar dacã soþul, mare boier,
umbla beat zi ºi noapte cu chef de certã alergându-ºi soþia ºi
slugile cu sabia prin casã.37
Dar sã ascultãm discursul mitropolitului la începutul unei
cãrþi de despãrþire acordate lui Marin din Cândeºti pãrãsit de
soþie de trei ani. De fapt, acest motiv dã naºtere discursului
care oferã informaþii asupra rolului femeii ºi asupra raporturilor
dintre cei doi soþi în cadrul menajului. Iatã cum sunã: „Muerea
s-au dat de Dumnezeu omului spre ajutor lui ºi pentru aceia
împreunã dupã nuntã sã face tot un trup ºi n-are voie ia fãrã
dã ºtirea bãrbatului sãu mãcar a sã miºca din casã afarã ºi a sã
depãrta fãrã de ºtirea lui”. 38 Dacã acest discurs aparþine
Bisericii care are tot interesul sã pãstreze ºi sã pãzeascã sfânta
legãturã a cãsãtoriei, prin menþinerea femeii într-o poziþie de
inferioritate, sã ascultãm ºi discursul unui reprezentant al
masculinitãþii care traseazã încã din ajunul cãsãtoriei locul ºi
rolul femeii în familia sa. Dar de ce a fost nevoie de astfel de
precizãri? Care sunt cauzele care l-au produs? La 21 iulie 1798,
Petre cojocar este acuzat de seducþie ºi abandon. Timp de
câþiva ani, el a trãit în concubinaj cu Catrina, fiica lui Hristea
cãpitan din mahalaua Scaunelor, iar acum refuzã s-o ia de
nevastã. Învoiala dintre cele douã pãrþi, bãrbatul ºi pãrinþii
fetei, cuprinde ºi o serie de condiþii impuse fetei de cãtre soþul
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DANIC, mss. 139, f. 209 – 210, documentul din 25 mai 1739.
BAR, mss. 634, f. 30v, documentul 1 februarie 1768.
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ei, condiþii la care au consimþit atât pãrinþii, cât ºi viitoarea
nevastã. Astfel Petre se angaja sã se cãsãtoreascã cu Catrina
dacã aceasta respecta „aºãzãmântul cum sã sã urmeze
petrecerea traiului lor”. Acest aºezãmânt prevedea atât valoarea
dotei cerute, cât ºi o serie de reguli de conduitã. Cuplul va
locui singur, fãrã a fi deranjat de socri sau de cãtre cumnaþi,
orice vizitã din partea acestora trebuia anunþatã ºi nu se putea
face decât cu acordul bãrbatului, „ºi eu ºi soþiia mea (este
vorba de pãrinþii fetei) sau alte fete ale mele ori rude fãrã ºtirea
ºi voia lui sã nu mergem la el acasã-ºi, ci numai când vom fi
pohtiþi”. Soþia nu avea voie sã-ºi pãrãseascã domiciliul conjugal
sub nici un pretext, nici mãcar sã-ºi viziteze pãrinþii dacã nu
primise acordul soþului. În acelaºi timp, ea trebuia sã se
mulþumeascã cu ceea ce i se oferea ºi nu trebuia sã cearã mai
mult de atât. Ba mai mult, ea trebuia sã se dovedeascã
„pãstrãtoare, iar nu risipitoare spre vreo pagubã”. El se angaja
cã va trãi bine cu soþia, „uniþi în dragoste”, cã va avea grijã
sã-i aducã toate cele trebuincioase pentru a evita traiul rãu ºi
gura lumii.39 Gospodãria poate fi privitã ca spaþiu feminin
datoritã sarcinilor domestice atribuite femeii, dar ºi pentru cã
devine, prin intermediul Bisericii ºi al lumii masculine, un
spaþiu de recluziune. Cele douã opinii prezentate mai sus par
a fi mai curând deziderate decât „norme” impuse tuturor
femeilor, urmãrindu-se cu stricteþe respectarea lor. Femeia
recunoaºte superioritatea ºi autoritatea bãrbatului, dar între
recunoaºtere ºi supunere existã un câmp de acþiune uºor
manevrabil. Interiorul aparþine femeii, iar exteriorul revine
bãrbatului. O femeie cãsãtoritã trebuie sã rãmânã în interior
pentru a se dedica muncilor casnice ºi educaþiei copiilor, dar
ºi pentru cã gospodãria apare ca un spaþiu de protecþie menit
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BAR, mss. 4042, f. 149 – 149.
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sã asigure pãstrarea ºi apãrarea reputaþiei familiei. Spaþiul
exterior se defineºte ca spaþiu masculin datoritã activitãþilor
care îi sunt atribuite: politice, comerciale, economice, etc. În
fapt, aceste frontiere au mai degrabã un caracter simbolic ºi
sunt accentuate sau trecute sub tãcere în funcþie de persoana
care le foloseºte. În documente, femeia apare prinsã într-o
largã reþea de sociabilitate ºi tot timpul prezentã, alãturi de
bãrbaþi, în spaþiul public: merge la apã, la bisericã, în uliþã sã
discute cu vecinele, la munca câmpului, la hora din zilele de
sãrbãtoare, chiar la departamentele de judecatã. Nu are voie
sã pãtrundã în spaþiile exclusiv masculine (viaþa politicã sau
ierarhia ecleziasticã, de exemplu) sau în cele asociate cu
desfrâul. Astfel, Îndreptarea legii stabileºte foarte clar care sunt
acele spaþii, în ce condiþii femeia este pedepsitã ºi care este
statutul ei în raport cu spaþiile pe care le frecventeazã. Fãrã
acordul soþului, soþia nu are voie sã meargã la baia publicã, la
cârciumã, la sãrbãtorile publice, oriunde aiurea. Pentru toate
acestea se impune acordul soþului. În acelaºi timp, aceste locuri
sunt asociate cu desfrâul ºi prostituþia. Cu sau fãrã acordul
bãrbatului, o femeie gãsitã în astfel de locuri riscã sã fie
pedepsitã ºi bãrbatul primeºte dreptul de a se separa. Acordul
lui implicã de asemenea prostituþia, el fiind asociat cu
proxenetul.40
Pe lângã îndeplinirea obligaþiilor casnice, soþiei i se cere
respectarea cu stricteþe a cinstei familiei în care a intrat ºi a
reputaþiei soþului ei. În procesele de divorþ, unii bãrbaþi reclamã
cu insistenþã faptul cã soþia „nu ºi-a purtat cinstea cum trebuia”.
Bãrbaþii cãsãtoriþi sunt interesaþi de douã lucruri: eficacitate
economicã ºi pãstrarea fidelitãþii conjugale. Incapacitatea
fizicã a unei femei este o mare problemã pentru un cuplu din
40

Îndreptarea legii, glava 214, p. 221.
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secolul al XVIII-lea. Boala atrage dupã sine stagnarea menajului
din punct de vedere economic ºi uneori chiar ruina. Femeia
are nevoie de ajutorul masculin pentru a supravieþui, bãrbatul
are nevoie în schimb de o femeie sãnãtoasã ºi bunã gospodinã
care sã-i întreþinã casã ºi sã asigure perpetuarea neamului.
Când femeia nu corespunde acestor minime cerinþe, el nu
cere decât îndepãrtarea „mãdularului bolnav” pentru a gãsi
pe cineva corespunzãtor cerinþelor sale. Aºadar bãrbatul poate
cere divorþul ºi chiar îl poate obþine fãrã prea mari eforturi
atunci când soþia este bolnavã, deci în imposibilitatea de a
conduce gospodãria, dar ºi de a asigura continuarea neamului
prin procreaþie.
Curvia ºi umbletele soþiei pe la cârciumi aduc dezonoare
pentru un soþ incapabil sã-ºi stãpâneascã femeia. Aºadar soþul
incapabil sã-ºi stãpâneascã soþia va fi la fel de incapabil sã-ºi
conducã gospodãria. Mahalagiii clevetesc pe seama lui ºi chiar
îl sfãtuiesc sã ia atitudine. Oameni de cinste l-au sfãtuit de
nenumãrate ori pe soþul Mariei s-o lase cã prea a umblat când
cu nemþii, când cu alþii de prin mahala, ba a prins-o ºi straja
de câteva ori. Insistenþele ºi sfaturile clericilor nu-i pot schimba
hotãrârea cu nici un chip, onoarea îi cerea separarea de o
femeie cu o proastã reputaþie.41 Lipsa copiilor îi dã dreptul
bãrbatului sã renunþe ºi mai uºor la o astfel de femeie ºi chiar
judecãtorii recunosc cã „în vreme ce neavând copii nu are
pentru ce sã sufere defãimarea oamenilor fiind el om de cinste
ºi cu chivernisealã”. 42 Aºadar infidelitatea conjugalã ºi
comportamentul desfrânat îl îndreptãþesc pe bãrbat sã cearã
separarea, deoarece puritatea sexualã a femeii ºi buna sa
conduitã reprezintã onoarea familiei. Fidelitatea conjugalã este
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DANIC, mss. 140, f. 140v – 141, 17 februarie 1794.
DANIC, mss. 143, f. 103v – 104v, 4 martie 1793.
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legatã totodatã ºi de o descendenþã legitimã. Infidelitatea poate
naºte bãnuieli în jurul legitimitãþii copiilor nãscuþi, asupra
dreptului lor de a participa la transmiterea patrimoniului patern.
Soþie de prãvãliaº, meºteºugar sau negustor, preot sau mic
boier, femeia este totodatã personajul central ºi figurã
vulnerabilã în mersul „afacerilor” soþului.43 Ea este þinta spre
care se îndreaptã bârfele din parohie ºi o gãsim adesea prinsã
în vârtejul zvonurilor care circulã în comunitate. Sãtenii ºi
mahalagiii merg ºi mai departe cu precizãrile pe care le fac
cu privire la sancþionarea unui comportament sau altul. Prinsã
de soþul ei dansând într-un sat alãturat împreunã cu amantul,
Anca este adusã ºi plimbatã pe uliþe satului spre a fi vãzutã.
Ceea ce a reþinut unul dintre sãteni are o importanþã deosebitã.
Totodatã mãrturia lui relevã concepþia unui þãran simplu asupra
locului ocupat de fiecare în societate. Anca este cãsãtoritã ºi
ca atare trebuie sã aibã atât înfãþiºarea, cât ºi statutul unei
femei mãritate. Grav este cã ºi-a pãrãsit soþul ºi casa, dar ºi
mai grav este cã ea s-a prins în horã ca fata mare, cu capul
descoperit:44 „au gãsit-o la Tingani jucând în horã fatã mare
ºi aºa cu cosiþe au adus-o la Cãþel de au vãzut-o toþi oamenii
câþi s-au aflat ºãzãtori la Cãþel”. Mãrturia lui este susþinutã ºi
semnatã ºi de ceilalþi sãteni. Un lucru este însã de semnalat,
plimbarea soþiei prin sat este pusã în scenã de soþul care se va
folosi de ea la momentul oportun. Sãtenii au pãstrat aceastã
imagine a femeii mãritate comportându-se ca o fatã mare ºi
au povestit la judecatã ceea ce îºi aminteau mai bine. 45
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Arlette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarité à Paris au
XVIIIe siècle, Hachette, Paris, 1986, p. 135.
Capul descoperit ºi pãrul prins în cosiþe apar ºi la Del Chiaro ca simbol
al fetei nemãritate. Cãlãtori strãini, vol. VIII, p. 376.
BAR, mss. 634, f. 116v – 119v, 20 ianuarie 1767.
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Observãm aºadar solidarizarea comunitãþii împotriva soþiei
care nu-ºi îndeplineºte atribuþiile conjugale. Vecinii îºi exprimã
solidaritatea cu soþul înºelat, nemulþumirea ºi chiar agresivitatea
în faþa unei femei care îºi neglijeazã sistematic atribuþiile ºi ia
locul bãrbatului la cârciumã sau în alte locuri populate mai
ales de bãrbaþi.
Dar vecinii sunt solidari ºi cu o femeie care suferã. Ei intervin
în favoarea ei în timp de pace ºi îi sunt martori fideli în timpul
procesului. Un bãrbat beþiv, bãtãuº, împãtimit al jocurilor de
noroc naºte compasiuni ºi solidaritãþi în jurul femeii obligate
sã suporte comportamentul agresiv al unui astfel de om.
Solidarizarea este aproape necesarã pentru cã atitudinea
bãrbatului perturbã chiar liniºtea parohiei. Þipetele, bãtãile ºi
înjurãturile se petrec sub ochii lor, în curte, în uliþã sau la
cârciumã cerând insistent intervenþia celorlalþi. Uneori bãrbatul
„aruncã pistoale noaptea pã la trei ceasuri ºi-ºi bate nevasta”,46
alteori sãtenii sunt treziþi de strigãte îngrozitoare de „hoþii,
hoþii”. Speriaþi, sãtenii din Poienari, judeþul Muºcel ies sã vadã
ce se întâmplã ºi sunt obligaþi sã intervinã pentru cã Mincu
Roºca îºi alerga nevasta cu toporul pe uliþele satului. Þipetele
femeii în noapte pot fi considerate ca un apel la solidaritate.
Apariþia sãtenilor îi schimbã planurile, devenind periculos
pentru viaþa celorlalþi.47. Scandalul devine un spectacol la care
cei din jur sunt invitaþi sã participe. Vecinii se anunþã între ei,
notabilitãþile locale sunt ºi ele puse la curent cu o repeziciune
uluitoare. Ajutorul lor este cerut cu insistenþã.
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DANIC, mss. 140, f. 46 – 47.
DANIC, Fond Mitropolia Þãrii Româneºti, CCCLXXVIII/1. Vezi ºi
Constanþa Ghiþulescu, „Spaþiul public/ Spaþiul privat. Þara Româneascã
la 1800", in Studii ºi materiale de istorie modernã, vol. XIII, 1999,
pp. 3-17.
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Capacitatea juridicã a femeii. Femeia are în secolele al
XVII-lea ºi al XVIII-lea capacitate juridicã deplinã. În procesele
de divorþ, de seducþie, de viol sau de recuperare a zestrei ea
se prezintã singurã ºi încearcã sã-ºi apere interesele. Ea are
dreptul sã dea jalbã cãtre domn sau mitropolit, sã se apere de
acuzaþiile care i se aduc, sã-ºi prezinte martorii ºi probele. De
asemenea, pricina nu se poate judeca în absenþa ei, prezenþa
femeii în faþa instanþei fiind la fel de necesarã ca ºi cea a
bãrbatului. Uneori ea este însoþitã în instanþã de una din rudele
sale, tatã, mamã, frate, unchi. Dar ei constituie de cele mai
multe ori partea pãgubitã care îºi apãrã drepturile. De pildã,
o vãduvã sãracã dã jalbã pentru fiica ei care a fost sedusã ºi
abandonatã, cerând de fapt sã i se facã ei dreptate ºi sã se
gãseascã o soluþie pentru a scãpa de ruºinea prin care trece ºi
mai ales sã o înzestreze acuzatul pe numita fatã „cã e pãcat,
doamne, ca eu ticãloasa sã rãmân cu fata pe prispã nemãritatã
ºi cu ponos”.
Construcþia socialã a unei imagini defavorabile femeii, ca
fiinþã slabã fizic ºi intelectual, apare atât la nivelul legislaþiei
în vigoare, cât ºi la nivelul discursului. Pravila recomandã
judecãtorilor sã se aplice femeii aflate în faþa instanþei un
tratament mai blând datoritã „neputinþii ºi slãbiciunii firii”,
din acest motiv „mai puþin se vor certa muerile decât bãrbaþii
la greºalele ce vor face.” De asemenea „de vreme ce iaste mai
proastã ºi mai lesne spre cãdere (în pãcat) decât bãrbatul” se
recomandã o mai mare indulgenþã din partea judecãtorilor.48
Milã ºi indulgenþã din partea judecãtorilor nu prea existã în
practicã. Pentru cã aceeaºi Pravilã dã voie ºi chiar recomandã
bãrbatului sã-ºi batã nevasta. Potrivit glavei 185, bãrbatul are
dreptul sã-ºi batã femeia când va fi cu „vinã micºoarã”, ori de
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Îndreptarea legii, glava 364, p. 343 ºi glava 211, p. 217.
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câte ori vrea. El poate folosi palma ºi pumnul, pentru cã nu
intrã sub incidenþa legii, chiar „de o arã bate cât de mult ºi de
des”.49 De altfel, ea meritã bãtutã pentru cã este mai aproape
de bârfã ºi clevetire decât bãrbatul ºi asta din cauza naturii
firii ei, adicã este „iute dã fire din dihonie fãmãiascã”,
rãspândeºte zvonuri ºi bârfe „dupã bãnuiala ºi rãutatea firii
fãmeiascã” sau din „proastã firea fãmeiascã”. În descriere, ea
primeºte urmãtoarele calificative “muerea rea, limbutã ºi
gâlcevitoare ºi spornicã la vorbe fãrã de ruºinare”. ªi pentru
cã este mai înclinatã spre pãcat decât bãrbatul, ea trebuie
supravegheatã ºi pedepsitã pentru a se îndrepta. Biserica este
întotdeauna alãturi de bãrbat în aceastã luptã de cunoaºtere ºi
stãpânire a naturii feminine. Bãtaia la tãlpi ºi privarea de
libertate este folositã ºi de o parte ºi de alta pentru a înþelepþi
firea femeii. Dar cu toate acestea femeia se poate apãra liber
în faþa instanþei.50
Apariþia vechilului de judecãþi la sfârºitul secolului al
XVIII-lea nu înseamnã ºi micºorarea capacitãþii juridice a
femeii. El reprezintã interesele femeii mai ales în pricinile legate
de zestre ºi proprietate. Alegerea sa se face din rândul rudelor
apropiate, tatãl îºi poate reprezenta fiica, soþul soþia, fratele
sora, unchiul nepoata, dar poate fi ºi o persoanã strãinã din
punctul de vedere al relaþiilor de rudeniei, dar care fãcea
practic parte din familie, fiind administratorul moºiilor.
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Ibidem,p. 183.
Asupra capacitãþii juridice a femeii în Italia, de exemplu, vezi mai ales
Simona Cerutti, „Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur
opposition” în Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale,
sub direcþia lui Bernard Lepetit, Albin Michel, Paris, 1998, p. 130 ºi
Thomas Kuhn, Law, Family and Woman. Toward a legal anthropology
of Renaissance Italy, Press University, Chicago, Chicago, Londra, 1991,
p. 212
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Vechilul de judecãþi poate fi considerat ca precursor al
avocaþilor din secolul urmãtor. Prezenþa sa este simþitã mai
ales în rândul familiilor boiereºti care îºi permit sã plãteascã
un individ care sã le apere interesele în faþa instanþei ºi sã-i
scuteascã astfel de timpul pierdut. El mai este folosit ºi atunci
când femeia vrea sã tergiverseze procesul la infinit neavând
nici un interes în sfârºirea pricinii.51
Amantã, prostituatã, vrãjitoare. Termenul folosit pentru a
desemna o amantã este cel de posadnicã. În Îndreptarea legii,
termenul are sens de concubinã, amantã. Dar Dionisie
Eclesiarhul (1740-1820), un cãlugãr cronicar contemporan,
îl foloseºte cu sensul de prostituatã, în timp ce amanta poartã
denumirea de þiitoare ºi se recruteazã mai ales din rândul
slujnicelor.52 Potrivit legii, un bãrbat poate avea relaþii cu o
astfel de femeie, dar nu se poate cãsãtori cu ea niciodatã,
glavele 235 ºi 240 prevãd imposibilitatea legitimãrii religioase
a unei astfel de legãturi. Totodatã un bãrbat care a întreþinut o
astfel de legãturã este supus unei pedepse canonice foarte
drastice: patru ani nu are drept de împãrtãºanie, dupã care
alþi trei ani trebuie sã mãnânce post „la al noulea ceas” ºi sã
facã 250 de mãtãnii. Dacã nu respectã toate acestea, pedeapsa
se mãreºte la ºapte ani ºi chiar 15 ani de excludere de la
împãrtãºanie conform canonului sfântului Vasile.53 Rãpirea
unei astfel de femei nu este pedepsitã de cãtre lege: „Nu se va
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Vezi ºi Valentin Al. Georgescu ºi Ovid Sachelarie, Judecata domneascã
în Þara Româneascã, 1611–1831, partea a II-a, Procedura de judecatã,
Editura Academiei Române, Bucureºti, 1982, pp. 112–144.
Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), ediþie întocmitã de
Dumitru Bãlaºa ºi Nicolae Stoicescu, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1987, p. 54.
Îndreptarea legii , pp. 230–234.
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certa ca un rãpitoriu cela ce va rãpi pe vreo muiere curvã ce
sã va certa dupã voia judecãtorului” sau „Cela ce va rãpi
muiere curvã cu voia ei, acela nu se va certa nicicum”. Dar
dacã rãpitorul unei prostituate nu plãteºte gloaba, care în codul
de legi se ridicã la 200 de taleri, atunci el este pedepsit foarte
aspru cu tãierea unei mâini.54
Concubina ocupã un loc intermediar între nevastã ºi
prostituatã. Ea este lãsatã la bunul plac al bãrbatului care poate
concretiza relaþia într-o cãsãtorie sau o poate expulza sub
pretextul reîntoarcerii la viaþa creºtinã prescrisã de bisericã.
Codul de legi îi este favorabil. Concubinajul este interzis –
„posadnice sã nu þie nimenea în casa lui” –, aceastã legãturã
fiind asimilatã cu prostituþia. Actorii unei astfel de relaþii sunt
ºi ei pedepsiþi, bãrbatul este exclus din sânul bisericii pe toatã
perioada unei astfel de relaþii impure. Bãrbaþii sunt chiar sfãtuiþi
sã izgoneascã astfel de femei din casa lor ºi sã nu se implice în
astfel de legãturi.55 Dar dacã amanta apare în interiorul unei
cãsãtorii, lucrurile iau cu totul altã turnurã. Trebuie, de
asemenea fãcutã precizarea cã mare partea a documentelor
pe care le-am parcurs provin din mediul popular ºi din cel al
micilor meseriaºi din Capitalã. Posadnica este aspru pedepsitã
ºi în practicã. Dacã un bãrbat vrea sã-ºi lase femeia cu care a
trãit pânã atunci în concubinaj, el poate s-o facã, chiar dacã
la mijloc sunt doi sau trei copii. Ba este chiar îndrumat sã lase
aceastã „viaþã de ruºine”, necreºtineascã ºi sã intre în viaþa
creºtinã a celor casnici prin taina cãsãtoriei. Se poate totuºi
observa cã, preotul sau mitropolitul îl sfãtuieºte pe bãrbat sã
concretizeze relaþia într-o cãsãtorie, dar dacã acesta refuzã,
nu-l poate totuºi obliga. Iatã-l pe Radu, logofãtul de tainã care
dupã cinci ani de concubinaj o alungã pe Stana sub pretextul
54
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cã vrea sã se îndrepte „de pãcatul acesta al curviei” ºi „sã-ºi ia
soþie pre lege”. În faþa acestui discurs, mitropolitul Neofit
decide sã-ºi „ia soþie cu Pravilã pre care va vrea”, dar nu înainte
de a-ºi executa pedeapsa canonicã impusã.56
Lucrurile se schimbã, atunci când o femeie intervine în
cadrul unei relaþii deja sancþionate de cãtre bisericã prin taina
cãsãtoriei. Femeia, consideratã ca spãrgãtore de casã este
pedepsitã cât se poate de aspru. În judecarea unei astfel de
relaþii, vina aparþine în întregime amantei, ea fiind cea care a
tulburat nu numai liniºtea unei familii ci a ºi pãcãtuit întinând
taina sfântã a cãsãtoriei. Câteva precizãri sunt totuºi necesare.
Cazurile din arhiva judiciarã provin în marea lor majoritate
din mediul popular al þãranilor, meºteºugarilor din Bucureºti
ºi cel al micilor boieri. Cele câteva zeci de documente,
provenind din mediul boieresc lasã impresia cã aici, la acest
nivel, concubinajul este altfel perceput ºi valorizat. Astfel,
societatea acceptã tacit o relaþie extraconjugalã venitã din
partea unui bãrbat, dar sancþioneazã deseori acelaºi tip de
relaþie pentru o femeie. Pretext pentru neînþelegerile între soþi,
amanta este târâtã în faþa soborului unde trebuie sã-ºi
mãrturiseascã vina de a iubi sau de a cãuta protecþia economicã.
Spargerea casei nu are sensul de diminuare a afecþiunii dintre
cei doi soþi, ci de dirijare a averii comune spre exterior, spre
casa amantei. Soþul are, într-o astfel de situaþie, douã familii ºi
contribuþia sa financiarã la bunãstarea materialã a concubinei
sale creºte în raport cu ceea ce revine familiei sale. Acest lucru
devine ºi mai vizibil când ceea ce se împarte este destul de
puþin. Expulzarea din comunitate constituie pedeapsa
principalã, deoarece se considerã cã îndepãrtarea ei va da
posibilitatea soþilor sã-ºi reia viaþa ºi sã-ºi refacã cãsnicia.
Totodatã, alungarea ei însemna ºi restabilirea ordinii interne.
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Altãdatã, ea primea interdicþia de nu mai reveni în localitatea
respectivã. La aceasta se adãuga bãtaia la tãlpi în piaþa publicã,
în „târg” cu strigarea vinei pentru a deveni pildã ºi pentru
alþii. Surghiunul la mãnãstire reprezintã o altã pedeapsã
aplicatã unor astfel de femei. Dar pedeapsa se aplicã numai
atunci când soþia sau socrii reclamau intervenþia puterii, numai
dupã o cercetare atentã la faþa locului cu constatarea faptelor.
Concubina ocupã un alt loc în viaþa unui boier ºi statutul ei
diferã de cel din mediul de jos al ierarhiei sociale. Boieroaica
trece de multe ori sub tãcere relaþiile extraconjugale ale soþului
ei. Ele devin vizibile abia la sfârºitul vieþii, când, în testament,
bãrbatul se îngrijeºte ºi de copiii sãi, rod al acestor legãturi
ilegitime.
“Vrãjitoria casnicã” apare deseori în documentele vremii.
Ea are scopuri bine precizate ºi aparþine în exclusivitate
femeilor. Se practicã pentru a aduce dragostea bãrbatului dorit,
pentru a proteja familia ºi în special copiii, pentru a îndepãrta
atenþia bãrbatului de la altele (bãuturã sau femei) ºi chiar pentru
a-l ucide. O astfel de vrãjitorie practicã Maria, soþia lui
Asanache logofeþelul din mahalaua Fântâna Boului care
încearcã prin invocarea forþelor rele ale întunericului sã-ºi
omoare soþul. Ritualul urmeazã o adevãratã punere în scenã
cu invocãri nocturne, focuri ºi obiecte magice. Dupã cum
povesteºte baba Sanda, timp de douã luni, Maria „totdeauna
au umblat noaptea dãspuiatã pânã în brâu fãcând farmece,
lucruri drãceºti”. Ba mai mult, blestemele bine meºterite sunt
aruncate ºi ziua pe capul bãrbatului. „ªi altãdatã au plecate
logofãtul Asanache într-u cãlãtoria lui ºi aceasta Mariia au luat
pulbere de pe jos cu mâinile ei ºi au aruncat dupã dânsul ºi îl
blestema sã nu sã aleagã ca praful de dânsul”, povesteºte
aceeaºi babã, proprietara casei, aºadar martorã fãrã voie la
viaþa celor doi. Pentru a-ºi susþine spusele, baba Sanda a strâns
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cu grijã toate acele „farmece” ºi le-a arãtat ºi protopopului.57
ªi Catinca Cernãtescu este acuzatã chiar de soþul ei cã face
farmece ºi vrãji diavoleºti, încercând sã-l îndepãrteze. El îºi
susþine spusele cu o serie de „boldoaºe cu farmece ºi cu ºoricei”
gãsite într-o ladã.58 Andrei vizitiul din Bucureºti îºi acuzã de
data aceasta soacra care încerca sã-l îndepãrteze de soþia lui
cu „felurimi de diavolii”, farmece ºi tot felul de poþiuni magice.
Astfel soacra, „toatã noaptea au umblat pã la pereþi, fãcând
toate de ia bolile de am vrut ca sã-mi ies din minþi”.59
Un alt tip de vrãji se fac pentru a schimba „destinul”
persoanelor invidiate pentru bunãstarea lor. Zamfira din
Vãlenii de Munte, judeþul Prahova, râvnind la bunãstarea
cumnaþilor ei, încearcã sã le schimbe soarta cu ajutorul
„diavolului”. Dar pentru cã fratele soþului ei locuieºte destul
de departe, în capitalã, reuºeºte sã intervinã cu ajutorul unei
nepoate pe care o angajeazã ca slujnicã. La rândul sãu, aceasta
poartã în casa celor doi toate poþiunile magice date de mãtuºã
ºi pune în practicã ritualurile necesare. La Mitropolie, ea a
vrea sã declare cã se afla sub influenþa vrãjilor care erau atât
de puternice cã nu se putea opune. De data aceasta farmecele
constau în „rele unsori” cu care slujnica a reuºit, de
nenumãrate ori ºi mai ales noaptea în timpul somnului, sã-i
ungã pe cei doi soþi atât pe haine cât ºi pe pãrþile intime ale
corpului. Din cauza acestor farmece sau din alte motive, cei
doi s-au îmbolnãvit foarte rãu. Cel mai afectat a fost bãrbatul
care nu numai cã s-a îmbolnãvit, ci ºi-a pierdut ºi minþile.60
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Prostituþia ºi prostituata. Este un fenomen feminin ºi atât
în lege, cât ºi în documentele juridice, femeile sunt personajele
principale atunci când este vorba de aceastã meserie. Un
document din 25 noiembrie 1794 scris de mitropolitul Dositei
ºi adresat domnitorului Alexandru Moruzi, oferã date
importante asupra prostituþiei. Anaforaua alcãtuitã de
mitropolit cu ajutorul a câtorva boieri oferã o analizã detaliatã
ºi rãspunde la o serie de întrebãri legate de prostituþia din
oraºul Bucureºti. Pentru Dositei, mitropolit de origine greacã,
Valahia este un spaþiu al toleranþei exagerate unde „se
obiºnuieºte pãcatul curviei”. El asociazã prostituþia cu cârciuma
ºi cârciumãresele. Pentru a-ºi ademeni clienþii, prostituatele îi
îndeamnã cu vin care „ia mintea omului ºi nu ºtie ce face”.
Astfel unirea celor douã „turbeazã minþile omeneºti ºi
aprinzând simþirile lor cu vãpaia vinului, nu ºtiu ce mai fac ºi
orice pãrere îi vine în cuget ºi în vederea cea întunecoasã se
pornesc la tot felul de fapte rele: curvii peste mãsurã, ucideri
ºi alte multe asemenea”. Cine sunt prostituatele? Mitropolitul
identificã atât femei mãritate, cât ºi fete tinere „sãnãtoase,
zdravene care sunt vrednice de slujbã ºi de muncã”. Aceste
femei preferã desfrâul ºi „dau navalã pe la cârciumi, obicinuind
desfãtãri în beþii ºi curvii” în loc sã intre la stãpân ºi sã-ºi câºtige
hrana ºi „îmbrãcãmintea trupului” cu „osteneala mâinilor”.
Totodatã, mitropolitul crede cã, dacã aceste femei ar munci ºi
ºi-ar pãstra cinstea ar putea chiar sã se cãsãtoreascã „mãcar
sãrace sã fie, dar dacã au minte vãzându-le unii ºi alþii, pot sã
se ºi cãsãtoreascã”. Aºadar, prea Sfinþia Sa identificã principalul
motiv pentru care aceste femei au ales prostituþia: sãrãcia. Pe
de altã parte, prostituatele sunt considerate ca fiind principalele
vinovate de rãspândirea bolilor venerice, ruinarea bãrbaþilor
ºi destrãmarea familiilor. Propunerile mitropolitului aratã clar
inexistenþa unei politici pe termen lung sau a unei reglementãri
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care sã controleze fenomenul. El propune o mãsurã, eficientã
numai pe o perioadã scurtã de timp, cum va dovedi de altfel
ºi documentele din anii urmãtori. Toate femeile urmau a fi
alungate din cârciumi, chiar ºi soþia ºi fiica cârciumarului.
Cârciuma devenea astfel un spaþiu masculin prin excelenþã.
Se propun ºi pedepse pentru cele care nu se supuneau
hotãrârii ce urma a fi luatã: bãtaia în public, plimbarea prin
târguri ºi mahalale cu strigarea vinovãþiei. Mahalagiii primeau
misiunea de a supraveghea cârciumile din mahalalele lor ºi
de a denunþa orice nesupunere, pedepsele erau la fel de grele.
Domnitorul rãspunde propunerii mitropolitului prin pitacul
din 28 noiembrie 1794 adresat marelui spãtar ºi marelui agã.
Aceºtia primesc sarcina de a epura toate tavernele din oraº de
femeile, vãduvele ºi fetele nemãritate care, sub pretextul
vinderii de vin, practicã prostituþia. Cele care aveau rude sã
fie puse sub supravegherea acestora prin angajament cã le vor
pãzi. Cele fãrã rude trebuiau sã-ºi ia angajament cã-ºi vor gãsi
stãpân ºi vor munci cinstit. Nesupusele ºi recãzutele în pãcat
urmau a fi trimise la fabrica de postav, „ca sã lucreze cu plata
ce li se va cãdea”.61 Autoritãþile locale, în speþã spãtãria ºi
agia, dau ºi ele o serie de pitace cu privirea la pedepsirea
prostituatelor ºi la expulzarea acestora din oraº. Un pitac dat
de spãtãrie în 22 noiembrie 1793 interzicea femeilor ºi fetelor
sã mai stea prin cârciumi. De asemenea, acelaºi pitac interzicea
„adunãrile de prin cârciumi cu lãutari ºi cu tovãrãºii”,
recomandând clienþilor sã-ºi ia vin acasã ºi sã nu se mai
prelungeascã în petreceri noaptea. Acest pitac este dat tot la
iniþiativa Bisericii, deoarece se insistã pe pioºenie ºi umilinþã,
sentimente pe care credincioºii ar trebui sã le urmeze în postul
Naºterii Domnului.62 Pitacul este reluat la 26 martie 1795 ºi
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la 10 iunie 1796, când se hotãrãºte expulzarea tuturor
„celetnicilor” din oraº fãrã drept de a se mai întoarce.63 Dar
cum mãsurile luate nu reuºesc sã se impunã, noi mãsuri sunt
luate la 7 ianuarie, 13 martie, 18 martie, 5 mai ºi 7 iunie
1797 prin care prostituþia ºi jocurile de noroc sunt considerate
pericole publice aºadar necesitatea de fi interzise. În acelaºi
timp, existenþa unui numãr cât mai mare de cafenele nu se
bucurã de acordul marelui agã, fiindcã „nu este politiei
acesteia ºi obºtii de nici un folos, ci de stricãciune”.64 La nivel
individual, mitropolitul ºi clericii intervin pentru fiecare caz
în parte care li se trimite spre cercetare. Prostituata ºi concubina
sunt, de fapt, lãsate la voia Bisericii ºi a funcþionarilor agiei.
Iatã numai câteva dintre imaginile construite în jurul
feminitãþii ºi impuse societãþii. În secolele XVII–XVIII, femeile
vorbesc foarte puþin despre ele însele, singura excepþie o
constituie jalba. Dar acest tip de document privilegiazã numai
un singur aspect al „realitãþii cotidiene”: nefericirea lor.
Abordarea femeii ca subiect de analizã pentru istorie,
sociologie sau antropologie a îmbogãþit câmpul istoric, dar
mult mai important este cã acest nou tip de demers oferã „o
nouã perspectivã asupra trecutului”.65
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