CICCRE IV 2015
Raluca-Corina BACIU Particularitățile influenței franceze

(Universitatea de Vest din mijlocite de ruși în Principatele române
Timişoara)

(secolele XVIII-XIX)

Abstract: (The particular cases of the French influence through Russian occupants during the 18th and 19th
centuries in the Romanian principalities) More than any other European country, France has played an essential
role in the Romanian path towards modernity. The ”traces” of its influence may be found in every level of our
cultural life. Because of the geographic distance separating the two Latin nations but also some complex historical
issues, the contacts between France and the Romanian principalities haven’t always followed a straight path. Hence,
in the 18th century, the first contacts of the Romanian society with the French language and culture were made
possible through non-latin nations. During the peace periods, the middlemen of the French influence in the
Principalities were the Phanariot rulers, whose cosmopolite cultural formation gave them the occasion to became
acquainted with the already renowned French cultural pattern. During wars, considering the numerous conflicts
opposing the Russian, Austrian and Turkish armies on the soil of the two Romanian provinces, the other middlemen
of the French influence were the Russian soldiers. The French influence manifested through the means of the
Russian occupants lasts until the first decades of the next century, during the Organic Statutes. All things
considered, if Phanariot rulers were given the credit to have contributed by translations to the wide spreading within
the Romanian elites of French Enlightenment ideas, the Russian, themselves ”contaminated” by Gaulomania gave
our ancestors the taste of the refined French civilization and the desire to have direct knowledge of France.
Keywords: mediation, civilization, influence, mentalities, modernization
Rezumat: Mai mult decât oricare altă țară europeană, Franța a jucat un rol esențial în drumul României spre
modernitate. „Urmele” influenței sale se regăsesc la toate nivelurile vieții noastre culturale. Din cauza distanței
geografice care desparte cele două popoare latine, dar și a unor circumstanțe istorice complexe, contactele dintre
Franța și Principatele române nu s-au desfășurat întotdeauna în mod direct. Astfel, în secolul al XVIII-lea, primele
contacte ale societății românești cu limba și cultura franceză au avut loc prin mijlocirea unor popoare nelatine. Pe
timp de pace, intermediarii influenței franceze în Moldova și Țara Românească au fost domnii fanarioți, a căror
formație culturală cosmopolită le oferise ocazia să se familiarizeze cu deja prestigiosul în epocă, model cultural
francez. Pe timp de război, de-a lungul numeroaselor conflicte ruso-austro-turce, în mijlocul cărora au fost prinse
cele două provincii românești, ceilalți intermediari ai influenței franceze la noi au fost rușii. Influența franceză prin
intermediar rusesc va continua și în primele decenii ale secolului următor, în perioada regulamentară. Dacă
fanarioții au avut meritul de a fi contribuit prin traduceri la răspândirea în cadrul elitelor românești a ideilor
iluminismului francez, rușii, ei înșiși „contaminați” de galomanie, au fost cei care le-au deschis strămoșilor noștri
gustul pentru rafinamentul civilizației franceze și dorința de a cunoaște în mod direct Franța.
Cuvinte-cheie: intermediere, civilizație, influență, mentalități, modernizare.

Influența franceză în Moldova și Țara Românească, în secolele XVIII-XIX, a fost un
fenomen foarte complex. Din această cauză, ne propunem să prezentăm aici doar una dintre
„fațetele” acestuia. Este vorba despre rolul pe care l-au jucat rușii în medierea contactelor
româno-franceze, mai precis modul în care aceștia au contribuit la schimbarea vechii
mentalități orientale cu relații socio-umane de tip nou, occidental. În încercarea noastră de a
reface parcursul spre modernitate al societății românești, ne vom folosi de date oferite de
mărturiile călătorilor străini, de articole din ziarele vremii, de jurnale și memorii ale
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personalităților timpului. Ne vor interesa, în mod special, modificările survenite în statutul
femeii, ca un element esențial de evoluție socială și culturală.
De-a lungul istoriei sale milenare, cultura și implicit limba română a cunoscut mai
multe perioade de influențe străine. În epocile veche și de tranziție, s-au manifestat puternice
influențe slave, grecești și turcești. Începuturile modernității noastre au fost marcate de
influențe latino-romanice, între care s-a evidențiat cea franceză, la fel cum astăzi societatea
românească este tot mai interesată de limba engleză. Fiecare dintre aceste influențe a fost
determinată de un anumit context istoric și a lăsat urme mai adânci sau mai superficiale, dar
împreună au participat și încă participă la devenirea culturii și a limbii române.
Pompiliu Eliade realizează o periodizare a etapelor de manifestare a influenţei
franceze în Principate (Eliade [1898]2000, 10):
- prima perioadă – mijlocul sec. XVIII – 1804 – românii şi francezii nu se cunosc unii
pe alţii, primii învăţând franceza prin contactele cu grecii și ruşii;
- a doua perioadă – 1804-1848 – doar românii sunt conştienţi de influenţa de care
beneficiază;
- a treia perioadă – 1848-1900 – românii şi francezii se cunosc unii pe alţii, iar
influenţa este exercitată de unii şi primită de ceilalţi în mod conştient.

Franța nu a fost aleasă la întâmplare pentru a servi drept model năzuințelor de
emancipare ale poporului român. Așa cum subliniază Paul Cornea, principalii factori care au
determinat opțiunea și atașamentul românilor față de modelul francez au fost:
„afinităţi de limbă şi origine; politica orientală a Franţei de menţinere a echilibrului la
gurile Dunării şi sprijinul acordat naţionalităţilor de diplomaţia lui Napoleon III; autoritatea
veacului luminilor, ale cărui ultime ecouri afectau Europa răsăriteană în primele decenii ale
secolului al XIX-lea […]; prestigiul noilor directive spirituale din epoca restauraţiei:
romantismul, pozitivismul, evoluţionismul şi socialismul utopic; legăturile intelectuale,
intensificate prin înmulţirea călătoriilor, perceptorii francezi din casele boiereşti; trimiterea la
studii, sporirea numărului de cărţi şi ziare intrate în ţară etc. […] legăturile de prietenie ale
revoluţionarilor noştri cu o serie de intelectuali francezi progresişti” (Cornea 1974, 51-52).

Cu toate acestea, cel puțin într-o primă fază, din cauza distanței geografice care
separă cele două popoare, contactele dintre ele nu s-au desfășurat întotdeauna direct, ci prin
intermediari. Aceștia, într-o oarecare măsură deja purtători ai modelului francez, au făcut
cunoscută Franța românilor.
În Principatele române, influența franceză prin intermediar se manifestă începând cu
secolul al XVIII-lea și durează până spre mijlocul secolului următor. Primii intermediari vor
fi grecii fanarioți, care ocupă tronurile Moldovei și Valahiei începând cu anul 1711,
respectiv 1716. Ceilalți intermediari vor fi rușii, implicați în conflicte frecvente cu Poarta și
ale căror armate poposeau, adesea, pe teritoriul Principatelor. La începutul secolului al XIXlea, contactele dintre francezi și români vor deveni tot mai intense, facilitând astfel
interacțiunea directă dintre cele două popoare și culturi. Prin urmare, așa cum arată
cercetătoarea Constanța Vintilă-Ghițulescu, modelul francez al modernizării se va
materializa în „europenizarea” Principatelor la care participă, de asemenea, diverșii agenți
modernizatori dar și actanții modernizării reprezentați de tinerii cu studii în străinătate
(Vintilă-Ghițulescu 2013, 331). În secolul fanariot, în ciuda intensificării asupririi turcești,
se remarcă o deschidere tot mai mare a elitelor din Principate spre civilizația occidentală.
Despre influența „ruso-franceză” asupra societății românești vorbește și Pompiliu
Eliade. Autorul nu-i acordă o importanță deosebită, căci aceasta este „considerabilă, dar
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numai ca întindere” (Eliade [1898]2000, 160), însă „boierii moldoveni și munteni s-au
mulțumit să-și imite superficial reprezentanții cei mai superficiali.” (Eliade [1898]2000,
160). Nu împărtășim opinia lui Pompiliu Eliade în această privință. Cunoașterea și
înțelegerea unui alt popor este incompletă dacă se rezumă la învățarea limbii și a literaturii
sale, fără noțiuni elementare de civilizație. Această fază „superficială” declanșează, în
rândul boierimii, dorința unei cunoașteri mai aprofundate a limbii și culturii franceze.
A. Franța, model cultural european și rusesc
Regele Ludovic al XIV-lea este suveranul care reuşeşte să transforme Franţa într-un
model pentru celelalte monarhii europene (Duby, Mandrou [1958]1984, 50). Strălucirea şi
fastul din timpul domniei sale se datorează, în plan economic, politicii lui Colbert.
Încurajarea manufacturilor determină o creştere a exportului de produse de lux, deci mai
mult aur în vistieria regală. În plan cultural, Regele Soare este un protector al artelor. Pentru
construirea noii sale reşedinţe, prototip de eleganţă şi rafinament, acesta îi reuneşte pe cei
mai buni pictori şi arhitecţi din Franţa. Literatura franceză redescoperă măreţia şi rigoarea
clasicismului antic prin tragediile lui Racine şi Corneille şi prin fabulele lui La Fontaine.
Molière, în comediile sale, foloseşte într-o manieră inegalabilă râsul pentru a „preda”
publicului nemuritoare lecţii de viaţă și de morală. Trupe de teatru străbat Europa făcând
cunoscute și altor popoare piesele de succes ale scenei franceze. În anumite cazuri, ca spre
exemplu în Rusia, după modelul francez vor fi create trupe autohtone, în încercarea de a
pune bazele primelor teatre rusești.
Evenimentul care va modifica pentru totdeauna perspectiva europeană asupra Franţei
îl reprezintă construirea palatului de la Versailles. Deși criticat de unii contemporani pentru
dimensiunile sale și pentru costurile uriașe de construcție, fiind considerat un simbol al
inegalității sociale și economice (Wilkinson [1993]1999, 99), noua reşedinţă a Regelui Soare
captivează celelalte curţi europene, care se vor strădui imediat să o imite. Forţa de iradiere a
Franţei răzbate până în îndepărtata Rusie, care, descoperind Occidentul, făcea primii paşi
spre modernizare. Pentru a marca această importantă modificare de traiectorie culturală,
ţarul Petru I ordonă construirea unui Versailles rusesc pe ţărmurile Mării Baltice.
Stabilitatea politică pe care reuşise să o aducă Ludovic al XIV-lea, face ca
dezvoltarea economică şi culturală a Franţei să continue şi în secolul al XVIII-lea.
Îmbunătăţirea căilor de comunicaţie dintre Franţa şi coloniile sale de peste mări precum şi
prosperitatea rurală vor duce la dezvoltarea oraşelor, Parisul impunându-se drept capitala
ţării (Duby, Mandrou [1958]1984, 93). Aceste transformări majore se vor răsfrânge şi în
plan socio-cultural. În saloanele palatelor nobiliare, înfloreşte viaţa mondenă şi totul
«semble une perpétuelle fête, rythmée de musique légère, orchestrée par Rameau et Mozart,
dans un décor de jardins bien ratissés et de petits Trianons nichés dans la verdure.»1 (Duby,
Mandrou [1958]1984, 109).
Modul de viaţă strălucitor al Curții de la Versailles este imitat de către nobilimea din
întreaga Europă. Perceptori francezi încep să fie angajaţi în casele cele mai respectabile,
cărţile franceze ocupă un loc tot mai important în bibliotecile particulare, în timp ce Parisul
atrage din ce în ce mai mulţi vizitatori străini, curioşi să vadă cu ochii lor „miracolul”
francez. Datorită unor circumstanțe istorice și culturale favorabile, crește semnificativ, în
Europa, aria de răspândire a limbii franceze. Printre factorii care au făcut posibil acest lucru
1

„pare o nesfârşită sărbătoare, pe ritmurile uşoare, orchestrate de către Rameau şi Mozart, într-un decor de grădini
bine greblate şi de mici Trianoane înconjurate de verdeaţă” (trad. n.).
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se numără: exodul hughenoților în urma edictului de la Nantes, declinul limbii latine în
cadrul diplomației, precum și prestigiul în domeniul literar, științific și militar al Franței
(Rjeoutski 2013, 7)
Influenţa franceză se intensifică în secolul următor, atunci când Napoleon înglobează
în imperiul său o bună parte a statelor Europei. Literatura franceză, care circulă pe tot
continentul prin intermediul traducerilor, are un impact major asupra autorilor autohtoni.
Modelul cultural şi politic francez va constitui un exemplu mai ales pentru estul european,
arie teritorială în care se înscriu atât Principatele dunărene, cât şi Imperiul ţarist.
Domnia lui Petru cel Mare este considerată drept deschiderea Rusiei către Vest. Nu
trebuie deci privită cu indiferenţă mutarea capitalei, după secole, pe malurile mlăştinoase ale
Nevei, unde monarhul înalţă oraşul care-i poartă numele. Poziţionată strategic în golful Finic,
ctitoria lui Petru poate face legătura cu Europa mult mai uşor decât Moscova, aflată spre sud,
în Câmpia rusă, între nesfârşite păduri de brad şi de mesteacăn. Prin acest important port, nu
doar Rusia păşeşte către Vest, dar şi Vestul are acces mai uşor spre Rusia, iar vasele străine nu
vor întârzia să acosteze pe cheiurile sale de granit (Braudel [1979]1994, 245).
Apariţia noii capitale marchează începutul unei polarități între cele două mari oraşe
ale Rusiei. Moscova rămâne capitala spirituală a imperiului, cu casele tradiţionale din lemn,
cu bisericile sale aurite, construite în cel mai pur stil rusesc, şi cu Kremlinul unde, începând
cu secolul al XIV-lea, îşi dorm somnul de veci cnejii Rusiei. În opoziţie cu aceasta, departe
în nord, se ridică noul oraş al lui Petru, care, cu străzi drepte din piatră, cu palate somptuoase
și canale, reflectă imaginea acelui homo europaeus, pe care ţarul a dorit atât de mult să-l
creeze în patria sa. Este semnificativă, în acest sens, descrierea Sankt Petersburgului pe care
ne-a lăsat-o Gogol. În comparaţie cu Moscova, acesta este „un neamţ spilcuit […] un băiat
răzbătător, niciodată nu stă pe acasă, mereu este gătit şi-l vezi numai pe la graniţă, se tot
plimbă prin Europa […].” (în Olteanu 2004, 182). Noua capitală, în care se mută Curtea,
înseamnă începutul creării unei altfel de nobilimi, europene, civilizate care să nu mai aibă
complexe de inferioritate în fața Occidentului. Transformarea, cel puțin în profunzime, nu
are loc imediat. Aceasta presupune eforturile mai multor generații cu exagerările, greșelile și
specificul lor, pornind de la forme exterioare, caracterizate de superficialitate, până la o
asimilare conștientă și benefică a realizărilor civilizației occidentale.
În această primă etapă a manifestării influenţei franceze în Rusia, inspirat de
strălucitoarea Franţă a lui Ludovic al XV-lea, Petru I a urmărit întărirea statului absolutist,
studiul diverselor ramuri ale ştiinţei precum şi introducerea în Rusia a etichetei franceze.
Scopul său a fost1 «[ …] созданием нового сильного государства и нового человека,
прежде всего гражданина и патриота своей страны […].»”2 (Ivanskaia 2006, 46-47).
Lucrurile se schimbă o dată cu urcarea pe tronul Rusiei a Elisabetei Petrovna, fiica lui
Petru cel Mare (1741-1762). Deși influenţa franceză se manifestă mai mult la nivel exterior
(palate somptuoase, ce vor să rivalizeze cu Versailles-ul, piese de teatru și veșminte
extravagante), țarina are meritul de a fi introdus moda franceză la curtea sa. În perioada
următoare, un număr tot mai mare de francezi vin în Rusia iar tineri ruși merg la studii în
Franța. Abundența franțuzismelor în limbajul nobilimii este ridiculizată în pamflete și piese
de teatru de autori ca: Sumarokov, Șcerbakov sau Fonvizin.
În timpul domniei Elisabetei Petrovna, are loc și o primă etapă de puternică
manifestare a galomaniei în Rusia. Politețea bărbaților și cochetăria femeilor din societatea
2

„crearea unui stat nou şi mai puternic, a unui om nou, care să fie înainte de toate cetăţean şi patriot al ţării sale” (trad. n.).

638

CICCRE IV 2015
franceză a secolului al XVIII-lea au dat modele în ceea ce privește moravurile și manierele
în întreaga Europă (Rivarol [1784]1991б 37-38). În societatea nobiliară rusă a acelei epoci,
înrâurirea franceză va determina conturarea a două tipuri noi de comportament. Petimetr
este un tânăr educat după model francez și care nu vrea să știe nimic despre Rusia sau pentru
care limba rusă este doar motiv de batjocură și dispreț (Kliucevski [1904-1922]2013, 829).
Varianta sa feminină, koketka, are un singur scop în viață este: «со вкусом одеяться,
грациозно выйти, приятно поклониться, изящчно улыбнуться.» 3 (Kliucevski [19041922]2013, 829).
Influența franceză continuă la un alt nivel în timpul domniei Ecaterinei a II-a (17621796). Atunci, cartea franceză umple bibliotecile particulare ale nobililor ruşi, inclusiv pe cea a
ţarinei, care coresponda cu Voltaire și era o cititoare împătimită a Enciclopediei lui Diderot.
Sunt efectuate şi numeroase traduceri, cele mai multe din franceză. În perioada 1780-1790 s-au
tradus 6 lucrări din engleză, 7 din italiană, 107 din germană și 350 din franceză (Vasilenko
1911, 20). Un rol deosebit în răspândirea cărţii franceze în Rusia, în special a Enciclopediei lui
Diderot, dar şi a celei ruseşti în Franţa, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, l-a avut
librarul-editor Antoine Claude Briasson (Kopanev 2004, 194).
Domnia Ecaterinei a II-a a fost „una dintre cele mai benefice pentru Rusia şi cu
siguranţă una dintre cel mai strălucite ale istoriei europene.” (Cars [2010]2013, 145). Acum,
limba franceză devine parte obligatorie din educația nobililor. După ce în timpul domniei
Elisabetei Petrovna, influența franceză se materializase în înfrumusețarea vieții nobililor,
epoca Ecaterinei cea Mare se va axa pe dezvoltarea minții (Kliucevski [1904-1922]2013,
831). Nu trebuie neglijat faptul că Franța devine un model cultural pentru Rusia chiar în
momentul în care în literatura ei înflorește Iluminismul, iar dacă în timpul lui Petru tinerii
nobili mergeau în străinătate ca să învețe noțiuni de navigație și artilerie, pentru ca mai apoi
să se familiarizeze cu manierele civilizației occidentale, în timpul Ecaterinei a II-a, motivul
principal va fi să facă cunoștință cu filosofii Franței (Kliucevski [1904-1922]2013, 832).
Influența franceză în Rusia continuă și se diversifică în secolul următor, atingând
punctul culminant în timpul lui Alexandru I (1801-1825). Prin urmare, putem afirma că
începând cu Petru I fiecare dintre suveranii Rusiei a contribuit în felul său propriu la
statornicirea elementelor de cultură și civilizație franceză în patria sa. În timpul domniei lui
Alexandru I va fi continuat programul de traduceri promovat de către bunica sa. Astfel, una
dintre sarcinile Academiei de științe este traducerea și publicarea celor mai noi informații
despre descoperirile științifice, apărute în ziarele străine (Miasnikov 2014, 13). După model
francez, sunt create noi instituții de învățământ superior, așa cum este cea de transporturi,
înființată în anul 1809 (Miasnikov 2014, 50).
Interesul pentru literatura și moda franceză este dovedit și de conținutul ziarelor de
specialitate ale perioadei, printre care amintim: Moskovskij Merkurij (Mercurul moscovit)
(1803), Modnyj vesti (Vestitorul modei) (1816) Damskij žurnal (Revista pentru doamne)
(1823-1833). Chiar din titlurile unora dintre acestea, reiese echivalentul francez după care au
fost create4. La fel ca în timpul domniei lui Petru cel Mare, și sub Alexandru I o serie de
meșteșugari francezi se stabilesc în Rusia. După războiul din 1812, se deschid, în special în
capitală, numeroase saloane de coafură și frizerii, unde meșterii, profitând de inexistența unor
școli rusești în acest domeniu, obțin venituri importante prin promovarea celor mai moderne
„să se îmbrace cu gust, să se poarte grațios, să se încline, să facă reverențe grațioase și să zâmbească frumos” (trad. n.).
Este vorba despre revistele franțuzești Le (premier) Mercure de France (1724-1823) și Journal des dames et des
modes (1797-1839).
3
4
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tunsori europene (Miasnikov 2014, 105-106). Pe lângă școli și instituții de învățământ
superior, prin intermediul diferitelor magazine, restaurante, cafenele etc., elemente ale
civilizației franceze pătrund și se statornicesc în Rusia, multe dintre ele contribuind la formarea
culturii dar și a industriei rusești moderne. Pentru a da un singur exemplu, amintim fabrica de
cosmetice Novaja zarja (cu denumirea franțuzească de Nouvelle Étoile), înființată la Moscova
de către Henri Brocard în anul 1864, care funcționează cu succes și astăzi.
B. Particularitățile influenței franceze mijlocite de ruși în Principatele române în
secolele XVIII-XIX
Teritoriile româneşti se încadrează în zona balcanică, marcată de o multiseculară
ocupaţie turcească, la care se adaugă realitatea eterogenităţii populaţiilor. Această stare de
lucruri a dus la definirea unui tip de Homo balcanicus, exemplificat prin indivizi „cu reacţii
rapide, extremi în raţionamentele lor. Emoţiile sunt numeroase în lumea interioară, dar
condiţiile exterioare i-au făcut să le disimuleze, ducând astfel la izolare interioară. În
compensaţie apare o iritabilitate exterioară, ambiţie excesivă” (Olteanu 2000, 88).
Occidentalii care vizitează Balcanii, nu sunt capabili să-l înţeleagă pe „străinul” de
lângă ei decât atunci când acesta încearcă să devină asemenea lor. Aceasta este atitudinea
celor mai mulţi dintre călătorii străini care descriind Principatele refuză să preţuiască
alteritatea românească. Din cauza atitudinii superficiale a Occidentului de a discrimina
această zonă geografică şi culturală, considerând-o o periferie nu doar a Europei, dar şi a
civilizaţiei, naţiunile balcanice au încercat şi încearcă în continuare să acceadă la aria
culturală privilegiată a Europei apusene, prin „dezicerea de elementele de substrat,
tradiţionale, şi înlocuirea lor grăbită, de suprafaţă, cu formele apusene” (Olteanu 2000, 95).
Între popoarele balcanice, românii, singurii latini ortodocşi, aşezaţi geografic aproape de
mijlocul Europei, reprezintă o individualitate care a pendulat mereu între Vest şi Est.
În descrierile pe care călătorii străini le fac balcanicilor, „cu foarte puţine excepţii,
toate imaginile duc de fapt la o constantă la valorile şi diferenţele dintre acesta şi obiectul
descris.” (Olteanu 2000, 122). Aceeași atitudine a europenilor o găsim și față de ruși,
considerați și ei barbari, deoarece se deosebesc de vestici. Analizând reflectarea epocii lui
Petru cel Mare în memorialistica occidentală din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, O.
G. Agheeva delimitează patru elemente majore ale „barbarismului” rusesc: necunoașterea
regulilor de politețe occidentale, atașamentul pentru propriile obiceiuri și tradiții, lipsa
științelor și artelor, cu excepția celor cu utilitate imediată și, nu în ultimul rând, religia
ortodoxă (Agheeva 2000, 91).
În Principate, influenţa franceză a fost impusă într-o oarecare măsură de ocupaţiile
străine, până la mijlocul secolului al XIX-lea. Elena Olariu consideră anul 1856, atunci când
Principatele trec sub protecţia Puterilor Europene, drept un punct de cotitură în istoria
noastră modernă, căci: „acest moment va marca şi sfârşitul influenţelor impuse prin forţă,
lăsând loc influenţelor modelului de tip european, occidental, acceptat liber şi în mod perfect
conştient.” (Olariu 2011, 19).
De la scurta vizită a lui Petru I în Moldova, în 1711, şi până la instaurarea
protectoratului rusesc, în anul 1829, influenţa rusească s-a manifestat cu intermitenţe, prin
intermediul armatelor de ocupaţie. În lungul şir de războaie dintre Poartă şi Imperiul ţarist,
ruşii au staţionat periodic pe teritoriul Principatelor. Trebuie remarcat faptul că vizita ţarului
coincide cu începutul domniilor fanariote, perioadă de apogeu a orientalizării societăţii
româneşti, care spre deosebire de cea anterioară, adică secolul al XVII-lea, înseamnă o
rupere aproape totală a legăturilor Principatelor cu Occidentul. Totuşi, între domnii fanarioţi
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s-au aflat oameni deosebit de culţi şi cu o mare deschidere faţă de Apus şi mai ales de
Franţa, al cărei prestigiu în plan politic şi cultural ajunge până la Constantinopol.
Dacă în prima jumătate a secolului, domnii fanarioţi întreţin legături doar cu „acei
francezi pe care întâmplarea şi cariera îi exilaseră în Orient.” (Iorga [1917]1995, 28), în a
doua jumătate a secolului, la curţile acestor suverani întâlnim tot mai des secretari şi
perceptori din Franţa. Această „modă”, care va fi preluată în scurt timp şi de către marii
boieri din anturajul Curţii, aduce cu sine mai întâi nevoia şi apoi interesul crescând pentru
cartea şi ziarele franţuzeşti. Putem afirma deci că la venirea ruşilor în Principate, elitele
făcuseră indirect cunoştinţă cu Franţa. Dacă însă la noi pătrunderea influenţei franceze a fost
controlată şi chiar îngrădită de mai puternica influenţă grecească impusă de regimul fanariot,
în Rusia, aceasta a modelat elitele într-o manieră directă, fără intermedierea altei limbi şi
culturi. Prin urmare, o dată cu venirea ruşilor în Principate influenţa franceză se diversifică,
devine mai puternică şi începe să afecteze mentalităţile elitelor româneşti.
Spre deosebire de franceza boierilor fanarioţi, fluentă dar „cu oareşicari grecisme.”
(Rosetti [1925]1996, 49), limba franceză vorbită de ruşi devine un etalon de perfecţiune,
căci nobilii ruşi învaţă franceza din copilărie, iar cultura franceză lasă asupra lor a amprentă
pe care nimic nu o va mai şterge (Ancelot 1827, 92). În al doilea rând, ruşii îşi însuşiseră
deja „lecţiile” lui Petru I, se mişcau dezinvolt în noile haine şi practicau manierele europene.
Astfel, într-o oarecare măsură, ei devin „profesorii” noştri de modernitate, la fel cum fusese
Petru pentru părinţii sau bunicii lor.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, semnele modernizării sunt încă destul de slabe pe
pământul românesc, cel puţin dacă este să îl credem pe J. L. Carra. Vorbind despre oraşele
noastre, acesta afirma că „abia seamănă cu cele mai sărăcăcioase târguri din Franţa sau Ţara
Nemţească.” (Carra [1777]2011, 89). Nici interiorul locuinţelor nu a ieşit încă de sub
influenţa orientală, căci mobilele sunt foarte rare şi chiar boierii obişnuiesc să mănânce
aşezaţi pe perne „cu spinarea îndoită, ca nişte maimuţe.” (Carra [1777]2011, 89). Cu aceeaşi
„delicateţe”, vorbeşte şi despre dansurile româneşti, în care i se pare că dansează urşi pe o
muzică jalnică şi plictisitoare (Carra [1777]2011, 91). Educaţia cuprinde cunoaşterea limbii
greceşti şi sunt foarte puţini cei care vorbesc limbi străine, chiar şi dintre boieri (Carra
[1777]2011, 103).
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, situaţia se schimbă. În special după 1821,
influenţa Porţii asupra Principatelor începe să slăbească puţin câte puţin. Conflictele între
turci şi ruşi continuă şi, o dată cu ele, perindările armatelor ţariste pe teritoriul românesc.
Ocupaţia rusească se permanentizează începând cu 1829, aceştia erijându-se în agenţi
civilizatori ai Principatelor. Trebuie subliniat faptul că, în prima jumătate a secolului al XIXlea, influenţa franceză a avut la noi mai multe canale aproape simultane de pătrundere.
Filierei ruseşti i se adaugă numărul crescând de francezi stabiliţi la noi, dar şi tinerii care
încep să meargă la studii în Franţa. În concluzie, elementele modernizării pătrund în
societatea românească simultan dar pe mai multe căi, fie prin intermediar, fie direct de la
sursă. În mod cert, înrâurirea Franţei este din ce în ce mai vizibilă. Schimbările care au loc
cu repeziciune sunt surprinse de către baronul Charles de Bois-le-Comte. Descriind
Bucureştiul la 1834, acesta afirmă că în capitala Valahiei, totul e francez „de la limba, ţinuta
în societate, îmbrăcămintea, moda şi până la puţinele cărţi pe care le au, până la ziarele pe
care le primesc din străinătate.” (în CS III [1834]2006, 129).
 Balurile și vestimentația
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Introduse la noi de trupele imperiale care erau găzduite în casele boierilor pământeni,
acestea au încurajat schimburile culturale, căci: „ruşii învăţară să învârtă hora, iar românii
făcură cunoştinţă cu anglaise şi poloneza” (Bezviconi 1947, 135). La fel ca assambleia
ruseşti, cu ritualul lor complicat şi strict, balurile reprezintă adevărate cursuri de civilizaţie,
care delimitează net nobilimea de celelalte clase sociale. La nivelul elitelor, noile norme de
comportament având la bază modelul francez devin comune în întreaga Europă. Dintre
acestea se numără cunoaşterea limbilor străine, a francezei în principal, cunoaşterea
dansului, al codului manierelor elegante dar şi includerea în lumea exclusivistă a saloanelor
(Olariu 2011, 48). În acest context, o semnificaţie aparte dobândeşte noul şi complicatul cod
vestimentar, ca prim element distinctiv al nobilimii faţă de restul societăţii.
Întotdeauna, femeile au fost mai deschise către nou decât bărbaţii. Aşa s-a întâmplat
şi în Principate, la trecerea dintre secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Doamnele din înalta
societate renunţă cele dintâi la amplele haine orientale în favoarea elegantelor rochii
europene, sub efectul „frumoşilor musafiri cu cozile pudrate, trimeşi de Dumnezeu însuşi
spre mai mare fericire a lumii feminine a oraşului.” (Bezviconi 1947, 135).
În timpul campaniei lui Kutuzov la Iaşi, în anul 1791, boierii moldoveni îşi etalau
bogăţia prin eleganţa veşmintelor soţiilor „pe acele vremuri de cheltuieli nebune, când haina
arnăuţilor nu se mai cunoştea de mulţimea auriturilor şi femeile bogaţilor dregători ai
statului purtau averi întregi pe rochiile lor de sărbătoare.” (Bezviconi 1947, 135).
Cunoştinţele despre modă devin parte componentă a educaţiei, în rest destul de sumare a
domnişoarelor. În primii ani ai secolului al XIX-lea, pregătirea intelectuală a tinerelor fete se
rezuma de obicei la „însuşirea unei diplomaţii de budoar care implica primirea la casă
deschisă a eventualilor peţitori, frecventarea croitoriilor, consultarea jurnalelor de modă
etc.” (Felecan 2004, 49). Nu trebuie să ne mire acest lucru, de vreme ce însuşi Rousseau
atrăgea atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă educaţia pentru fete (Ofrim 2008, 23).
Modificări substanțiale în ceea ce privește moda din Țările române se înregistrează în
timpul ocupației rusești din 1806-1812. Participant la evenimente, contele francez Langeron
observă că la București și Iași sosesc „negustori de mode, croitorese și croitori.” (în Djuvara
[1995]2009, 110) pentru a satisface nevoia de noutate, în special, a doamnelor. Moda și
limba franceză devin tot mai prezente în viața elitelor noastre, deoarece locuințele boierilor
„s-au umplut de servitori străini, de bucătari francezi și, prin saloane și iatacuri, nu s-a mai
vorbit decât franțuzește.” (în Djuvara [1995]2009, 110).
La începutul secolului al XIX-lea, la Bucureşti, mobilele şi chiar oglinzile lipsesc din
casele boierilor. Aceştia sunt obişnuiţi să scrie pe genunchi, aşa cum remarca cu stupoare
Christine Reinhard, soţia consulului francez Charles Frédéric Reinhard, în dramatica sa
şedere în Principate, între 1805-1806. Aceasta, la fel ca alţi diplomaţi străini, este nevoită săşi comande mobilier din străinătate. Deosebit de scumpe, cele câteva piese ajung cu greu la
destinaţie (în CS I [1805-1806]2004, 303). Deschiderea comerţului pe Dunăre în perioada
regulamentară permite pătrunderea mult mai rapidă şi în cantităţi mari a mărfurilor europene
în cele două capitale, Iaşi şi Bucureşti. Spre mijlocul secolului, noile toalete europene ajung
de la Paris în doar 17 zile (Soubiran-Ghica, în CS V [1848]2007, 156). Prin urmare, moda
devine unul dintre primele domenii, în care Principatele vor înregistra o sincronizare
completă cu restul Europei.


Emanciparea femeilor
Femeile ruse din înalta societate s-au numărat printre primele beneficiare ale
modernizării impuse de către Petru I. Întotdeauna mai receptive la nou decât bărbații,
642

CICCRE IV 2015
acestea adoptă rapid moda europeană. Transformările care au loc în vestimentație și educație
aduc după sine modificări majore și în cadrul relațiilor familiale. Prioritățile se schimbă în
viața unei femei din înalta societate: balurile, dansul și muzica trec pe primul loc, în timp ce
creșterea copiilor și grijile gospodăriei devin activități secundare (Lotman, 1994, 50).
Libertatea nou obținută de către femei nu a fost întotdeauna bine înțeleasă adoptându-se și
părțile mai puțin bune ale civilizației occidentale. Astfel, după modelul francez specific
perioadei dinaintea și de după revoluția franceză, la curtea de la Sankt-Petersburg se
răspândește moda amanților (Lotman, 1994, 50). Este, însă, cert faptul că rolul femeii în
societatea rusă nu va mai putea fi neglijat, importanța acestei teme dând naștere în secolul al
XIX-lea așa-numitei „probleme a femeii.” (Pușkareva, 1994, 6). Dezbaterile cu privire la
acest subiect vor avea drept urmare obținerea anumitor îmbunătățiri în viața socială și
familială a femeilor ruse, în special, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu
schimbările statutului juridic al acestora (Pușkareva, 1994, 7).
Libertatea moravurilor care începe să se manifeste în societatea românească o dată cu
şirul nesfârşit al războaielor ruso-turce este pusă adesea în legătură cu frumuseţea femeilor
românce. Aceasta îl determină pe călugărul Constantin Dapontes să exclame:
„Afrodita şi-a avut mai întâi domnia singură în Cipru, după istorie, acum are pretutindeni
tronuri şi împărăţii, dar mai cu seamă, socot eu în Moldova şi Ţara Românească, din pricina
frumuseţii şi uşurinţei femeilor ce sunt acolo” (în CS IX [1759]1997, 389).

În secolul al XVIII-lea, familia şi descendenţa reprezentau bogăţia cea mai mare a
unui individ, căci ele îi asigură locul şi rolul în societate (Vintilă-Ghiţulescu 2008, 314). În
acest cadru, căsătoria este văzută ca mijloc de construire a unei reţele de solidaritate, care
domină scena politică (Vintilă-Ghiţulescu 2008, 314). Perioada de criză care precedă
sfârşitul regimului fanariot, potenţată de venirea armatelor ruseşti, va declanşa un lanţ de
mutaţii importante în cadrul relaţiilor familiale, nu toate având un caracter pozitiv.
Călătorul Markos Antonios Katsaitis, vizitând Iaşiul la 1742, scria despre moldovence
că: „umblă toate în trăsură şi nu trăiesc ferite de relaţii după obiceiul grecesc şi turcesc, ci
frecventează societatea în libertate deplină şi sunt dezinvolte ca italiencele.” (în CS IX
[1742]1997, 287). După afirmaţiile lui F. W. von Bauer, participant la războiul ruso-turc din
1768-1774, influenţa turcească persistă în Ţara Românească, căci „românii îşi ascund femeile
şi caută să le ferească de ochii lacomi ai străinilor.” (în CS X [1778]2000, 150). În mod
evident, nu doar mentalitatea orientală îi determină pe valahi să aibă o asemenea atitudine, ci
mai ales acele „priviri lacome” ale ocupanţilor care bântuiau prin ţară. În numai zece ani,
situaţia se schimbă şi la Bucureşti, unde „nu eşti socotit om de lume dacă nu ai o amantă”,
după cum observă Constantino-Guglielmo Ludolf (în CS X [1888]2000, 435).
Procesul de emancipare feminină continuă şi în secolul al XIX-lea. Amintind despre
şederea ruşilor în Moldova între 1806 şi 1812, Radu Rosetti afirmă că „prezenţa acelor
ofiţeri în casele boiereşti a ajutat mai cu samă la încetarea recluziunii femeilor şi a înlesnit
mult libertatea raporturilor din toate zilele între cele două sexe.” (Rosetti [1925]1996, 56).
Emanciparea nu este lipsită de excese, mai ales în timpul celei mai devastatoare ocupaţii a
Principatelor. Femeile sunt folosite în scopuri politice şi pentru distragerea conducătorilor
armatei imperiale. Fiica banului Filipescu, devenită amanta generalului Miloradovici, aduce
tatălui său funcţia de preşedinte al Divanului „cu puteri nemărginite în administraţiunea
ţării.” (Sion 1888, 78). Fără să uite de misiunea sa civilizatoare, generalul cere de la Sankt
Petersburg „maistri de danţu, cari să înveţe pe cocone a danţa.” (Sion 1888, 78). Atunci când
amiralul P.V. Ciceagov soseşte în Bucureşti, acesta este şocat de atitudinea predecesorului
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său, Kutuzov, care, aflat complet în mrejele tinerei sale iubite, doamna Giuliano, în loc să
vegheze la menţinerea ordinii printre soldaţi, îşi transformase cabinetul în „centrul tuturor
intrigilor” (Bezviconi 1947, 192).
Boierii, vrând să adopte europenizarea moravurilor şi ca să nu pară geloşi în prezenţa
ofiţerilor imperiali, „lăsau scumpelor lor jumătăţi o libertate fără limită, împotriva voinţii şi
obiceiurilor, ceea ce punea pe fruntea lor grele încercări.” (Bezviconi 1947, 163). La fel de
greşit înţeleg sensul acestei „civilizări” şi consoartele boiereşti care, după izolarea completă
în care trăiseră până atunci, acum, au falsa impresie că le este permis să facă aproape orice.
Faptul că zestrea pe care o primesc la căsătorie este inalienabilă şi trebuie returnată integral
în cazul unui divorţ, le dă o independenţă rar întâlnită chiar în Vest, aşa cum nota consulul
Prusiei la Bucureşti, Neigebaur (în CS V [1854]2007, 280).
Libertatea prost înţeleasă, la care se adaugă vechiul obicei al căsătoriilor aranjate şi la
vârste foarte fragede, degradează profund instituţia căsătoriei. „Sunt puţine femei de 30 de
ani care să nu fi avut măcar doi bărbaţi.” (în CS III [1837]2006, 709), remarca, în anul 1837,
călătorul francez Auguste Labatut. Acest fapt este caracteristic oricărei epoci de tranziţie, în
care vechile percepte după care se ghidează societatea sunt în mod rapid înlăturate iar
conţinutul celor noi este preluat într-o manieră superficială şi adesea trunchiată. Ieşirea în
societate a tinerelor, contactul direct cu lumea bărbaţilor, dar şi lecturile cu care îşi alină
plictiseala, le determină să ceară divorţul „sub pretextul cel mai frivol numai după câteva
luni de la căsătorie.” (în CS I [1813]2004, 576).
Mediul joacă şi el un rol important în formarea comportamentului tinerei femei.
„Atracţia plăcerii şi a <traiului> în societate ajung prea puternice pentru ca să i se
împotrivească şi exemplele altora, împreună cu numeroasele tentaţii care o înconjoară, se
dovedesc mai curând sau mai târziu fatale pentru virtutea ei.”, era de părere generalul
scriitor Robert Thomas Wilson, în 1812 (în CS I [1812]2004, 644). Mai grav este faptul că
nici în cazul unei a doua căsătorii lucrurile nu se schimbă foarte mult, odată ce doamna se
obişnuise cu „plăcerile variaţiei”. Totuşi sunt curioase remarcile acestor apuseni, când,
libertatea în purtare a femeilor din Principate, în secolul al XIX-lea este datorată „legăturilor
cu Răsăritul şi îndeosebi cu Apusul, aducător de acele noi moravuri uşuratice, care încolţeau
şi înfloreau aici, în opoziţie cu traiul oriental care dăinuise până la începutul secolului al
XIX-lea şi atât de potrivnic sângelui latin.” (Hagi-Mosco [1958]1995, 260).
Revoluţia de la 1848 vine să înnoiască regulile de organizare socială dar şi să pună
ordine într-o societate măcinată de conflicte, ocupaţii străine şi înapoiere culturală. Perioada
Revoluţiei de la 1848 marchează un punct de cotitură în evoluţia moravurilor societăţii
româneşti din secolul al XIX-lea. Aceste schimbări profunde afectează însăşi unitatea de
bază constitutivă a societăţii şi anume familia şi relaţiile între soţi: «[l]e mariage d’amour, de
plus en plus évoqué, sera la base d’une dichotomie récurrente dans la littérature
moralisatrice de l’époque suivante, s’oposant au mariage d’intérêt, contracté par les parents,
qui ne pouvait assurer l’harmonie rêvée.»5 (Băluţă 2008, 114). Ionela Băluţă consideră că
familia devine un simbol important al construcţiei ideologice, de distribuire a rolurilor între
public şi privat (Băluţă 2008, 114), iar în acest context se schimbă percepţia generală asupra
femeii şi a poziţiei sale în societate.

5

„Căsătoria din dragoste, evocată din ce în ce mai des, va sta la baza unei dihotomii, frecventă în literatura
moralizatoare din epoca anterioară, opunându-se căsătoriei din interes, stabilită de către părinţi, care nu putea să
asigure armonia visată” (trad. n.).
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Concluzie: Fie că vorbim despre dezvoltarea limbii și a literaturii sau înființarea
instituțiilor de bază ale unui stat civilizat, începuturile modernității românești sunt indiscutabil
legate de Franța, țară care nu reprezintă pentru români doar un model de urmat în cele mai
diverse aspecte ale vieții sociale și culturale, ci mai ales o susținătoare permanentă în lupta
poporului nostru pentru obținerea independenței și pentru unire. Acestea sunt motivele pentru
care, încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și pe tot parcursul secolului următor,
contactele dintre Franța și Principatele române vor cunoaște o evoluție ascendentă. Ca urmare
a acestui fapt, influența franceză se remarcă pe pământ românesc printr-o mare diversitate a
formelor de manifestare, dar și a agenților care o mediază.
Luând contact cu Țara Românească și Moldova într-o perioadă istorică în care ei
înșiși considerau modelul cultural francez drept cel mai sigur garant al modernizării, ruşii
sunt, după greci, ceilalţi intermediari care mediază primele contacte culturale ale românilor
cu Franța. Deşi în plan politic nu au fost întotdeauna de bună credinţă, în plan economic,
social şi cultural aceştia contribuie la schimbarea vechii mentalităţi orientale cu relaţii noi,
de tip occidental. Fără a fi lipsită de excese, consecințe ale condiţiilor istorice nefavorabile,
influenţa franceză prin intermediar rusesc marchează o etapă hotărâtoare din trecutul nostru
și este indisolubil legată de începuturile modernității românești.
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