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Rezumat  

 

 

 Printre „moştenirile” evului mediu se numără şi concepŃia potrivit căreia femeile au fost, fără 

excepŃii, subordonate bărbaŃilor. Evul mediu era perceput, şi încă mai apare astfel, ca fiind un ev 

mediu masculin prin excelenŃă. Ce a însemnat însă această dominaŃie a elementului masculin asupra 

femeii şi asupra societăŃii medievale în ansamblul ei? Unde a fost locul femeii şi ce rol i s-a acordat 

acesteia în feudalitatea masculinizată? 

Dacă sondăm istoriografia apuseană vom fi fără echivoc impresionaŃi de numărul mare al 

lucrărilor şi de atenŃia pe care istoricii au acordat-o femeilor din epoca medievală – de la spaŃiul 

francez, la cel englez şi german, la lumea şi civilizaŃia bizantină. Din această perspectivă, 

istoriografia românească are încă un drum lung de parcurs. Progresele sunt însă vizibile, tot mai 

mulŃi cercetători abordând cu rigoare ştiinŃifică domeniul studiilor de gen: Şarolta Solcan, 

ConstanŃa GhiŃulescu, Violeta Barbu.  

Necesitatea întregirilor documentare asupra feminităŃii medievale româneşti, precum şi 

interesul deosebit pentru istoria femeii, au constituit argumentele decisive care au determinat 

abordarea ei în cuprinsul prezentei teze de doctorat. Ne-am propus deci să aducem o contribuŃie în 

domeniul studiilor consacrate istoriei femeilor din societatea medievală românească şi până la 

începuturile modernităŃii. 

Teza se vrea totodată a fi şi o istorie a societăŃii medievale româneşti din perspectiva 

statutului femeii. Este o istorie a femeii într-o epocă a bărbaŃilor pe care am încercat să o redăm cât 

mai obiectiv. 

 Din punct de vedere cronologic, perioada studiată este aceea a secolelor XV-XVII. Abordarea 

a fost extinsă în mod voit dincolo de limitele cronologice ale evului mediu cu intenŃia declarată de a 

evidenŃia eventualele progrese la nivel discursiv şi pragmatic ale statutului femeii. De asemenea, 

abordarea femeii din societatea medievală românească nu putea fi completă fără studierea primelor 

codificări de drept românesc: Cartea Românească de ÎnvăŃătură  şi Îndreptarea Legii, creaŃii ale 

secolului al XVII-lea dar nedepăşind decât arareori limitele gândirii medievale. 

 La nivelul abordării de precizat este şi provocarea asumată de a cerceta în manieră comparată, 

statutul femeilor din łara Românească, Moldova şi Transilvania. Un atare demers a impus cu atât 

mai multă prudenŃă datorită diversităŃii discursurilor asupra femeii din Transilvania. Pluralismul 

juridic şi religios a determinat construcŃia nu a unuia ci a mai multor profiluri feminine. Dat fiind 

acest pluralism, pentru spaŃiul transilvănean am insistat cu precădere asupra formulărilor oficiale 
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dar şi asupra unor studii de caz precum acela al proceselor din scaunul de judecată al Odorheiului 

Secuiesc sau al proceselor de vrăjitorie. 

 Ne-am propus deci o abordare a istoriei femeii în ipostazele sale definitorii având  permanent 

în vedere diversitatea şi complexitatea cadrului de dezvoltare al românilor şi prin comparaŃie cu 

exemplul societăŃii transilvănene. Avem în faŃă cu precădere o istorie a doamnelor şi domniŃelor, a 

soŃiilor şi fiicelor de nobili. Ştim relativ multe deci despre viaŃa femeilor din straturile superioare 

ale societăŃii însă sunt deocamdată insuficiente date pentru a construi o istorie a „celorlalte”. Dar, în 

măsura în care documentele au permis acest lucru, am încercat să punctăm şi statutul şi ipostazele 

în care apar aceste femei.  

 Din punct de vedere structural, teza cuprinde cinci capitole fiecare abordând aspecte 

fundamentale ale profilului femeii. Cercetarea tuturor acestor caracteristici ale feminităŃii  

medievale româneşti s-a centrat în jurul a două perspective pe care le-am identificat la nivelul 

surselor documentare: este vorba în primul rând de perspectiva teoretică însemnând imaginea 

femeii redată de teoria juridică dar de inspiraŃie religioasă, iar în al doilea rând, avem imaginea 

reală a femeii astfel cum este ea redată la nivelul practicii cotidiene. Avem deci de-a face cu două 

femei, cu două ipostaze ale feminităŃii medievale româneşti: pe de o parte se regăseşte femeia 

„imaginară” şi imaginată de teoria juridică-religioasă, iar pe de altă parte avem „femeia reală” astfel 

cum a trăit, simŃit, acŃionat şi reacŃionat în epoca şi în cadrul comunităŃii sale. Aceste două femei au 

constituit subiectul cercetării noastre, ele sunt „personajele” principale pe care le-am urmărit în 

toată complexitatea lor cu intenŃia de a puncta congruenŃele, comunitatea de destin dar şi 

particularităŃile şi divergenŃele dintre ele.  

 Primul capitol: Femeia în izvoarele istorice ale secolelor XIV-XVII cuprinde o analiză din 

perspectivă istoriografică a principalelor izvoare documentare ale istoriei femeii care au stat la baza 

prezentului demers. Ele au fost structurate pe trei categorii: izvoare juridice; izvoare administrative 

şi izvoare narative. În sfera izvoarelor de natura juridică au fost analizate normele cu valoare 

juridică: Pravilele, Codul Tripartit, Statutele łării Făgăraşului, ConstituŃiile Aprobate ale 

Transilvaniei. Toate aceste texte sunt de inspiraŃie religioasă şi tocmai de aceea ele consacră 

inegalitatea femeii în raport cu bărbatul. Subiectele de prim interes din aceste texte de legi au fost 

normele legate de logodnă, căsătorie, divorŃ în genere, tot ceea ce Ńine de viaŃa de familie şi faptele 

de domeniul moralei. Tot în sfera izvoarelor juridice au fost incluse şi procesele de drept civil şi 

penal în care femeile au compărut  fie în calitate de pârât sau de reclamant. Aceste procese sunt 

acelea care completează şi întregesc profilul femeii reale.  

 În cadrul  izvoarelor administrative am inclus cu precădere actele de cancelarie: acte emise de 

doamne şi principese; acte de vânzare-cumpărare; de zălogire; de danie; actele care atestă modul de 
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înzestrare al femeilor precum şi testamentele. Valoarea lor pentru istoria femeii este cu atât mai 

mare cu cât sunt destinate a întregi profilul „femeii reale”. Ele surprind gradul de implicare al 

femeii în viaŃa publică, rolul jucat de ele în societate, limitele acŃiunilor lor şi, per ansamblu, modul 

în care au fost percepute în şi de către societate. Din sfera acestui tip de documente se remarcă 

actele care fac referire la zestre şi la dreptul de moştenire al femeilor. Deosebit de semnificative 

sunt şi testamentele emise deopotrivă de bărbaŃi şi de femei. Ele reprezintă surse indispensabile 

pentru istoria femeii căci, aflaŃi în faŃa examenului de conştiinŃă, bărbaŃi şi femei, renunŃă la 

formalism şi îşi îndreaptă gândurile spre membri familiei, ele sunt printre puŃinele documente în 

care este loc pentru sentimente. 

 Ultima categorie de izvoare analizată a fost aceea a surselor de factură narativă. Cronici, 

memorii (pentru Transilvania), scrisori şi relaŃii de călătorie au constituit surse reprezentative 

pentru demersul nostru. Cercetarea lor a impus prudenŃă sporită căci majoritatea informaŃiilor sunt 

trecute prin filtrul subiectivităŃii autorilor. Dintre cronici cele mai valoroase sunt cele datând din 

secolul al XVII-lea. Pentru spaŃiul transilvănean deosebit de interesante, atât prin manierea 

abordării cât şi prin informaŃiile care ni se transmit, sunt lucrările de factură autobiografică ale lui 

N. Szabo Ferenc, I. Kemény şi N. Bethlen.  

 Toate aceste izvoare documentare constituie fundamentul aserŃiunilor înscrise în paginile 

prezentei teze de doctorat. Abordarea lor distinctă într-un capitol a urmărit a evidenŃia faptul că şi 

în ceea ce priveşte łările Române avem de-a face cu creaŃii masculine dar fără ca ele să se fi 

constituit într-o dispută a sexelor aidoma celei din Occidentul medieval. 

 Cel de-al doilea capitol este consacrat Profilului juridic al femeilor din łara Românească, 

Moldova şi Transilvania. Am tratat cu precădere discursul oficial pe care societatea românească 

dar şi cea maghiară l-au elaborat vizavi de femei având în vedere faptul că orice epocă îşi are 

propriul tipar feminin, că orice societate şi-a  construit propriul arhetip feminin. Capitolul expune 

tocmai ceea ce noi am considerat ca fiind femeia ideală redată în textele cu valoare de lege. Această 

abordare a surprins de fapt doar o latură – definitorie însă – a portretului femeii din societatea 

secolelor XV-XVII. Este latura imaginară şi imaginată a femeii, ea spune multe despre modul în 

care femeia a fost percepută în societate de către autorităŃile laice şi ecleziastice. Din perspectivă 

documentară, acesta a constituit demersul cel mai lesne de întreprins căci normele juridice sunt 

foarte generoase în a detalia limitele în care femeile trebuiau să îşi deruleze existenŃa. 

 Profilul juridic al femeii a pornit de la definirea conceptelor de persoană, familie, capacitate 

juridică, rudenie etc. Conform dreptului medieval, femeile erau (indiferent de categoria socială deşi 

aceasta reprezenta criteriul fundamental de apreciere a capacităŃii juridice) inegale din punct de 

vedere juridic în baza conceptelor creştine şi pe constatarea unei situaŃii naturale de slăbiciune şi 
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uşurinŃă de cuget (Ceterchi I., 1980). Există deci, la nivel discursiv, o diferenŃă de gen, sexul 

determinând în dreptul feudal o reducere a capacităŃii juridice, în sensul că femeia nu a beneficiat 

de capacitate juridică deplină (exceptând văduvele).  

 Conform acestor texte, femeia apare ca fiind un secund fidel dar labil al bărbatului şi care 

trebuia Ńinută sub control dar totodată ea trebuia protejată de orice abuz sau tentaŃie tocmai datorită 

slăbiciunii ei fizice şi mentale. Se impune de menŃionat şi faptul că majoritatea referirilor la femei 

sunt în contextul definirii rudeniei şi a familiei fondate prin căsătorie. Probabil că în absenŃa 

interesului pentru fixarea cadrului legal al căsătoriei, femeile nu ar fi constituit un subiect al acestor 

acte normative. Dar, în condiŃiile în care principalul cadru de manifestare al femeii în evul mediu şi 

încă în secolul al XVII-lea a fost familia, avem schiŃat un veritabil portret al femeii căsătorite. 

Statutul femeii a fost astfel analizat pornind de la normele referitoare la logodnă şi detaliind apoi 

cadrul juridic al căsătoriei. CondiŃii de fond şi formă erau cerute pentru validarea unirii conjugale. 

Dintre condiŃiile de fond se numără şi consimŃământul tinerilor. Documentele infirmă însă teoria: 

nu îl regăsim aproape niciodată în texte, decizia aparŃinându-le părinŃilor. Când toate condiŃiile erau 

respectate căsătoria putea fi încheiată. Ea crea drepturi şi obligaŃii între soŃi: ei îşi datorau reciproc 

credinŃă, sprijin şi ajutor ( N. Stoicescu, O. Sachelarie, 1988). La nivelul obligaŃiilor înscrise cele 

ale soŃiei erau net superioare celor ale bărbatului. 

 Normele juridice sunt foarte generoase şi în fixarea unui cadru legal pentru înzestrarea fetelor 

şi darurile între soŃi. Pentru spaŃiul românesc extracarpatic pravilele secolului al XVII-lea sunt cele 

care insistă asupra regimului juridic al zestrei. După cum atestă şi documentele zestrea reprezenta 

un element constitutiv al căsătoriei, o veritabilă obligaŃie de familie. Normele sunt totodată foarte 

generoase în a detalia condiŃiile în care o femeie îşi pierdea zestrea, un bun care din punct de vedere 

juridic era al femeii şi asupra căruia soŃul avea doar drept de uzufruct. 

 S-a insistat, de asemenea, şi asupra cadrului legal în care se putea cere divorŃul. Subiectul este 

amplu detaliat în pravile şi a constituit o competenŃă a instanŃelor ecleziastice. 

 Chiar dacă indirect, normele juridice analizează şi situaŃia femeilor necăsătorite. Ele nu 

reprezintă o categorie juridică aparte dar beneficiază de o protecŃie legală care decurge tocmai din 

statutul lor civil. În această categorie am inclus fetele, aflate în puterea absolută a tatălui, dar 

protejate de eventuale abuzuri din partea acestuia; călugăriŃele şi văduvele. Acestea din urmă se 

bucurau de un statut juridic privilegiat având capacitate juridică deplină deşi practica a impus şi 

pentru această categorie de femei anumite limitări. Tot despre văduve de notat este şi faptul că 

normele transilvănene sunt mult mai generoase în detalierea condiŃiei lor. Decretele regilor îşi 

asumau de pildă drept o obligaŃie morală datoria de a le proteja. În schimb ConstituŃiile Aprobate le 

consideră labile moral: ele protejează pe moştenitorii de „neglijenŃa naturală” a văduvelor. Tot 
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pentru spaŃiul transilvănean de notat este şi faptul că văduvele meşteşugarilor au beneficiat de un 

regim juridic aparte amplu fixat în statutele breslelor. 

 Capitolul mai cuprinde şi o analiză succintă a condiŃiei juridice a marginalelor în cadrul 

cărora am inclus doar prostituatele şi roabele Ńigănci. Deşi ele nu sunt tratate ca şi o categorie 

juridică distinctă pravilele înscriu şi prevederi referitoare la ele. Astfel, ele condamnă moral şi 

juridic activitatea prostituatelor. De asemenea, aceste femei au fost „discriminate” prin prisma 

meseriei practicate, o dovedesc cu prisosinŃă normele legate de răpire şi viol. Cât despre soŃiile 

robilor statutul lor este unul net inferior. łiganii au fost veritabilii marginalizaŃi ai evului mediu 

românesc (D. H. Mazilu, 2008). Ei depindeau de stăpâni, erau un bun al acestora şi deci nu se pune 

problema capacităŃii lor juridice, inexistente. Totuşi normele încearcă să ofere şi Ńigăncilor o 

oarecare protecŃie pedepsind pe stăpânii care abuzau de ele. Cât despre infracŃiunile săvârşite de 

către Ńigani, ei beneficiau, când era vorba despre vini mici precum furtul, de clemenŃă ca şi cum 

infracŃiunea era înscrisă în codul lor genetic. 

 Detaliat în capitol se regăseşte şi dreptul de moştenire al femeilor. Succesiunea a fost una 

dintre cele mai importante instituŃii ale dreptului feudal tocmai pentru că a fost chemată să 

contribuie la conservarea patrimoniului(Ceterchi I., 1980). O societate puternic masculinizată se va 

interesa de femei în corelaŃie directă cu moştenirea – şi istoria femeii a început timid cu abordarea 

acestei problematici de către istoricii dreptului. La nivelul teoriei juridice, pravilele reglementează 

punctual situaŃia averii în cazul decesului soŃului/soŃiei fără copii; a bunicului; a celui care a 

întocmit testament etc. Coroborând teoria juridică cu practica dreptul de moştenire al femeilor se 

prezintă astfel:  

   - Moldova: principiul egalităŃii sexelor. 

   - łara Românească: privilegiul masculinităŃii dar cu derogări şi subterfugii 

precum înfrăŃirea sau aşezarea fiicelor în loc de fii, iar din secolul al XVII-lea egalitatea devine o 

practică obişnuită. În plus este atestată cu o frecvenŃă tot mai mare moştenirea pe cale testamentară. 

   - Transilvania: dreptul de moştenire are un caracter complex, un aspect de 

conglomerat. La nivel oficial este impus principiul inegalităŃii sexelor, fetele moşteneau doar a 

patra parte – sfertul de fiică. Ele nu erau acceptate drept moştenitori – haeres ci doar ca urmaşi – 

posteritas (D. V. Firoiu, 1993).  În secuime, de pildă,  se practica şi  prefacerea fetei în fecior. Cât 

despre soŃie, aceasta moştenea din bunurile mobile sau după caz orice fel de bun dacă se făcea prin 

testament. La nivelul nobilimii româneşti este atestată coexistenŃa privilegiului masculinităŃii, a 

egalităŃii succesorale dar şi cu forma succesorală  preluată de la nobilimea maghiară, respectiv,  a 

sfertului de fiică. 
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 Portretul imaginat al femeii este completat prin concluziile extrase din analiza condiŃiei 

juridice reale. În prealabil a fost analizată condiŃia juridică a femeii căsătorite reflectată în pravilele 

secolului al XVII-lea căci aceste norme îi fixaseră foarte generos limitele şi obligaŃiile faŃă de soŃ. 

Ele au legalizat şi violenŃa conjugală fapt ce dovedeşte pe de o parte, că limitele puterii bărbatului 

asupra soŃiei erau foarte generoase (soŃul putea să o bată cu pumnul sau cu palma când era ea de 

vină dar fără vrăjmăşie şi ori de câte ori dorea) iar, pe de altă parte se poate să fi fost vorba de o 

încercare de a tempera elanul soŃilor violenŃi (ConstanŃa GhiŃulescu, 2004). De asemenea, după cum 

o demonstrează şi cercetări anterioare dar şi analiza textelor proceselor înregistrate în scaunul de 

judecată al Odorheiului Secuiesc, violenŃa fizică asupra femeii era un fapt cotidian şi cu atât mai 

acceptabil atunci când femeia era aceea care provocase cearta. 

 Dintre normele juridice referitoare la infracŃiuni am insistat atât asupra celor de drept civil cât 

şi penal. De nota este faptul că Biserica ortodoxă a fost foarte atentă la supravegherea moravurilor 

credincioşilor. În 1493, de pildă, patriarhul Nifon fusese chemat în łara Românească de Radu cel 

Mare tocmai pentru a reforma moravurile muntenilor. El îşi propusese eradicarea beŃiei şi curviei. 

Iar, un secol mai târziu, în 1592 Hierax cerea bucureştenilor să se îndrepte şi să renunŃe la practici 

precum adulterul şi concubinajul. Biserica era deci instituŃia chemată să corecteze şi să pedepsească 

abaterile de la morală. Dintre infracŃiunile mari şi mici expuse cu scopul de a întregi profilul juridic 

al femeii am analizat: trădarea; crima şi pruncuciderea; răpirea; violul (infracŃiune greu de dovedit 

autorităŃile ghidându-se doar după moralitatea femeilor); adulterul; incestul; bigamia; vrăjitoria. Pe 

lângă aceste norme capitolul cuprinde şi modul şi cauzele care le-au adus pe femei în faŃa 

instanŃelor de judecată. La nivelul proceselor civile domină pricinile legate de moştenire iar, dintre 

femei, categoria care apare cel mai frecvent în instanŃă este aceea a văduvelor. Dintre normele de 

drept penal am expus, subliniind totodată şi o particularitate a profilului femeii din Transilvania, 

vina vrăjitoriei.  

 Însumând, din punct de vedere juridic femeia veacurilor XV-XVII a fost inegală în raport cu 

bărbatul. Totuşi nu trebuie să înŃelegem că la nivel discursiv autorităŃile le-au lăsat fără protecŃie, 

dimpotrivă şi poate tocmai datorită labilităŃii fizice şi morale, autorii textelor de legi încearcă să le 

protejeze. Nu este vorba de o protecŃie uniformă căci condiŃia juridică a femeilor este dată în primul 

rând de locul ocupat în ierarhia socială dar şi de moralitatea şi conduita lor. În plus, indiferent de 

arealul geografic, femeile par să aibă aceleaşi probleme juridice care le obligă să vină în faŃa 

instanŃelor de judecată: sunt pricini legate de zestre, de moştenire etc.  

Subordonarea şi inegalitatea sunt deci cuvintele cheie care descriu profilul juridic al femeii. 

Sursa acestora se regăseşte în incapacitatea fizică şi labilitatea morală a femeilor definite ca atare de 

către Biserică. 
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Capitolul al treilea este centrat asupra Profilului social al femeilor din łara Românească, 

Moldova şi Transilvania. Aspectele pe care le-am urmărit în acest capitol fac referire la destinul 

lor dincolo de graniŃele virtuale sau reale? impuse de familie; la prilejurile de socializare şi 

preocupările cotidiene ale acestor femei.  

Se remarcă din nou faptul că ritmurile vieŃii omului din veacul de mijloc sunt dictate de 

Biserică, de aceeaşi instituŃie care a conceptualizat şi întregit portretul femeii supuse bărbatului. 

Într-adevăr, femeia nu s-a putut, nici nu a încercat de altfel, dezice de acest profil teoretic dar din 

această perspectivă, a statutului lor social, ne aflăm în faŃa unui paradox: documentele atestă marea 

libertate de care s-au bucurat femeile şi aceasta tocmai în contradicŃie cu prevederile înscrise în 

actele normative care o aduceau într-o stare de inferioritate aproape totală faŃă de bărbaŃi. 

Ritmurile vieŃii femeii din secolele XV-XVII sunt deci dictate de Biserică. Botezul, logodna, 

căsătoria, înmormântarea sunt toate guvernate de religie. Ele pot fi totuşi percepute şi ca fiind 

prilejuri de socializare căci la această dată publicul şi privatul se întrepătrund şi se confundă uneori. 

Toate aceste evenimente reprezintă etape din viaŃa unei femei şi în fiecare dintre ele ea a fost 

definită prin raportare la bărbaŃi. Dintre prilejurile de socializare ale femeilor, expuse tocmai în 

efortul de a construi profilul femeii reale şi de a întregi universul feminin, au fost analizate 

obiceiurile de nuntă ale românilor – prilejuri care implicau în fiecare moment prezenŃa femeilor. 

NunŃile au reprezentat prilejuri de socializare şi pentru familiile domnitoare, prilej de a reactualiza 

bunele relaŃii cu vecinii, fapt atestat, de pildă, de invitaŃiile de nuntă. Un alt fapt de viaŃă cotidiană a 

cărui tratare s-a impus cu necesitate a fost consacrat ceremoniilor de înmormântare şi, în corelaŃie 

cu acestea, a atitudinilor în faŃa morŃii şi pregătirilor pentru moarte. Ritualul ortodox presupunea 

prezenŃa femeilor – ele erau bocitoarele, „femei trăncănitoare” ce onorau cel mort „cu urlete şi cu 

vaiete păgâneşti”. Cât despre arta de a muri şi pregătirea pentru moarte, Transilvania excelează prin 

vasta literatura ce va inspira şi mediul ortodox. Această literatură învăŃa pe credincioşi cum să 

moară. Semnificativ este şi faptul că începând din secolul al XVII-lea femeile devin subiecte ale 

acestui gen de literatură funebră (D. H. Mazilu, 2008). Cea mai celebră lucrare rămâne Sicriul de 

Aur a lui Ion Zoba din VinŃ care cuprinde, printre altele, şase omilii referitoare la femei. Ele 

surprind, fapt specific de altfel acestui gen literar, vârstele femeii: când moare fata de boier, femeia 

de cinste şi înŃeleaptă, femeia la naşterea copilului. Tot ele sunt acelea care redau, dintr-o altă 

perspectivă şi prin accentuarea trăsăturilor negative, portretul femeii imaginate. Ea este blândă şi 

ascultătoare (şi nu „năsalnică şi sfadnică”) căci supunerea este bunul cel mai de preŃ al femeii. 

Moartea era un fapt cotidian pe care fiecare individ o pregătea în conformitate cu perceptele dictate 

de Biserică. Egalizatoare deci ea nu făcea discriminări sexuale, de asemenea, bărbaŃi şi femei, se 

pregăteau aidoma pentru marea trecere. În consecinŃă, am analizat în mod comparat maniera în care 
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bărbaŃii şi femeile s-au pregătit pentru moarte. Indicii valoroase în acest sens ne-au oferit 

testamentele. Testatorii îşi ordonează bunurile, dispun ultimele dorinŃe determinaŃi de vârstă, boală 

sau în absenŃa moştenitorilor direcŃi. Tot din sfera pregătirilor pentru moarte unii/unele recurgeau la 

pelerinaje deşi practica e mai rar uzitată în łările Române. Mult mai frecvent se recurgea la 

ctiorirea şi înzestrarea lăcaşurilor de cult sau la retragerea din lume. 

Acestea sunt principalele preocupări ale femeilor din secolele XV-XVII. La acestea se 

adăugau altele dacă respectiva era doamnă sau mamă de domn: ceremoniile de curte, ridicarea în 

rang a boierilor, primirea solilor. 

Dar, dincolo de preocupări, viaŃa nu le-a fost lipsită de griji. Evul mediu şi secolul al XVII-lea 

au însemnat perioade de insecuritate. Am urmărit deci să urmărim şi cadrul social în care femeile 

şi-au derulat existenŃa. Am avut în vedere „provocările” vieŃii cotidiene care au afectat întreaga 

comunitate. Instabilitatea politică, frecventele conflicte militare, calamităŃile naturale au făcut 

adesea victime în rândul femeilor. Astfel, femeile au fost victime ale instabilităŃii politice: abuzurile 

domnitorilor, conflictele interne domni-boieri le-au determinat uneori să ia calea pribegiei. 

Costurile pribegiei nu erau deloc mici, adesea ele sau soŃii lor vindeau zestrea pentru a se putea 

întreŃine. Victime vor fi fost şi soŃii de domni: Ecaterina a lui Vasile Lupu, Nedelea a lui Constantin 

Şerban şi altele. Turcii şi tătarii au făcut şi ei numeroase victime în rândul femeilor. Ele sunt 

deopotrivă victime colaterale – îşi pierd soŃii, copiii - dar şi directe, documentele atestând nume de 

femei duse în robia turcă sau tătară precum şi eforturile depuse de ele, sau de rudele lor, pentru a se 

răscumpăra.  

Conform analizei documentare, viaŃa cotidiană a femeilor din secolele XV-XVII a fost 

grevată deci de o multitudine de pericole: războaie, calamităŃi etc. toate constituind veritabile 

provocări. Traiul nu le era deloc uşor indiferent de apartenenŃa socială, religioasă sau etnică. 

Vorbind despre profilul social al femeilor am considerat necesară şi analiza succintă a 

cazurilor acelor doamne şi principese care s-au implicat activ în viaŃa politică a statului. 

InformaŃiile referitoare la acest aspect sunt relativ puŃine şi aproape niciodată directe căci 

conducerea statului era o afacere exclusiv masculină. ExcepŃie de la regulă vor face doamnele 

regente, din nou deci calitatea de văduvă este aceea care a permis femeilor să ajungă în prim planul 

vieŃii politice. Dintre regente, teza expune cazurile Ruxandrei Lăpuşneanu, al Chiajnei şi al 

Elisabetei Movilă. Pentru Transilvania am analizat cazul Ecaterinei de Brandenburg, caz unic prin 

faptul că ea a exercitat conducerea Principatului în calitate de „principe”. Cele patru cazuri au 

impresionat pe contemporani şi pe urmaşi. De notat sunt limitele care i-au fost impuse Ecaterinei de 

Brandenburg odată aleasă şi recunoscută drept principe al Ńării. Capitolul mai cuprinde şi analiza 

rolului pasiv al femeilor în politică. De fapt cele mai multe doamne şi domniŃe au jucat un astfel de 
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rol. Ele au fost luate sau trimise ostatece, ele au fost oferite drept garanŃie politică pentru acŃiunile 

soŃilor sau taŃilor lor, iar multe dintre fiice au fost „folosite” pentru ca prin căsătorie să servească 

scopurilor politice sau militare ale taŃilor lor.  

Un alt aspect dezvoltat a fost acela al implicării doamnelor în viaŃa publică. Le regăsim 

angrenate în corespondenŃă cu oraşele transilvănene, cu principesele transilvănene. Soarta lor este 

aceea care a impresionat şi care ni s-a transmis prin intermediul cronicarilor. Ele apar în momente 

de criză: Elena Rareş, familia lui Mihai Viteazul sau acela al familiei lui Constantin Brâncoveanu. 

Un ultim subiect care a fost inclus în acest capitol este acela al implicării femeilor în activităŃi 

de factură economică. După cum atestă numărul mare al documentelor, prezenŃa femeilor în viaŃa 

economică a fost deosebit de pregnantă şi de diversificată. Dacă putem vorbi despre „specializarea” 

lor în domeniul economic domină actele de vânzare-cumpărare de proprietăŃi, zălogirile, daniile dar 

şi comerŃul cu de-amănuntul. Cât despre bazele puterii economice ale femeilor stau mărturie foile 

de zestre, actele de înzestrare şi de moştenire precum şi inventarele de avere. Între acestea din urmă 

se numără acelea ale Zamfirei, fiica lui Moise vodă sau al văduvei lui Pătraşcu cel Bun. Toate 

aceste acte au fost evaluate prin comparaŃie cu inventare similare ale averilor unor foşti domni şi 

boieri: Petru Şchiopul, Radu Mihnea, banul Vasilachi. La nivelul implicării economice a femeilor, 

sub raport numeric, domină actele de vânzare de moşii. RaŃiunile acestor acte sunt însă foarte 

diverse. În multe dintre cazuri femeile renunŃă la proprietăŃi obligate de sărăcie, pribegie, onorarea 

unor obligaŃii ale rudelor (soŃi sau copii, fraŃi, surori) sau pentru a obŃine sumele necesare pentru 

plata răscumpărării din robie. Indiferent de motivaŃie, actele înscriu caracterul voluntar al 

tranzacŃiei. Femeile vând de bună voie, nesilite de nimeni dar în general cu acordul sau după o 

consultare prealabilă a rudelor. Când renunŃă la un bun din zestrea femeii documentele precizează 

acest lucru. Referitor la actele de cumpărare, dar observaŃia este valabilă şi pentru actele de 

vânzare, acestea sunt achiziŃii comune ale cuplului din nou cu precizarea că respectiva achiziŃie se 

făcuse din banii femeii. La nivelul actelor de împrumut femeile apar atât în calitate de creditor cât şi 

de debitor. Din  nou, raŃiunile pentru care femeile au apelat la împrumuturi sunt foarte diverse. 

Despre implicarea lor în activităŃi comerciale putem afirma că femeile desfăşoară în general un 

comerŃ local, cu bunuri din propria gospodărie.  

În aceeaşi sferă a implicării femeilor în activităŃi economice, capitolul cuprinde şi acŃiunile de 

ctitorie şi înzestrare a lăcaşurilor de cult. AcŃiunile de această natură nu sunt reprezentative doar 

pentru a indica preocupările spirituale ale femeilor ci ele indică totodată şi puterea economică a 

acestora, atestând deci şi gradul de implicare al acestora în viaŃa socială a comunităŃii. Între ctitori 

şi donatori se numără cu precădere soŃii, fiice de domni şi boieri. De asemenea, înzestrarea 

lăcaşurilor de cult este întâlnită mult mai frecvent decât ctitorirea în condiŃiile în care actul nu 



 18

implica un efort financiar atât de consistent. Femeile donau bunuri proprii: proprietăŃi funciare, 

robi, bani sau obiecte, în general, de uz liturgic. 

Toate aceste acte atestă faptul că femeile au fost mult mai „libere” în acŃiuni decât ne-au lăsat 

a înŃelege normele juridice analizate anterior. De asemenea, ele sunt o certificare a faptului că 

societatea nu a Ńinut femeia izolată, ferită de ceilalŃi, ea fiind un participant activ la viaŃa 

comunităŃii.  

Capitolul al IV-lea: Femeia şi familia în evul mediu românesc a reprezentat, cu siguranŃă, 

aspectul definitoriu în efortul de a evidenŃia statutul femeii din secolele XV-XVII. Cadrul principal 

de manifestare al femeii a fost familia. Sub raport documentar a fost aspectul cel mai dificil de 

abordat din cauza „tăcerii” documentelor. Şi în spaŃiul familial preponderenŃa masculinului este 

incontestabilă. Astfel cum a definit-o Biserica, familia românească este în primul rând familia 

creştină. Biserica a fost instituŃia care a reglementat şi fixat raporturile dintre membri ei. Capitolul 

reia succint instituŃiile care au stat la baza întemeierii unei familii: logodna şi căsătoria cu trimiteri 

mai cu seamă la raŃiunile şi obligaŃiile care decurg din aceste acte. A mai fost expus şi modul de 

conceptualizare al căsătoriei, o analiză concisă asupra „creştinării” instituŃiei în Occident şi în 

łările Române. Ea reprezenta un element obligatoriu în ciclul vieŃii grevată fiind de cutume şi de 

pravile care au făcut ca femeia căsătorită să fie net inferioară bărbatului. Avem de-a face cu un 

transfer de autoritate, un act care se încheia doar cu acordul părinŃilor şi care avea ca finalitate: 

procrearea. Imaginea „teoretică” asupra căsătoriei oferită de actele normative este însă doar o 

latură, cea ideală a cuplului construit prin căsătorie. Tocmai de aceea ne-am propus a urmări, de 

cele mai multe ori intuind printre formulele distante ale actelor de cancelarie, care a fost raportul 

real între membri familiei. În familie, ca şi în societate, femeia şi copiii sunt în puterea tatălui. 

Femeia odată căsătorită îşi asuma o serie de obligaŃii, responsabilităŃile în cadrul menajului fiind 

foarte clar şi strict delimitate iar din acest tipar nu iese nimeni. Pornind de la familie am urmărit 

totodată ipostazele pe care le îmbracă femeia de-a lungul existenŃei sale: fata în familia părintească 

ce are un statut sensibil diferenŃiat comparativ cu al băieŃilor şi care ridica probleme suplimentare 

precum castitatea, înzestrarea şi căsătoria. Cât despre relaŃia părinŃi-copii supunerea este cuvântul 

cheie. Despre sentimentele faŃă de copii cel mai lesne de identificat a fost preocuparea de a-i 

înzestra şi a le asigura succesiunea. Actul a fost înŃeles drept o materializare a acestor sentimente. 

El denotă şi caracterul contractualist al relaŃiei: părinŃii se preocupă de soarta copiilor iar aceştia 

„întorc serviciul” când părinŃii ajung la bătrâneŃe. Cât privesc sentimentele faŃă de fiice, din nou 

domină preocuparea pentru a le înzestra.  

O altă perspectivă, la fel de importantă, a portretului feminin este aceea de soŃie şi mamă. În 

calitate de soŃie femeia intra într-o nouă etapă a existenŃei sale, etapă pentru care ea fusese 
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pregătită. Noul ei statut era marcat şi de o transformare fizică: acoperirea capului, cocul (N. 

Bethlen: „pune cocul, ia asupra-Ńi grijile”). Despre sentimentele din cadrul cuplului nu ştim prea 

multe. Tăcerea domneşte asupra acestui aspect. Ele trebuie să fi fost atunci ca şi acum din cele mai 

diverse.  

Dimensiunea maternităŃii a fost de asemenea subiect de analiză a acestui capitol. Ea a 

reprezentat de fapt cea mai importantă trăsătură a femeii medievale şi moderne. Pentru unii clerici 

ea a reprezentat singura calitate a acesteia. Mare parte a existenŃei lor femeile au fost preocupate de 

aceasta: Iuliana, soŃia lui Luca Arbore a avut nouă copii; a lui Tăut Ion logofăt şapte; Anghelina a 

lui Matiaş vistier 12, Elina Cantacuzino nouă şi lista ar putea continua. 

SoŃii şi mame, femeile rămâneau sub autoritatea soŃilor până la moartea acestora. Văduva era 

însă uneori controlată chiar şi după moarte: mărturie în acest sens stau testamentele soŃilor. Văduvia 

presupunea nu doar avantaje ci şi o serie de provocări: conducerea şi administrarea problemelor 

familiei; neînŃelegerile legate de succesiune; achitarea eventualelor datorii ale soŃului defunct. 

Insecuritatea putea fi deci permanentă după cum atestă şi documentele care înscriu diverse abuzuri 

săvârşite asupra unor văduve. Pentru a le evita văduvele puteau opta pentru recăsătorie sau 

călugărire. 

Capitolul mai cuprinde un ultim aspect consacrat cadrului fizic în care femeile şi-au derulat 

existenŃa. 

Analizând deci statutul femeii în cadrul familial profilul femeii se întregeşte: fiică, soŃie, 

mamă şi văduvă reprezintă principalele faŃete ale acestui profil. Din nou trupul, sexualitatea au fost 

cele care i-au fixat definitiv locul şi rolul în spaŃiul privat, în familie. Regula care domină cuplul, 

familia este aceea a superiorităŃii bărbatului. Şi totuşi, nici normele juridice şi nici realitatea 

întrevăzută în izvoarele studiate nu exprimă îndeajuns starea de inferioritate a femeilor precum nici 

feluritele greutăŃi şi violenŃe la care au fost ele supuse. Din această perspectivă putem vorbi, pentru 

femeile din łara Românească, Moldova şi Transilvania de o comunitate de destin. PreponderenŃa 

masculinului a marcat, indiferent de spaŃiu geografic, construcŃia şi relaŃiile din structura menajului. 

Ultimul capitol: Străini despre românce, români despre femeile de origine străină, 

abordează portretul feminin din perspectiva alterităŃii în condiŃiile în care am considerat a fi 

indispensabilă tratarea lui prin raportare la „ceilalŃi”, la modul în care străinii au privit femeile din 

łările Române. În acest sens analiza s-a centrat în primul rând pe impresiile călătorilor occidentali. 

Dintre aspectele în corelaŃie cu femeile care interesează pe străini în prim plan stau descrierile 

consacrate ritualurilor de nuntă ale românilor: răpirea fetelor; hora; împodobirea caselor mirilor. 

Călătorii au mai fost impresionaŃi, negativ însă, şi de faptul că românii divorŃau foarte uşor şi mai 

ales de faptul că practica fusese adoptată şi de către catolicii rezidenŃi în Moldova. Dintre aspectele 
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de viaŃă cotidiană ei surprind ineditul, particularul: toleranŃa faŃă de concubinajul domnitorilor, 

practica recăsătoriei, situaŃia şi pericolele prin care trec familiile boierilor pribegi sau despre 

superstiŃiile românilor. Giovani Antonio Magini nota de pildă predilecŃia lor spre eresuri, ghicit şi 

descântece. PuŃini au fost acei străini interesaŃi în mod direct de soarta femeilor. Ei nu le remarcă 

decât arareori şi doar când sunt fapte ce trec dincolo de „normalitate”: faptul că ele au conducerea 

casei, că se bucură de o mare libertate. Un alt aspect  dezvoltat este acela al vestimentaŃiei femeilor. 

Subiect despre care ei ne transmit însă informaŃii confuze: pentru unii portul femeilor era de modă 

turcească, de inspiraŃie romană sau de  influenŃă grecească şi turcească. Interesantă este şi 

corespondenŃa pe care unii călători străini o fac între vestimentaŃia şi moralitatea femeilor: hainele 

le diferenŃiau de pildă pe prostituate de restul femeilor (Evlia Celebi). Per ansamblu imaginea pe 

care aceşti străini o transmit despre români în general şi despre femeile acestora în particular este 

una confuză şi uneori contradictorie. De femei ei nu sunt interesaŃi decât atunci când ele sau faptele 

lor se remarcă prin inedit. 

Am analizat totodată şi rapoartele unor emisari oficiali care oferă informaŃii valoroase şi 

despre destinul unor femei din familiile domneşti sau nobiliare. Unele acte de această factură au 

înregistrat de pildă şi acŃiunile în planul vieŃii politice sau relaŃiile dintre soŃi. Străinii nu vor omite 

de exemplu implicarea politică a Chiajnei sau a Elisabetei Movilă sau evoluŃia îngrijorătoare a 

raporturilor cuplului princiar Sigismund Bathory şi Maria Christierna. ImpresionaŃi vor fi şi de 

destinul unor văduve. Astfel ni s-au relevat provocările şi dificultăŃile prin care aceste doamne au 

trecut după decesul soŃilor lor. Aflate în Ńări străine ele se văd nevoite să ceară clemenŃă şi sprijin 

autorităŃilor adoptive invocând numele şi faptele soŃilor. În asemenea ipostaze le-am identificat pe 

doamna Voica a lui Radu Mihnea, pe Ana a lui Aron vodă, pe Voica a lui Pătraşcu cel Bun; pe 

Stanca a lui Mihai Viteazul; pe Marghita Movilă sau pe Safta a lui Gheorghe Ştefan.  

Am încercat de asemenea să identificăm şi modul în care doamnele alogene au privit spaŃiul 

românesc. În acest sens ne-am raportat la corespondenŃa pe care Ecaterina Salvaresso a purtat-o cu 

sora sa din VeneŃia. În calitate de doamnă (1568-1577) şi apoi de regentă (1577-1583) Ecaterina s-a 

putut familiariza cu viaŃa politică şi moravurile muntenilor. CorespondenŃa-i surprinde nu de puŃine 

ori „înapoierea” muntenilor. „oamenii au deprindere nenorocită”, „aici sunt locuitorii oameni 

sălbatici”, o „Ńară nenorocită”, „focul îmi arde în cap de răutatea celor ce ne stăpânesc”. 

În condiŃiile în care între boierii din łara Românească şi Moldova şi nobilii din Transilvania a 

existat un contact permanent ne-am propus să identificăm şi modul în care cei din urmă au privit pe 

românii din cele două Ńări româneşti. La nivelul creaŃiilor cronicăreşti cel mai generos în descrierea 

românilor a fost Szamoskozy. Consemnările sale referitoare la români sunt predominant negative 

(exceptând descrierea lui Ieremia Movilă) marcând superioritatea netă a maghiarilor. Aidoma şi 
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muntencele au parte de o descriere cu conotaŃii negative, astfel doamna Stanca este descrisă ca fiind 

o „babă bătrână” în timp ce mama lui Mihai Viteazul nu era altceva decât o vânzătoare de rachiu, 

iar Josika era catalogat drept „fecior de târfă român”.  

Despre atitudinea vizavi de românii transilvăneni şi implicit despre românce nu ştim prea 

multe. Cel mai frecvent se remarcă diferenŃa religioase. Semnificative, la nivelul de percepere al 

acestora, au fost  condiŃiile pe care Ştefan Geleji încercase să le impună lui Meletie în 1640 când se 

cerea să se facă strane atât pentru bărbaŃi cât şi pentru „dobitoacele de mueri”. 

Capitolul se încheie cu un studiu de caz asupra raporturilor dintre români şi femeile de origine 

străină. Cazul  studiat a fost acela al raporturilor dintre Petru Cercel şi Caterina de Medici. Între cei 

doi a existat o corespondenŃă vastă (1581-1583) intermediată de ambasadorul francez la 

Constantinopol având în prim plan eforturile pretendentului pentru a obŃine tronul łării Româneşti. 

Caterina de Medici a intervenit direct la Poartă pentru a facilita numirea lui Petru Cercel. 

Deşi inserate în consideraŃiile finale ale tezei şi tratat în mod succint am considerat însă ca 

fiind necesară expunerea statutului femeilor din łările Române prin raportare la statutul şi imaginea 

femeilor din Occidentul medieval, din BizanŃ şi din perioada Renaşterii. Decalajul cronologic dintre 

evul mediu românesc şi cel occidental a impus această analiză tocmai pentru a identifica cu 

obiectivitate statutul femeii române. Ea se află între Occident şi Orient: în evul mediu occidental cât 

şi românesc femeile au avut acelaşi statut de inferioritate consacrat şi desăvârşit de Biserică 

(Catolică, ortodoxă, reformată). Primordialitatea masculinului e o constantă cu precizarea că 

literatura medievală românească nu a găsit necesar să argumenteze şi nici nu s-a implicat într-o 

dispută a sexelor aidoma celei occidentale. La nivel discursiv, literatura medievală occidentală a 

fost mult mai agresivă în definirea negativă a femeii. 

În lumina cercetărilor noastre, femeia din łara Românească, Moldova şi Transilvania 

secolelor XV-XVII a fost un subaltern, net inferior bărbatului. Mai puŃin inegal a apărut statutul 

femeii în societate. Din această perspectivă, a vieŃii cotidiene, femeile au fost egale cu bărbaŃii: au 

avut de înfruntat aceleaşi provocări, au suferit de pe urma aceloraşi calamităŃi; sau preocupat 

deopotrivă de soarta sufletului, au luat calea pribegiei, au fost robite aidoma bărbaŃilor. Astfel, dacă 

în justiŃie şi în familie ele se aflau într-o stare de subordonare, sub raport socio-economic ele au mai 

recuperat din această inferioritate. 

Am urmărit deci universul feminin românesc al veacurilor XV-XVII în aspectele sale 

fundamentale. Comparativ cu evul mediu occidental, femeile din łările Române au fost net 

inferioare bărbaŃilor, dar nu un inamic al acestora. Fiecare femeie, în grupul său social, a putut 

acŃiona peste limitele virtuale impuse de nişte norme juridice pe care oricum prea puŃini le 

cunoşteau. Lumea secolelor XV-XVII este o lume a bărbaŃilor, o lume care a acordat femeii un rol 
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bine determinat şi profund ancorat realităŃilor timpului: un timp al conflictelor, al provocărilor şi 

insecurităŃii ajutat de dogmele religioase au făcut-o pe femeie inferioară atât fizic cât şi moral. 

AfirmaŃia lui Simone de Bouvoir „femeie nu te naşti ci devii”poate fi adaptată, mutatis mutandis, şi 

pentru lumea românească a secolelor XV-XVII: femeile au fost crescute şi educate în spiritul impus 

de Biserică şi de bărbaŃi: fiică, soŃie şi mamă, văduvă, în fiecare moment în umbra unui bărbat, 

bărbaŃii au construit femeia iar aceasta nu s-a opus nicicând.  
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