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În studiul de faþã, ne propunem 
sã prezentãm câteva mãrturii maghiare 
referitoare la feminitatea româneascã, 
aparþinând unor observatori din prima 
jumãtate a secolului al XIX-lea. Dupã 
cum vrea sã sugereze şi titlul acestuia, ne 
vom opri doar asupra clişeelor referitoare 
la înfãþişarea fizicã a româncelor, concen-
trându-ne atenþia asupra metamorfozelor 
pe care le cunoaşte tehnica privirii.1

Subiectul decupat de noi cu aceastã 
ocazie poate fi încadrat într-o imagine 
de ansamblu a românilor în cultura 
maghiarã a epocii, imagine pe care am 
analizat-o, pe larg, cu alte prilejuri.2 
Potrivit acestei imagini (care, ca orice 
percepþie etnicã, simplifica şi omogeniza 
obiectul reprezentãrii sale), românii erau, 
în primul rând, þãrani din Transilvania. 
În opinia maghiarilor, þãranii respectivi 
conservau adevãrata esenþã a românitãþii. 
Doar boierimea din Principatele dunãrene 
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1  Pentru problema restructurãrii modului de a privi, la nivelul imaginarului modern 
occidental, esenþialã este opera lui Michel Foucault, în special Cuvintele şi lucrurile, 
Bucureşti, 1996 şi Naşterea clinicii, Bucureşti, 1998. În bibliografia româneascã, se 
remarcã excelentele contribuþii ale lui Daniel Barbu: Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea 
în civilizaþia româneascã a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Antet, 1996 şi Bizanþ contra 
Bizanþ. Explorãri în cultura politicã româneascã, Bucureşti, Nemira, 2001.

2  Melinda Mitu, Sorin Mitu, Românii vãzuþi de maghiari. Imagini şi clişee culturale din 
secolul al XIX-lea, Cluj, EFES, 1998; Melinda Mitu, Problema româneascã reflectatã în 
cultura maghiarã din prima jumãtate a secolului al XIX-lea, Cluj, PUC, 2000.
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avea darul sã mai diversifice, din punct de vedere social şi cultural, aceastã masã 
uniformã.

Concluziile pe care le avansam în studiile dedicate acestui subiect subliniau 
faptul cã reprezentarea în discuþie nu era nici excesiv de polemicã şi nici 
predominant negativã, aşa cum ne-ar putea lãsa sã credem conflictele politice care 
opuneau elitele româneşti şi maghiare ale vremii. În primul rând, intelectualii 
maghiari nu acordau românilor o atenþie deosebitã. Ca urmare, textele referitoare 
la români sunt destul de puþine. În al doilea rând, imaginea maghiarilor cu privire 
la români nu se deosebea prea mult de percepþiile similare ale altor observatori, 
din lumea occidentalã, cum ar fi germanii sau francezii.3 Chiar şi imaginea de 
sine a românilor (care interiorizau, adeseori, clişee elaborate de strãini) prezenta 
asemãnãri frapante cu modul în care erau înfãþişaþi de cãtre maghiari.4

Acest lucru aratã cã, la ora respectivã, maghiarii nu considerau necesar sã îi 
înfãþişeze pe români într-o luminã specialã, sã îi denigreze sau sã le construiascã 
o imagine tendenþioasã, ferm orientatã ideologic, în vederea promovãrii unor 
interese politice. În aceste condiþii, singurele elemente care par sã moduleze aceastã 
imagine sunt prejudecãþile “banale” ale oricãrui intelectual, orãşean şi occidental, 
cu privire la “nişte þãrani” din Europa Rãsãriteanã. De obicei, românul imaginat 
de cãtre maghiari nu era decât o variaþiune pe tema “bunului sãlbatic”, un Celãlalt 
pitoresc şi exotic. El era privit cu bunãvoinþã şi, în acelaşi timp, cu un sentiment 
de superioritate, ca obiect al demersului civilizator şi reformator promovat de elita 
maghiarã.

În acest context general al reprezentãrii, imaginea româncelor nu ocupã un 
loc important. Textele pe care le-am depistat cu privire la acest subiect, nu foarte 
numeroase, aparþin unor istorici, geografi, jurnalişti ori literaþi maghiari ai vremii, 
de formaþie iluministã sau romanticã. De obicei, ei sunt cãlãtori prin Transilvania, 
aşadar observatori direcþi, care consemneazã impresii personale, dar nu lipsesc 
nici autorii care se mulþumesc sã colporteze informaþii preluate exclusiv din 
bibliografie.

Româncele despre care scriu aceşti intelectuali sunt separate de lumea 
observatorilor lor printr-o triplã alteritate. Alteritatea de gen, conturatã de privirile 
bãrbaþilor care scruteazã chipuri şi trupuri de femei. Alteritatea socialã, ce desparte 
interesele, valorile şi manierele citadine şi nobiliare, ale observatorilor maghiari, 
de lumea satelor, consideratã rudimentarã, inferioarã şi potenþial periculoasã. 
Alteritatea culturalã, evidenþiatã de diferenþele etnice şi confesionale, de barierele 
care separã Civilizaþia (evident, occidentalã) de barbaria orientalã.

De obicei, aspectul fizic al românilor, aşa cum îl percepeau autorii maghiari, 
era pus în relaþie cu comportamentul social şi trãsãturile psihologice atribuite 
acestora. În general, orice descriere a caracteristicilor fizice ale unei comunitãþi 
este puternic influenþatã de imaginea de ansamblu cu privire la aceasta, este 
ideologizatã şi, desigur, denaturatã.

3  Cf. Klaus Heitmann, Imaginea românilor în spaþiul lingvistic german. 1775-1918. Un 
studiu imagologic, Bucureşti, Univers, 1995.

4  Cf. Sorin Mitu, National Identity of Romanians in Transylvania, Budapest-New York, CEU 
Press, 2001.
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În spiritul acestei idei, Maria Todorova, autoarea unei remarcabile cãrþi despre 
imaginea Balcanilor în conştiinþa occidentalã, a analizat modul în care observatorii 
englezi de la începutul secolului al XIX-lea îi înfãþişau pe grecii întâlniþi în 
voiajele lor elenice.5 Britanicii, marcaþi de formaþia clasicã dobânditã la Oxford 
sau Cambridge, erau decepþionaþi de diferenþa uriaşã existentã între idealul de 
frumuseþe al Greciei antice, pe care îl cãutau în cãlãtoriile lor, şi înfãþişarea concretã 
a þãranilor greci contemporani care le ieşeau în cale. Din perspectiva acestui 
sentiment acut de dezamãgire, þãranii greci erau înfãþişaþi în culori întunecate, 
fiind consideraþi urâþi, respingãtori şi primitivi. Aceastã reprezentare consona, de 
altfel, cu imaginea-standard a balcanicului, necioplit şi cu pãrul vâlvoi, aşa cum 
apare el în imaginaþia occidentalilor din secolul al XIX-lea.

Grecoaicele, în schimb, erau considerate frumoase, fiind comparate, adeseori, 
în privinþa graþiei şi chiar a manierelor, cu doamnele din înalta societate britanicã. 
Maria Todorova pune acest lucru pe seama a doi factori. În primul rând, este vorba, 
pur şi simplu, de subiectivitatea masculinã, de fantasmele sexuale ale tinerilor 
cãlãtori, impresionaþi de exotismul prezenþelor feminine întâlnite în cale. În al 
doilea rând, crede cercetãtoarea bulgarã, avem de-a face cu reflexul unei atitudini 
de clasã.6 Englezii le reproşeazã grecilor tocmai “absenþa ideii de gentleman”, 
lipsa manierelor, ceea ce explicã şi caracterul respingãtor care le este atribuit, 
inclusiv din punct de vedere fizic. Femeile acestora, în schimb, pot fi salvate de 
la o asemenea etichetare, cu preþul acomodãrii lor simbolice cu lumea civilizatã a 
saloanelor britanice. Ele pot fi considerate frumoase, dar numai prin asemãnarea 
cu femeile educate din lumea aristocraticã londonezã.

O asemenea logicã poate fi rar întâlnitã în cazul imaginii maghiare cu privire la 
români, cu toate cã şi aceşti observatori sunt puternic marcaþi de valorile aristocratice. 
În majoritatea textelor pe care le-am identificat, românii sunt consideraþi oameni 
frumoşi, sãnãtoşi, cu o bunã rezistenþã în faþa intemperiilor naturii. Şi – ceea ce ne 
intereseazã aici – acest lucru se aplicã atât bãrbaþilor, cât şi femeilor.

De exemplu, Nagy Ferenc, un intelectual maghiar care viziteazã în anul 1837 
bãile de la Elõpatak (Vâlcele), în Covasna, este de pãrere cã românii de aici constituie 
“cea mai frumoasã rasã umanã” pe care a putut-o observa el vreodatã, “în þarã şi 
în afara ei.”7 Aspectul plãcut al românilor de ambele sexe era subliniat şi de cãtre 
jurnalistul Békásy, care îi vedea în felul urmãtor: “Ei sunt mai mult îndesaþi decât 
zvelþi, cu membre sãnãtoase şi trãsãturile feþei frumoase şi originale.”8

Aşa dupã cum britanicii cãutau în Grecia urmele strãvechilor elini, autorii 
maghiari ai vremii se arãtau interesaþi, la rândul lor, de felul în care moştenirea 

5  Maria Todorova, Balcanii şi balcanismul, Bucureşti, Humanitas, 2000, p. 148-149.
6  În istoriografia româneascã post-decembristã, analiza în termeni de clasã a dispãrut 

aproape cu desãvârşire, proscrisã în primul rând de istoricii reprezentativi ai regimului 
comunist, care încercau sã se disculpe în acest mod stângaci de excesele comise înainte 
de 1989. Evident, istoriografia americanã, cãreia îi aparþinea Maria Todorova la ora când 
scria Imagining the Balkans, nu are asemenea complexe.

7  Árokalyi [Nagy Ferenc], “Reminiscentiák 1837-rõl” (Reminiscenþe din anul 1837), în 
Nemzeti Társalkodó, 1839, nr. 24, p. 191.

8  “Békásy”, “Erdélyi tájképek” (Peisaje ardelene), în Életképek, 1848, sem. II, nr. 15, p. 461.
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romanilor a supravieþuit în Transilvania. Uneori, cãlãtorii maghiari afirmau şi ei, 
întocmai ca omologii lor englezi, cã românii nu sunt decât nişte urmaşi nevrednici 
şi degeneraþi ai faimoşilor lor înaintaşi.9 Un asemenea topos literar, des întâlnit 
(ilustrând contrastul dintre gloria strãmoşilor şi decãderea contemporanilor), nu 
lipseşte nici din imaginea de sine a românilor ardeleni din epoca respectivã.10 Cu 
toate acestea, nu am întâlnit nici o situaþie în care reprezentarea trãsãturilor fizice 
ale românilor sã fie influenþatã în sens negativ de o asemenea paralelã.

Dimpotrivã, într-un text aparþinând unui autor român (preotul greco-catolic 
Mihail Dulişcovici), dar publicat într-o revistã maghiarã, clişeul originii ilustre şi 
cel al frumuseþii fizice a românilor sunt alãturate, consolidându-se reciproc: “În 
afarã de guşaþi, care pot fi vãzuþi destul de des în unele localitãþi, românii sunt, 
în general, de fãpturã potrivitã, cu o fizionomie agreabilã în cazul ambelor sexe 
şi unii chiar atât de atletici, încât dacã ar trebui sã îi reprezint în mod alegoric, aş 
face-o cât mai aproape de înfãþişarea unui roman.”11 Aşadar, vrea sã spunã preotul 
maramureşean, este normal ca românii sã fie frumoşi şi bine fãcuþi, deoarece sunt 
urmaşii romanilor.

Remarcãm în acest articol şi menþionarea guşaþilor, care vor atrage atenþia mai 
multor cãlãtori şi geografi maghiari din aceastã perioadã. Mai târziu, la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, guşaþii vor intra ca un element semnificativ de decor şi în 
cea mai celebrã descriere imaginarã a Transilvaniei, realizatã de Bram Stoker în 
romanul Dracula.12

Caracterul “meridional” atribuit românilor, o trãsãturã de temperament corelatã 
cu aspectul fizic, îi face pe observatorii maghiari sã evidenþieze adeseori tenul 
mãsliniu al acestora, pãrul închis la culoare, de regulã de un negru intens, la fel ca şi 
culoarea ochilor. În cazul românilor din Muntenia, remarcile cãlãtorilor maghiari cu 
privire la pigmentaþia acestora merg pânã la a-i asemãna cu þiganii13. Totuşi, aceste 
observaþii nu sunt exploatate într-un sens rasial de cãtre intelectualii maghiari, 
aşa cum fac, de obicei, autorii occidentali, pentru care pielea de culoare închisã 
reprezintã un atribut al Orientului şi, în consecinþã, un semn de inferioritate.14 
Imaginea dominantã rãmâne cea a “frumuseþii” tipului fizic românesc. Chiar în 
puþinele cazuri în care se semnaleazã prezenþa unor deficienþe fizice, cum ar fi guşa, 

9  Vezi exemple de acest gen la Melinda Mitu, op.cit., p. 255, 456-457.
10 Pentru valorizãrile negative ale originii latine aparþinând unor autori români, vezi Sorin 

Mitu, op.cit., p. 193-195.
11 Duliskovits Mihály, “Mármaros vármegyének részletes rövid ismertetése” (Scurtã şi 

amãnunþitã prezentare a comitatului Maramureş), în Tudományos Gyûjtemény, 1841, 
nr. X, p. 77.

12 Vesna Goldsworthy, Inventarea Ruritaniei. Imperialismul imaginaþiei, Buc., Ed. “Curtea 
Veche”, 2002, p. 90. Lucrarea conþine o excelentã analizã a funcþiilor ideologice pe care le 
îndeplineşte mitul creat de Stoker, la nivelul imaginarului britanic de la sfârşitul epocii 
victoriene.

13 Vahot Imre, “A magyar menekültek Törökországban” (Emigranþii maghiari în Turcia), Pest, 
Tip. Heckenast, 1850, p. 34.

14 Pentru imaginea femeii africane, de culoare, în conştiinþa occidentalã, vezi Simona 
Corlan-Ioan, Inventarea Africii Negre. Cãlãtorii în imaginarul european al secolului al XIX-
lea, Cluj, Dacia, 2001.
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ele nu sunt privite ca nişte trãsãturi specifice românilor, ci sunt puse pe seama unor 
situaþii accidentale, a climei aspre sau a calitãþii deficitare a apei.15

Singurul caz în care am sesizat o diferenþiere cu semnificaþie ideologicã între 
imaginea fizicã a bãrbaþilor români şi cea atribuitã femeilor lor este ipostaziat 
în proza lui Jókai Mór, cel mai important scriitor maghiar al epocii. În nuvelele 
sale consacrate revoluþiei de la 1848, în care sunt prezentate atrocitãþile sãvârşite 
de rãsculaþii români în timpul rãzboiului civil din Transilvania, portretul fizic al 
acestora scoate în evidenþã feþe mohorâte, primitive, chiar respingãtoare, în acord 
cu josnicia moralã care li se atribuie.16 Potrivit canoanelor literare romantice, 
urâþenia sufleteascã a personajelor negative – în cazul de faþã, inamicii români 
de la 1848 – trebuie sã li se citeascã acestora inclusiv pe chipuri şi în priviri. În 
schimb, femeile de naþionalitate românã prezente în aceste nuvele sunt personaje 
pozitive, luminoase, animate de sentimente calde, care îi ajutã pe maghiarii cãzuþi 
prizonieri sã scape din mâinile rãsculaþilor. În consecinþã, dupã cum era de aşteptat, 
chipurile lor degajã numai bunãtate şi frumuseþe.

Dacã este sã dãm crezare textelor analizate, româncele atrag privirile 
observatorilor maghiari în primul rând datoritã frumuseþii lor. În al doilea rând, 
interesul faþã de ele este stimulat de portul lor pitoresc, ca şi de tendinþa de a se 
împodobi, trãsãturi care nu sunt însã valorizate întotdeauna într-un mod pozitiv.

Ca şi în cazul imaginii bãrbaþilor, felul în care este reprezentat aspectul 
fizic al femeilor va fi influenþat de aprecierile cu privire la trãsãturile morale şi 
comportamentale care le sunt atribuite. Româncele, considerate, de obicei, mult 
mai harnice şi mai implicate în lupta cotidianã cu greutãþile vieþii, în raport cu 
partenerii lor, asociazã acestor calitãþi sufleteşti, în mod firesc, o înfãþişare fizicã 
plãcutã şi armonioasã.17

15 Bolnavii tiroidieni din satele ardelene sunt remarcaþi în texte cum ar fi articolul “Szelistye”, 
din Századunk, 1840, nr. 39, col. 310; Duliskovits Mihály, op.cit., p. 77; Gorove László, 
“Tekintetes nemes Bihar vármegyében a Belényesi járásban kebelezett és a nagyméltóságú 
nagyváradi deák püspökségnek vaskói uradalmához tartozó Kalugyer helység határjában 
fekvõ dagadóforrás és tájékának, úgyszinte Nagyváradról odáig tett utazásnak leírása” 
(Descrierea izvorului din hotarul localitãþii Ponoarele şi a împrejurimilor sale… din 
nobilul comitat Bihor… precum şi a cãlãtoriei de la Oradea pânã acolo), în Tudományos 
Gyûjtemény, 1836, nr. VII, p. 88.

16 Jókai Mór, Forradalmi és csataképek 1848 és 1849-bõl (Tablouri revoluþionare şi de rãzboi din 
1848 şi 1849), I-II, Pest, Tip. Heckenast, 1850. Vezi, de pildã, descrierile din vol. I, p. 19.

17 Imagini contemporane cu privire la trãsãturile morale şi comportamentale ale româncelor, din 
Transilvania ca şi din Principatele dunãrene, sunt analizate de: Ştefan Lemny, Sensibilitate 
şi istorie în secolul XVIII românesc, Bucureşti, Meridiane, 1990, p. 75-115; Klaus Heitmann, 
op.cit., p. 176-191; Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Þãrile române la începutul epocii 
moderne, Bucureşti, Humanitas, 1995, p. 103-106, 116-118; Mihai-Rãzvan Ungureanu, 
Graniþele morale ale Europei. Despre morala cuplului în societatea româneascã la începutul 
secolului XIX, în Secolul 20, 1996, nr. 7-9, p. 94-115; Rudolf Gräf, Imaginea românului din 
Banat în viziunea unor cãrturari şi funcþionari austrieci, în Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader 
Nicoarã, Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, II, Cluj, Presa Universitarã Clujeanã, 1998, 
p. 116-118; Melinda Mitu, op.cit., p. 528-532; Sorin Mitu, op.cit., p. 142-143; Mihaela Grancea, 
Cãlãtori strãini prin Principatele dunãrene, Transilvania şi Banat (1683-1789). Identitate şi 
alteritate, Sibiu, Ed. Universitãþii “Lucian Blaga”, 2002, p. 127-138, 206-208.
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Frumuseþea româncelor reprezintã, în mod categoric, un stereotip internaþional, 
pe care îl întâlnim, în formule cvasi-identice, la germanii analizaþi de Klaus 
Heitmann, ca şi la observatorii europeni de toate naþiile, trecuþi în revistã de Ştefan 
Lemny sau Mihaela Grancea.18 Este vorba, în mod evident, de calitãþile fizice 
atribuite oricãrei populaþii “etnografice”, rurale, de cãtre intelectualii “civilizaþi”, 
dornici de prospeþime şi naturaleþe, care pãşesc în satele pe care le viziteazã ca într-un 
muzeu în aer liber.

Încadrându-se în aceastã regulã generalã, majoritatea autorilor maghiari din 
prima jumãtate a secolului al XIX-lea se aratã entuziasmaþi de frumuseþea deosebitã 
a româncelor.19

Pe de o parte, aprecierile lor pot fi puse, pur şi simplu, pe seama interesului sexual 
masculin, generat, uneori, de formele care se întrezãreau pe sub cãmãşile þãrãncilor, 
alteori, de un simplu gest sau o privire fugarã. Fantasmele cãlãtorilor erau stimulate, în 
plus, de exotismul şi misterul relaþionate cu feminitatea îndepãrtatã, orientalã.

Pentru a atrage atenþia cititorilor, relatãrile de cãlãtorie ale vremii vehiculau 
în mod deliberat imagini senzuale, care nu îşi puteau gãsi un adãpost onorabil 
în alte contexte narative. Dupã cum au arãtat cercetãtori reputaþi, cum ar fi 
Edward Said sau Larry Wolff, Orientul secolului al XIX-lea a jucat rolul unui loc 
privilegiat al imaginaþiei, în care erau proiectate, nestânjenit, fanteziile sexuale 
ale occidentalilor.20 În acest spaþiu, restricþiile menite sã cenzureze manifestãrile 
erotice în societatea civilizatã de acasã puteau fi suspendate fãrã nici o reþinere, 
atât de cãlãtorul care profita de o sclavã sau þãrãncuþã întâlnitã în drum, cât şi de 
cititorul sãu, care îşi imagina acelaşi lucru. Chiar dacã Transilvania ruralã, vizitatã 
de cãlãtorii maghiari, nu era nici Orientul pictat de Ingres sau Delacroix şi nici 
mãcar Rusia exploratã de Casanova, cu toate acestea, putem detecta şi în scrierile 
care ne intereseazã aici asemenea accente discrete, de naturã sã sugereze mirajul 
senzualitãþii rãsãritene.

18 Klaus Heitmann, op.cit., p. 100-109; Ştefan Lemny, op.cit., p. 53-55; Mihaela Grancea, 
op.cit., p. 208-209.

19 Texte mai semnificative la: Mátyási József verseinek folytatása (Continuarea versurilor lui 
Mátyási József), Partea a II-a, Vác, Tip. Maramorosi, 1798, p. 88; Szirmay Antal (Szirmai), 
Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári esmérete (Poziþia, istoriile şi descrierea 
civilã a comitatului Sãtmar), Buda, Tip. Universitãþii, 1809, vol. I, p. 10; György László 
(Iklandi), Árokalyi énekek, azaz: Meltóságos gróf. b. Bethlen János úr õnagysága nemes 
Doboka vármegyei Árokalyi jószága ritkaságainak, szépségeinek és némely történeteinek 
versekbe foglalt leírása (Cântece din Arcalia, adicã: Descrierea în versuri a raritãþilor, 
frumuseþilor şi a câtorva întâmplãri de pe moşia Arcalia… aparþinând contelui Bethlen 
János), Kolozsvár, Tip. Colegiului Reformat, 1811, p. 71-74; Nagy Ferenc, op.cit., p. 191; 
Kõváry László, Erdélyország statisztikája (Statistica Þãrii Ardealului), Kolozsvár, Tip. Tilsch, 
1847, p. 190; “Békásy”, op.cit., p. 461-462; Szilágyi Sándor, Közlemények Erdély Bem elõtti 
s alatti életébõl (Publicaþii despre viaþa Transilvaniei înainte de şi în timpul lui Bem), Pest, 
Tip. Heckenast, 1850, p. 57; Szilágyi Sándor, A mócok Erdélyben (1848/9. elõtti és alatti 
képek) (Moþii din Transilvania. Imagini de dinaintea şi din timpul anilor 1848/9), în Magyar 
Emléklapok (Pest, Tip. Landerer şi Heckenast), 1850, nr. V, p. 371.

20 Edward W. Said, Orientalism. Concepþiile occidentale despre Orient, Timişoara, Amarcord, 
2001, p. 197-201; Larry Wolff, Inventarea Europei de Est. Harta civilizaþiei în Epoca 
Luminilor, Bucureşti, Humanitas, 2000, p. 77-102.
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Pe de altã parte, aprecierile observatorilor maghiari cu privire la frumuseþea 
româncelor ne lasã sã întrevedem, mult mai limpede, douã modele culturale 
care fasonau viziunea lor idealizatã. În primul rând, pentru generaþiile de la 
începutul secolului al XIX-lea, estetica de facturã neoclasicã a iluminismului 
mai transforma încã peisajul transilvan într-un decor rococo, cadru bucolic 
al unor idile pastorale, în care personajele feminine evoluau aidoma graþiilor 
cu alurã mitologicã din tablourile lui Poussin sau Fragonard. În al doilea rând, 
romanticii, afirmaþi în deceniile urmãtoare, construiau imaginea plinã de 
prospeþime a unei naturi sãlbatice, populatã de fiicele rumene şi sãnãtoase ale 
þãranilor români nealteraþi de viciile civilizaþiei. Barabás Miklós, cel mai de 
seamã reprezentant al picturii romantice maghiare, va ilustra cu deosebit talent 
aceastã perspectivã.21

Primul tip de percepþie, modelat de estetica neoclasicismului, poate fi detectat 
într-un lung poem aparþinând lui Mátyási József, un literat maghiar de la cumpãna 
secolelor XVIII-XIX. Cãlãtorind prin Transilvania în anul 1789, Mátyási remarcã 
sate româneşti mizere, cu oameni zdrenþãroşi şi urâþi. Dar – se grãbeşte el sã 
precizeze – aceastã imagine nu este caracteristicã “întregii naþiuni”, deoarece: 
“Mulþi dintre români sunt demni de a fi priviþi,/ Iar pe alocuri poþi gãsi şi nişte 
fete22 atât de angelice,/ Încât dacã te-ai aşeza lângã ele sau le-ai lua în braþe,/ Ai 
mânca şi trista mãmãligã ca pe o plãcintã.”23

Mátyási gãseşte cã frumuseþea româncelor meritã cuvinte de laudã cu atât 
mai mult cu cât ea este una naturalã. Româncele, spune poetul nostru, nu sunt 
rãsfãþate nici cu mâncãruri deosebite – cum ar fi pâinea şi cozonacul din grâu al 
maghiarilor, vestitul covrig din Debreþin, renumita mâncare de varzã a Clujului 
ori cafeaua şi turta dulce din Pesta – şi nici nu dispun de podoabe scumpe care 
sã le înfrumuseþeze. Ele nici mãcar nu au auzit de “frizer” sau de “modã”, “nu 
stau în casã toatã ziua şi nu îşi doresc pãlãrii”, nu folosesc evantaie pentru a se 
feri de soare şi nu dorm în paturi comode din puf, dimpotrivã, muncesc din greu, 
“învârtind sapa, furca şi fusul.” În pofida unei asemenea vieþi aspre, româncele 
“cresc atât de frumos”, hrãnindu-se cu turtele simple de mãlai, încât “şi Viena s-ar 
plictisi de damele sale/ Dacã ar vedea fetele din Ardeal.” Acestea sunt “ca merele 
proaspãt culese”, “cu obrajii roşii” şi “formele rotunde”, cu trupul împlinit ca o 
piersicã. În finalul descrierii sale, Mátyási oferã şi obişnuita explicaþie de naturã 
istoricã a frumuseþii româncelor: “Dar cum sã nu fie printre ele figuri frumoase,/ 
Când poporul român este drojdie romanã!”24

21 Vezi catalogul de expoziþie Barabás Miklós, Bucureşti, Muzeul Naþional de Artã al României, 
1998.

22 În toate situaþiile în care vorbeşte despre “fetele” române, Mátyási foloseşte chiar cuvântul 
românesc care le desemneazã, ortografiat “Fáta”, la singular, şi “Fáták”, la plural.

23 Mátyási József, op.cit., p. 88.
24 Ibidem. Versurile lui Mátyási referitoare la frumuseþea româncelor vor fi reproduse şi 

de cãtre Szirmay Antal, în volumul Hungaria in parabolis, sive comentarii in adagia, et 
dicteria hungarorum per Antonium Szirmay de Szirma, Buda, Tip. Universitãþii, 1804, 
p. 68-69, autor care revine încã o datã asupra subiectului în 1809, când scrie cã româncele 
din comitatul Sãtmarului “au forme rotunde şi o frumuseþe deosebitã” (idem, Szathmár 
vármegye…, vol. I, p. 10).
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În acest fel, imaginea “bunului sãlbatic” (în variantã femininã), menitã sã 
relativizeze avantajele vieþii moderne şi sã îi contrapunã acesteia utopia unei vieþi 
în afara civilizaþiei, mai autenticã şi mai valoroasã sub aspect moral, îşi gãsea o 
ipostazã dintre cele mai convingãtoare în portretul idealizat al sãtencelor românce. 
Atitudinea de clasã, pe care Maria Todorova o sesiza în cazul portretului dedicat 
þãrãncilor grecoaice de cãtre tinerii aristocraþi britanici, pare sã-i fie strãinã poetului 
maghiar, cel puþin în acest context. În locul clasicului conflict de clasã dintre 
þãranii rudimentari şi nobilii cizelaþi, Mátyási propune opoziþia Naturã-Culturã, 
valorizatã în conformitate cu preceptele lui Jean-Jacques Rousseau. Cu toate cã 
şi Mátyási vehiculeazã imaginea damelor educate din saloanele aristocratice, ca 
etalon convenþional al excelenþei feminine, el îşi exprimã preferinþa categoricã 
pentru frumuseþea naturalã a româncelor de extracþie ruralã.

Un alt observator maghiar atras de farmecul româncelor, care scrie în 
aceeaşi perioadã de la cumpãna veacurilor, este administratorul de moşie György 
László. În versurile sale naive, dar extrem de semnificative pentru stereotipiile 
etnice tradiþionale care structureazã imaginea românilor la maghiari, el face şi o 
comparaþie între româncele din Chintelnic şi sãsoaicele din Arcalia, douã localitãþi 
situate în cuprinsul domeniilor bistriþene pe care le avea în administrare.25

Comparaþia dintre bãrbaþii aparþinând celor douã comunitãþi îi favoriza 
categoric pe saşi. În contrast cu þãranii saşi, harnici şi cumpãtaþi, românii erau 
consideraþi de cãtre arendaşul maghiar leneşi, hoþi, neglijenþi, urmaşi cu totul 
degeneraþi ai romanilor, care dezonorau prin conduita lor contemporanã numele 
ilustru al strãmoşilor.

În ceea ce priveşte femeile însã, György inverseazã sensul comparaþiei. 
Sãsoaicele, scrie el, “sunt aspre, pline de riduri şi put a sudoare”, în timp ce 
româncele sunt foarte atrãgãtoare, în rochiile lor pitoreşti, care “au fost aduse încã 
de Traian de la Roma” şi care scot atât de bine în evidenþã frumuseþea corpului 
feminin. Pe acelaşi ton admirativ, György scrie cã trupul româncelor este “robust, 
îndesat şi puternic”, parcã anume fãcut pentru “munca asprã” depusã. “Ele trãiesc 
natural – mai þine sã precizeze versificatorul maghiar, la fel ca şi confratele sãu 
Mátyasi – şi nu sunt palide nici datoritã modei, nici din cauza unei alimentaþii 
încãrcate.”26

În finalul poemului sãu, pe parcursul cãruia arãtase cã saşii sunt harnici şi 
gospodari, iar românii leneşi şi decãzuþi, în timp ce aprecierea la adresa femeilor 
lor rãsturna sensul comparaþiei, György concluziona în felul urmãtor: “Eu nu spun 
cã nu sunt oameni frumoşi şi printre saşi/ Şi cã nu ar exista femei urâte şi printre 
românce,/ Cã nu ar exista rãi şi printre saşi/ Sau cã nici un român nu mãnâncã 
pâine frumoasã”. Totuşi, dacã ar fi sã aleagã – îşi încheie poemul György László, cu 
o notã de umor –, el ar prefera bãrbaþii saşi, pentru hãrnicie, şi femeile românce, 
pentru frumuseþe.27

În acest fel, versificatorul maghiar fãcea loc (dar numai într-un mod palid 
şi formal) şi raþionalismului iluminist, care spunea cã toþi oamenii sunt egali 

25 György László, op.cit.
26 Ibidem, p. 71-73.
27 Ibidem, p. 73-74.
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sub raportul capacitãþilor potenþiale, iar etichetele aplicate în mod global unei 
naþiuni nu reprezintã decât generalizãri nefondate. În primul rând însã, el þine 
sã etaleze în faþa cititorilor sãi vechile prejudecãþi tradiþionale, ilustrate mult 
mai convingãtor, sub raport expresiv, cu ajutorul “poantei” de efect din finalul 
poemului, care spulberã, de fapt, încercarea anterioarã de relativizare a clişeelor. 
Mesajul arendaşului maghiar este acela cã generalizãrile cu privire la Celãlalt, 
“caracteristicile naþionale” generatoare de stereotipuri, sunt confirmate de 
experienþã, iar îndoielile raþionale cu privire la acestea nu rezistã în faþa realitãþii 
palpabile.28

O opinie care face notã discordantã în corul admiratorilor maghiari ai 
feminitãþii româneşti este cea a lui Kazinczy Ferenc, unul dintre pãrinþii 
literaturii moderne maghiare. Spre deosebire de György László, Kazinczy se 
dovedeşte a fi un adversar metodic al prejudecãþilor şi stereotipiilor naþionale, 
lucru care se explicã şi prin diferenþa de nivel intelectual dintre cei doi autori, 
altfel contemporani.

Lui Kazinczy, româncele nu i se par frumoase, ci mai degrabã bine fãcute. 
În pofida faptului cã a auzit foarte multe cuvinte de laudã la adresa frumuseþii 
româncelor (afirmaþie de naturã sã evidenþieze existenþa unui clişeu bine 
consolidat, care structureazã imaginea maghiarã a feminitãþii româneşti), Kazinczy 
scrie urmãtoarele: “Eu nu am vãzut în tot drumul meu vreun chip, vreo staturã 
la care sã mã pot uita cu încântare. Singurul merit al acestora constã în faptul cã 
sunt zdravene şi puternice” sau cã “au un trup sãnãtos şi cãrnos, dar nimic altceva. 
Asemenea femei pot fi vãzute însã şi în alte pãrþi.”29

Ca şi în alte situaþii, Kazinczy þine sã contrazicã imaginea colectivã, 
prejudecata, contrapunându-i datele “realitãþii”, aşa dupã cum le înregistreazã şi le 
interpreteazã cu proprii sãi ochi. Desigur, nici aceastã metodã nu era de naturã sã 
ofere garanþia unei “obiectivitãþi” imposibile, dar evidenþia o propensiune evidentã 
în acest sens. De altfel, cu alte ocazii, utilizând aceeaşi metodã a creditului acordat 
în mod exclusiv experienþei personale, Kazinczy dezminte cu hotãrâre şi clişee 
defavorabile românilor, cum ar fi prejudecata care le atribuie acestora un caracter 
violent şi o predispoziþie spre furturi şi tâlhãrie.30

Pentru a detecta tiparul cultural care moduleazã perspectiva lui Kazinczy, 
trebuie sã þinem cont de faptul cã jurnalul cãlãtoriei sale prin Transilvania dateazã 
din anul 1816, aşadar de la începutul secolului al XIX-lea. În consecinþã, el este 
încã marcat de sensibilitatea specificã iluminismului, de raþionalism şi de spirit 
critic. Viziunea lui Kazinczy asupra feminitãþii româneşti este impregnatã de acest 

28 Pertinenþa “caracteristicilor naþionale” este susþinutã cu o argumentaþie identicã (experienþa 
nemijlocitã este cea care le confirmã, iar respingerea lor echivaleazã cu refuzul realitãþii) 
de cãtre ziaristul american contemporan Robert Kaplan, autorul unor relatãri de cãlãtorie 
de mare succes, prin acelaşi Orient bântuit de fantomele etnicitãþilor demonizate. Vezi 
Robert D. Kaplan, La rãsãrit, spre Tartaria. Cãlãtorii în Balcani, Orientul Mijlociu şi Caucaz, 
Iaşi, Polirom, 2002, p. 250-251.

29 Kazinczy Ferenc eredeti munkái. Második kötet. Utazások (Operele originale ale lui 
Kazinczy Ferenc. Volumul al doilea. Cãlãtorii), ed. Bajza József, Schedel [Toldi] Ferenc, 
Buda, Tip. Universitãþii, 1839, p. 189, 195.

30 Ibidem, p. 185.
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criticism, care îl îndeamnã sã examineze cu luciditate prejudecãþile şi imaginile 
preconcepute. Dat fiind cã frumuseþea româncelor constituie un asemenea 
stereotip, Kazinczy se simte dator sã îl confrunte cu experienþa sa personalã. 
Pentru a fi corectã (în conformitate cu criteriile epistemologice ale iluminismului), 
opinia sa trebuia sã se formeze în urma cunoaşterii nemijlocite a realitãþilor, la faþa 
locului, iar aprecierea de ansamblu avea sã se închege pe baza judecãrii raþionale 
a faptelor observate.

Dorinþa de a etala o asemenea metodologie criticã, în mod consecvent, este 
cea care îl determinã pe Kazinczy sã le vadã pe românce altfel decât majoritatea 
contemporanilor sãi, respectiv ca pe nişte fiinþe oarecare, incapabile sã trezeascã 
un interes mai special. Atitudinea de clasã, mai rezervatã, a nobilului familiarizat 
cu saloanele pestane şi vieneze, gusturile personale în materie sau pur şi simplu 
dezinteresul, lipsit de semnificaþie ideologicã, sunt factori care trebuie luaþi şi ei în 
considerare în vederea explicãrii perspectivei sale singulare.

Alte aprecieri superlative la adresa frumuseþii româncelor întâlnim la 
ardeleanul Nagy Ferenc, care scrie în anii 1830-1840 şi aparþine generaþiei 
romantice. Dupã cum vom vedea, noul model cultural, romantic, îşi va pune 
amprenta asupra consideraþiilor sale dedicate feminitãþii româneşti.

Referindu-se la românii din Covasna, el considerã, mai întâi, cã şi bãrbaþii ar 
avea o înfãþişare plãcutã. Cu atât mai mult însã, privirile sale vor fi atrase de siluetele 
feminine: “Şi mai ales femeile cât sunt de graþioase! Cea mai frumoasã staturã iunonicã, 
talie suplã, profil grecesc perfect, cea mai fascinantã culoare creolã rãsãriteanã, ochii 
rãpitori de meduzã. În Transilvania abia de mai poþi vedea frumuseþi ca acestea. Într-
adevãr, multe dintre ele ar fi demne de pensula unui pictor, de exemplu de aceea a 
lui Barabás al nostru, ca exemplare ale frumuseþilor din þara noastrã şi ca oglinzi ale 
naþiunii române.”31 Nu ştim dacã pictorul Barabás a citit articolul lui Nagy din “Nemzeti 
Társalkodó”, dar fapt este cã la patru ani dupã aceea el realiza cea mai faimoasã dintre 
pânzele sale, portretul unei familii de þãrani români din Transilvania, a cãrei prezenþã 
la salonul de picturã din Viena atrãgea entuziasmul publicului şi marca data de naştere 
a romantismului plastic maghiar.32

Aprecierile lui Nagy, datând din anul 1839, evidenþiazã persistenþa clişeelor 
mitologizante (“statura iunonicã”) pânã la mijlocul secolului al XIX-lea, 
precum şi influenþa filoelenismului, care face ca etalonul frumuseþii, inclusiv 
pentru þãrãncile ardelene, sã fie identificat tot în clasicul profil grecesc. Cu 
toate acestea, descrierea este dominatã de perspectiva romanticã, pe care o 
mãrturisesc imaginile expresive folosite de autor (“culoarea fascinantã”, “ochii 
rãpitori”). Privirea lui Nagy este condusã acum de sentiment, percepþia este 
spontanã, directã, pateticã, lipsitã de calmul şi caracterul artificial al decorurilor 
neoclasiciste. De asemenea, remarcãm şi faptul cã viziunea romanticã e cea 
care conferã româncelor atributele feminitãþii orientale, ilustrate de tenul “creol 
rãsãritean” şi de privirile languroase.

31 Nagy Ferenc, op.cit., p. 191.
32 Adrian-Silvan Ionescu, Artã şi document. Arta documentaristã în România secolului al 

XIX-lea, Bucureşti, Meridiane, 1990, p. 16; Biró József, Erdély mûvészete (Arta Transilvaniei), 
Budapest, Dovin (reprint), 1989, p. 158-159.
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Articolul lui Nagy trebuie sã fi fost citit şi de Kõváry László, unul dintre cei 
mai reprezentativi istorici maghiari din Transilvania. Într-o lucrare publicatã în anul 
1847, intitulatã Statistica Ardealului, el menþioneazã faptul cã “femeile românilor 
sunt în unele locuri foarte frumoase, iar în jurul Covasnei de-a dreptul admirabile.”33 
Acest lucru, adaugã el imediat, “se poate datora însã şi vopsirii lor.”34

Istoricul ardelean criticã aici predispoziþia excesivã spre cochetãrie, tendinþa 
de a purta prea multe podoabe, obiceiul fardãrii obrajilor, pãcate atribuite 
româncelor şi de alþi autori, fie ei maghiari, români sau germani. Aceastã trãsãturã 
era blamatã atât de iluminişti, cât şi de romantici, deoarece ea anula tocmai ceea 
ce aceşti observatori preþuiau cel mai mult: prospeþimea şi naturaleþea feminitãþii 
româneşti, lipsa de artificialitate a þãrãncilor.

Observaþia seacã a lui Kõváry evidenþiazã însã şi emergenþa unui nou model 
cultural, care reconfigureazã încã o datã maniera în care intelectualii maghiari 
le priveau pe þãrãncile românce. Deşi este evident cã sursa sa era articolul lui 
Nagy Ferenc, Kõváry þine sã distrugã toatã poezia romanticã a predecesorului sãu, 
înlocuind-o cu didacticismul pedant şi nesuferit al omului de ştiinþã, care traduce 
pânã şi inefabilul farmec feminin în formulele prozaice ale explicaþiei cauzale. 
Ştiinþificitatea pozitivistã, noua muzã a secolului al XIX-lea, se inserase deja în 
dispozitivul receptor al imaginarului, reînvãþându-i pe intelectualii maghiari sã 
observe şi sã priveascã.35 Percepþia condusã de sentiment a entuziastului romantic 
se metamorfoza acum în examinarea la rece a medicului sau savantului, care disecã 
imperturbabil obiectul pasiv al interesului sãu cognitiv, la fel cum ar proceda cu 
un cadavru.

Trebuie sã adãugãm şi faptul cã istoricul nostru nu era un mare admirator 
al românilor, deşi admitea cã aceştia constituie o componentã etnicã esenþialã a 
iubitei sale patrii transilvane.36 Putem sã bãnuim cã aprecierile lui Nagy Ferenc 
(care îi considera pe români “cea mai frumoasã rasã umanã”, spre deosebire 
de secuii ce i se pãreau “mãtãhãloşi” şi dizgraþioşi) l-au enervat pe Kõváry, un 
naþionalist mândru de calitãþile fizice şi morale ale poporului cãruia îi aparþinea. 
În acest caz, explicaþia sa antiromanticã şi “ştiinþificã” poate fi consideratã şi o 
perdea de fum retoricã, destinatã sã mascheze replica ofuscatã la adresa micului 
sacrilegiu antinaþional comis de naivul sãu predecesor romantic.

Un alt jurnalist, care semneazã “Békásy”, autor al unor Peisaje ardelene 
publicate în anul 1848, simte şi el nevoia, la fel ca Nagy Ferenc, sã îmbine referinþa 
livrescã de sorginte clasicistã cu observaþia spontanã, ca modalitate de punere 
în paginã a întâlnirii sale cu româncele. El mãrturiseşte în faþa cititorilor aceeaşi 
experienþã fascinantã a “privirii”, care are darul sã fixeze în memoria cãlãtorului 
imaginea pregnantã a farmecului feminin românesc. Dar în acest fel el îi incitã şi 

33 Indicarea Covasnei ca reper geografic al frumuseþii feminine româneşti ne aratã cã aceastã 
apreciere a fost preluatã de Kõváry din articolul lui Nagy Ferenc.

34 Kõváry László, op.cit., p. 190.
35 Pentru pozitivismul istoriografic maghiar vezi R. Várkonyi Ágnes, A pozitivista 

történelemszemlélet a magyar történetírásban (Concepþia istoricã pozitivistã în istoriografia 
maghiarã), I-II, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973.

36 Pentru imaginea de ansamblu a românilor în opera lui Kõváry László, vezi volumul nostru, 
Românii vãzuþi de maghiari…, cap. VII-VIII.
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pe lectorii sãi sã îşi punã imaginaþia în mişcare, sã recreeze mental o experienþã 
afectivã similarã: “Paris ar fi fost foarte încurcat în mijlocul româncelor, neştiind 
cãreia dintre ele sã îi ofere mãrul. La acestea, frumuseþea este însoþitã de efectul 
farmecului, care iese în evidenþã mai ales atunci când râd. Îndeosebi ochii lor 
cãprui şi vii au un efect îndelungat asupra cãlãtorului, chiar şi în urma unei singure 
priviri.”37 În cazul lui Békásy, este vorba mai puþin de modele culturale specifice, 
care fasoneazã un anume tip de reprezentare, cât de subiectivitatea unui bãrbat, ce 
rememoreazã privirea unei femei pe care n-o poate uita.

Szilágyi Sándor, cunoscut istoric şi prozator ardelean, împãrtãşeşte o viziune 
ambivalentã, asemãnãtoare celei pe care am întâlnit-o în cazul lui Kõváry. Într-un 
text publicat în anul 1850, el evidenþiazã combinaþia dintre farmecul şi frumuseþea 
naturalã a româncelor, pe de o parte, şi portul destul de încãrcat al acestora, 
tendinþa spre împodobire şi exotismul etnografic, pe de altã parte. Rezultatul de 
ansamblu atrage însã preþuirea observatorului: “Româncele sunt frumoase, am 
putea spune chiar minunate. Chipul lor creol şi interesant se armonizeazã atât de 
bine cu ochii negri şi strãlucitori! Ele sunt înalte şi cu obrajii roşii. Piepturile lor 
de marmurã sunt ascunse sub cãmãşi cu broderii bogate, la gât poartã salbe din 
monede de argint, iar de brâu au atârnate în faþã şi în spate douã catrinþe. Le plac 
în mod deosebit cizmele roşii.”38

Alãturând explicaþia ştiinþificã şi observaþia empaticã, îmbinând cãldura 
reprezentãrii cu didacticismul descrierii, Szilágyi ilustreazã o nouã manierã de 
percepere a feminitãþii româneşti, pe care o putem numi “de facturã etnograficã”. 
Chiar dacã nu atinge gradul de implicare în universul Celuilalt pe care îl presupune 
perspectiva antropologicã modernã, “privirea” de tip etnografic îndreptatã de 
intelectualii maghiari asupra româncelor încearcã sã atingã un anumit grad de 
“detaşare” şi “obiectivitate”, în acord cu epistemologia pozitivistã a epocii. Se 
fac astfel primii paşi, deocamdatã timizi şi ezitanþi, în direcþia construirii unei 
perspective a neutralitãþii implicate, acea cold empathy, debarasatã (sau cel puþin 
conştientã) de prejudecãþile specifice universului mental al observatorului.

Se poate constata, la capãtul acestei analize, cã privirile autorilor maghiari 
care scruteazã chipuri de românce, la începutul epocii moderne, sunt marcate 
prea puþin de o perspectivã etnicã sau naþionalistã. Desigur, percepþia lor, aidoma 
oricãrei reprezentãri umane, nu era inocentã din punct de vedere ideologic. Dar 
ea nu a fost influenþatã în mod prioritar de conflictele politice sau sociale dintre 
români şi maghiari, ci, mai curând, de alteritatea de gen şi de cea culturalã. În 
principal, tiparele intelectuale succesive ce modelau imaginarul maghiar al vremii 
(iluminism, romantism, pozitivism), inventate în spaþiul Europei Occidentale, 
erau cele care îi îndrumau pe adepþii lor rãsãriteni sã gândeascã, sã viseze sau sã îl 
priveascã pe Celãlalt într-o anumitã manierã. Iar în spatele acestor mari discursuri 
culturale, sã nu uitãm, pulsau subiectivitãþile ireductibile ale unor oameni.

37 “Békásy”, op.cit., p. 461-462.
38 Szilágyi Sándor, Közlemények…, p. 57.


