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Capitolul de faţă, Concepţia bisericii/aţă defemeie oglindită În dreptul
canonic medieval, face parte dintr-o lucrare mai amplă, Imaginea femeii În
Europa occidentală a secolelor XI -XIV, ce urmează să vadă lumina tiparului

într-un viitor apropiat.
Dacă până în 1 989 era deosebit de dificil accesul la arhivele externe, după
această dată istoricii români au alte posibilităţi de documentare. Lucrarea se
înscrie, ca gen, în istoria mentalităţi lor - care departe de a fi considerată o istorie
totală (aşa cum susţin unii istorici străini) are rolul de a întregi şi colora peisajul
unei epoci.
Perioada secolelor XI -XIV marchează, pentru occidentul medieval,
timpul cuprins între începutul perioadei de înflorire a societăţii feudale şi zorii
Renaşterii italiene.
Jurisprudenţa laică cuprindea numeroase prevederi cu privire la femeie.
Unele erau extrase din cutumele epocii, altele erau preluate din dreptul roman.
Dar adevărata orientare în legătură cu poziţia oficială faţă de femeie în evul
mediu a dat-o b:serica.
S ituaţia materială grea a maselor largi din imperiul sclavagist roman crease
o stare de deznădejde generală. Ele căutau salvarea aici, pe pământ, salvarea prin
credinţă şi creştinismul răspundea foarte bine acestor nevoi. Creştinismul
primitiv a fost la început o mişcare a celor mulţi, a celor asupriţi, a sclavilor şi
l iberţilor, a săracilor şi a celor lipsiţi de drepturi, a popoarelor pe care Roma le-a
subjugat. Doctrina creştină susţinea ideea egalităţii între oameni, deci implicit
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între bărbat şi femeie. În textele Evangheliei, I isus le răspunde fariseilor care
întreabă dacă pentru un motiv oarecare le este îngăduit să-şi părăsească femeia:
" N-aţi citit oare că de la bun început Creatorul i-a făcut bărbat şi femeie şi a zis:
Pentru aceea bărbatul va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia lui
şi nu vor fi doi, ci doar un singur trup? Astfel ei nu mai sunt doi, ci doar un singur
trup."( Geneza. 2 - 24, Matei, XIX, 1 - 9 şi Marcu X, 1 - 9). Deşi apostolul Pavel
afinnă şi el " Nu este n ici iudeu, nici elin . . . nici sclav, nici om l iber, nici bărbat,
nici fem�ie: Pentru că toţi sunteţi unul întru Iisus Cristos (Epistola către
Galateeni, III) el aşază femeia creştină într-o poziţie de subodonare atât în sânul
bisericii cât şi în căsnicie, îi cere să participe cu capul acoperit de un văi la
întruniri le de rugăciune şi, amintind de al doilea capitol al creaţiunii (Facerea, II,
2 1 - 24) spune "Şi nu bărbatul, desigur, este cel făcut pentru femeie, ci femeia
pentru bărbat" (Epistola către Corinteni, XI, 9) precum şi "Femeile să li se
supună bărbaţilor lor precum Domnului, căci b�rbatul este cap femeii sale, cum
Cristos este capul bisericii, trupul său, al cărui izbăvitor este. Şi după cum
biserica i se supune lui Cristos, tot astfel femeile trebuie să li se supună bărbaţilor
lor" (Epistola către Efeseni, V, 22 - 24 ).
Două pasaje din Corpusul paulinian vin să întărească temeiul "dogmei
subordonării necondiţionate a femeii bărbatului"L primul este cel din Epistola
Întâi către corinteni ( XIV, 34 - 35) "Femeile să tacă la întruniri, căci nu le este
îngăduit să ia cuvântul; să stea supuse cum însăşi legea o spune"; al doilea pasaj
- cel din Epistola întâi către Timotei (I I 1 1 - 1 4) este la fel de categoric -"Nu
îngădui femeii să-I înveţe şi nici să-I îndrume pe bărbat".
Considerată a fi principala vinovată a păcatului originar (Facerea , III, 1
7) primii scriitori creştini se adresează femeii cu multă severitate; astfel Tertulian
îi spune:" Tu veşnic ar trebui să fii cemită, acoperită cu zdrenţe şi cufundată în
pocăinţă, ca să-ţi răscumperi păcatul de a fi dus la pierzanie neamul omenesc . . .
Femeie tu eşti poarta diavolului. Tu te-ai atins de pomul lui Satana ş i cea dintâi
ai nesocotit legea dumnezeiască"2 . Agresivitatea şi austeritatea excesivă a lui
Tertulian camuflau o adevărată aversiune faţă de misterele naturii şi ale
matemităţii. În De monogamia (Despre rnonogarnie) el ponegreşte căsătoria,
femeia însărcinată, pruncii abia născuţi.
Concepţii le lui Tertulian se regăsesc la Sf.Ambrozie care ponegreşte actul
căsătoriei exaltând virginitatea "stare sublimă şi cvasidivină"3.
Pentru Sf.leronim căsătoria e un dar al păcatului. Scriind unei fete tinere,
pe care o povăţuieşte să rămână fecioară el tratează cu dispreţ porunca biblică:
,

-

1 J . M. Aubert, La fem me. Antifeminisme et christianisme. Paris. 1 975, p.20.
2 Tertulian. Corpus christianorum - De cultu fem inarum, în Opere, 1 , p. 343
3 De virginibus, 1, 1 cap. LVI
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"Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul" (Facerea, I, 28) "Te încumeţi oare
să defăimezi căsătoria pe care Dumnezeu a binecuvântat-o? vei spune. Dar
preferându-i fecioria nu înseamnă câtuşi de puţin a defăima căsătoria . . . Nimeni
nu asemuieşte un rău cu un bine. Femeile măritate trebuie să fie mândre că stau
în spatele fecioarelor. Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul. Crească şi
înmulţească-se cine vrea să umple pământul. Cohorta ta se află în ceruri. Creşteţi
şi vă înmulţiţi . . . această poruncă s-a împlinit după izgonirea din rai, după
goliciunea şi frunzele de smoch in ce vesteau îmbrăţişările smintite ale
căsătoriei"4 .
Căsnicia îndepărtează omul de l a contemplarea lucrurilor divine.
Dimpotrivă "virginitatea, scrie Marie-Odile Metral, integritatea fizică, purificare
a sufletului şi închinare întru Dumnezeu . . . este întoarcerea la origine şi la
imortalitatea căreia îi atestă realitatea"5.
De acurp înainte, reprezentanţii bisericii afirmă drept adevăr de netăgăduit
că "virginitatea şi castitatea umplu şi populează j ilţurile paradisului"6. Dar cum
să conciliezi, totuşi, acest antifemin ism cu învăţătura evanghelică despre
egalitatea dintre bărbat şi femeie? Sf.Augustin face o încercare în acest sens:
orice fiinţă omenească, afirmă el, posedă un suflet spiritual asexuat şi un trup
sexuat. La bărbat trupul reflectă sufletul, ceea ce nu-i cazul la femeie. Bărbatul
este aşadar întrutotul imaginea lui Dumnezeu, în timp ce femeia nu-i decât prin
suflet, trupul ei constituind un obstacol permanent în exercitarea raţiunii.
Inferioară bărbatului, femeia trebuie deci să i se supună7 .
Această doctrină o regăsim şi-n faimosul decret a lui Gratian ( 1 1 40) care a
reprezentat până la începutul sec.XX un important izvor al dreptului bisericii.
Aici se afirmă "Această imagine a lui Dumnezeu este întrupată în bărbat (Adam),
creaţie unică, obârşie a tuturor celorlalte fi inţe umane care a primit de la
Dumnezeu puterea de a stăpâni ca locţiitor al său, pentru că este imaginea unui
Dumnezeu unic. De aceea femeia nu a fost făcută după chipul lui Dumnezeu"8 .
Gratian îşi însuşeşte aproape identic textul lui Ambrozie "Nu degeaba femeia
n-a fost creată din acelaşi lut din care a fost făcut Adam, ci dintr-o coastă a lui
Adam . . . De aceea Dumnezeu n-a creat la început un bărbat şi o femeie, nici doi
bărbaţi, nici două femei, ci mai întâi bărbatul, apoi femeia pornind de la acesta"9 .
4 Lettre XXII a Eustochium, reprodusă în La Femme. Les .grands textes des Peres de l' Eglise,
texte alese şi prezentate de Fr. Quen!-Jauhmes, Paris, 1 968, p . l 9
5 Marie-Odile MetraJ, L e mariage. Les hesitations d e l'Occident, Paris, 1 977, p . 26.
6 Jean Delumeau, Frica în occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată, Bucureşti, 1 986, p. 204
7 J.K.E. Borrensen, Subordonation et egalite. Nature et role de la femme d'apres Augustin et
Thomas d' Aquino, Paris-Oslo, 1 968, p.25.
8 Gratien, ed. Friedberg, 1, 1 254 şi 1 256 citat in Jean Delumeau, op.cit., p.205.
9 Ibidem.
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Toma d' Aquino menţine femeia într-o poziţie de subordonare afirmând
"căci prin firea lucruri lor bărbatu l este înzestrat cu mai mult discernământ şi mai
multă raţiune" I O .
Î n sprij inul argumentelor de mai sus Aristotel în De generatione
animalium, cartea I I I , cap. 3 afirmă că femeile sunt rezultatul unei deficienţe şi
al unui hazard: "Femina est effeto deficiens et occasionatum".
Femeia este în aceeaşi postură de subordonare faţă de bărbat. "Femeia are
nevoie de bărbat nu numai să procreeze . . . ci chiar pentru a se conduce, pentru că
bărbatul este mai desăvârşit prin gândire şi mai puternic prin virtute" 1 1 .
Aceste concepţii au influenţat direct prevederile dreptului canonic cu
privire la femeie. Deşi se aştepta o reglementare a situaţiei femeii conform
concepţiilor aduse de creştinism, dreptul canonic medieval n-a făcut nimic în
acest sens.
Şi literatura monastică păstrează aceeaşi linie antifeministă.
În secolul X Odon, abate de C luny scria "Frumuseţea fizică nu răzbate
dincolo de piele. Dacă ar vedea bărbaţii ce ascunde pielea s-ar îngreţoşa" l 2_
La jumătatea secolului XI, Marborde, episcop de Rennes, apoi călugăr la
Angers afirma: "Dintre nenumăratele capcane pe care duşmanul nostru cel
viclean le-a presărat pe toate colinele şi plaiurile lumii, cea mai rea şi pe care
n imeni n-o poate ocoli este femeia, sămânţă de nenorocire, rădăcină a tuturor
pierzaniilor, care a iscat pe întreg cuprinsul lumii stricăciuni fără număr . . .
Femeia, rău dulce, fagure de ceară şi venin, care cu o spadă muiată în miere
străpunge până şi inima înţelepţilor" l 3 .
Tot în secolul XI, Roger de Caen laudă celibatul şi deplânge bărbatul
căsătorit: "Crede-mă frate, toţi bărbaţii însuraţi sunt nefericiţi. Cel cu nevastă
slută se scârbeşte de ea şi o urăşte; dacă e frumoasă, se teme grozav de berbanţi . . .
Frumuseţea cu virtutea n u se împacă . . . Vezi o nevastă că-şi desmeardă drăgăstos
bărbatul şi îl acoperă cu dulci sărutăr_i, iar în tăcerea inimii ei dospeşte venin!
Femeia de nimic nu se teme; ea crede că toate-i sunt îngăduite"l 4 _
Biserica consideră că femeia este o fiinţă predestinată răului, de aceea cu
ea nici o precauţie nu-i de prisos. Bemardino de Siena spunea "Trebuie măturată
casa? - Da - B ine. Pune-o să măture. Trebuie spălate blidele? - Pune-o să le spele!
E ceva de cernut? Pune-o să le spele în casă. - Păi avem slujnică! - Şi ce dacă?
1 0 Somme theologique, 1, 2, art.l ; despre acest subiect c.f. La Femme. Culegere a societăţii Jean

Bodin, 1 962 . X II. partea I l , p. 75 - 79
I l Contra gentiles, III. 1 23 , citată in Jean Delumeau, op.cit., p. 205 - 206
1 2 Y. Lefevre. Histoire mondiale de la femme, I l , 1 966, p.83
1 3 Ibidem, p .8 2
1 4 Ibidem, p 83
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28 1

bisericii faţă de femeie ogl indită in cJrcptul canonic mccJic val

Să le spele ea (nevasta), nu c-ar fi strict necesar să facă ea asta, ci ca s-o -pui la
treabă. Câtă vreme nu-i vei da răgaz nici să-şi tragă sufletul măcar, n-o să stea pe
la ferestre şi n-o să-i zboare mintea la toate bazacon iile" 1 5.
Predica, m ijloc eficace al evanghel izări i începând din secolul al XIII-lea a
difuzat fără contenire blamări la adresa femei i şi a accentuat un sentiment
'
ancestral: frica de femeie.
Ceea ce în evul mediu timpuriu era un discurs monastic a devenit apoi prin
lărgirea progresivă a auditoriului un avertisment generalizat care a identificat
viaţa clericilor cu cea a mirenilor, sexualitatea cu păcatul, Eva cu Satana.
Bineînţeles că predicatori i nu făceau decât să vulgarizeze şi să răspândească pe
scară largă cu ajutorul oratoriei, o doctrină fundamentată de multă vreme prin
lucrări savante".
"
Dar şi acestea, la rândul lor, au cunoscut o răspândire nouă graţie apariţiei
tiparului. Astfel, de exemplu, în 1 3 30, la cererea lui Ioan al XXII-lea,
franciscanul Alvaro Pelayo redactează De pactu ecclesiae (Plângerea bisericii).
Fiind considerat documentul major al ostilităţii clericale faţă de femeie, ne vom
permite să stăruim mai mult asupra lui.
Acest izvor, deosebit de preţios, capătă valoare mai mare dacă este integrat
în mediul epocii: mediul ordinelor călugări lor cerşetori preocupaţi de
evanghelizare şi îngrijoraţi de decăderea corpului ecleziastic. Cartea 1 tratează
fără prea multă original itate procesul de constituire al bisericii creştine. Cea de a
II-a expune patetic starea lamentabilă în care se afla creştinătatea în acel moment.
Capitolul XLV-cel mai întins din volum- lansează grave învinuiri la adresa
fiicelor Evei. Franciscanul pune în cauză când "femeile" sau "unele femei", când
"anumite femei" când mai categoric " femeia" şi o judecă fără ca acuzata să
beneficieze vreodată de vreun apărător.
Femeia împărtăşeşte toate viciile bărbatului, avându-le însă în plus pe ale
ei diagnosticate de Scriptură: "Nr. I : Vorbele ei sunt mieroase . . . ; nr.2: Este
înşelătoare . . . ; nr. 1 3 : Este plină de răutate. Orice răutate şi orice stricăciune de la
ea purcede (Ee/. XXXV) . . . ; nr.44: Este flecară, mai ales la biserică . . . ; nr.8 1 :
Cuprinsă deseori de nebunie, ele îşi ucid copiii; Nr. l 02: Anumite femei sunt de
neîndreptat. . . " 1 6.
Recapitulând am putea spune: acuzaţia iniţială - Eva a fost începutul şi
"mama păcatului". Ea înseamnă pentru nefericiţii ei descendenţi izgonirea din
"
paradisul terestru". De acum înainte femeia este aşadar "arma diavolului",
"stricătoarea oricărei legi . . . " i zvoru 1 oricărei p ierzani i", "ea îi ucide pe cei pe
,

"

1 5 Monnier, Le Quattrocento, I 924, p. l 98.
1 o Jean Delumeau, op.cit.. p.2 1 5
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care i-a înşelat - săgeata privirii sale îi ucide şi pe cei mai vitej i bărbaţi"; ea este
"moarte amarnică" şi prin ea au fost cu toţii condamnaţi Ia moarte"1 7.
Unele femei sunt "ghicitoare nelegiuite" şi fac farmece. Altele "înnăbuşă,
din nebăgare de seamă, pruncii culcaţi în patul lor. Deseori îi ucid, apucate de
sminteală. Uneori colaborează la săvârşirea adulterului împingând fecioarele Ia
desfrâu" 1 8 .
Acuzaţia cea mai folosită este: femeia este agentul idolatriei. Căci "ea îl
face pe bărbat să calce legea şi să-şi renege credinţa"I 9 . Când te Iaşi pradă patim ii
trupeşti, înalţi templu unui idol şi-1 părăseşti pe Dumnezeu cel adevărat pentru
nişte divinităţi diavoleşti. Soţul nu trebuie să aibă pic de încredere în nevasta lui.
U neori îl părăseşte, ori "îi aduce un moştenitor făcut cu un bărbat străin", ori îi
otrăveşte viaţa cu bănuielile şi gelozia ei. De îndată ce-i laşi frâu liber în căsnicie,
ea devine tiranică: "Dacă nu-ţi va da ascultare, te va face de ruşine în faţa
duşmanilor tăi . . . Ea dispreţuieşte bărbatul de aceea nu trebuie să-i dai putere"20 .
Orgolioase şi în acelaşi timp impure, femeile stârnesc tulburare în viaţa
bisericii. Ele sporovăiesc în timpul slujbelor şi iau parte la ele cu capul dezvel it,
în ciuda recomandărilor apostolului Pavel. Ori, s-ar �uveni să-şi acopere părul
"în semn de supunere şi de ruşine pentru păcatul pe care femeia, cea dintâi, 1-a
adus pe lume. Unele călugăriţe ating şi spurcă pânzele sfinte sau vor chiar ele să
cădelniţeze altarul"2 1 .
Pe tot parcursul lucrării femeii îi sunt aduse şi alte injurii: femeia este
"smintită, cârcotaşă, nestatornică, flecară, ignorantă, certăreaţă, pizmaşă . . . nu-i
mânie mai aprigă ca a ei; . . . amărăciune şi durere este femeia care pizmuieşte altă
femeie şi asta pentru că limba ei este ca biciuJ"22 .
De planctu ecclesiae nu este singurul exemplu. În secolul al XII-lea
Bemard de Morlas, călugăr de Cluny, scrie De contemptu feminae (Despre
dispreţulfaţă de femeie):
"Femeia mârşavă, femeia făţarnică, femeia mişemică,
Mânjeşte ce-i crud, urzeşte nelegiuri, terfeleşte orice faptă . . .
Femeia-i fiară, păcatele-i sunt ca nisipul,
Dar totuşi n-o să le ponegresc pe cele bune,
Pe care se cuvine să le bunecuvântez . . .
Femeia cea nemernică să-mi fie acum
17
18
19
20
21
22

Ibidem, p. 2 1 6
Ibidem
Ibidem
Ibidem, p . 2 1 7
Ibidem
Ibidem
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Prilej de scriere şi vorbă . . .
Orice femeie se bucură la gândul păcatului şi la traiul împăcat.
Femeia bună-i tot lucru rău, şi mai că nu-i nici una bună

Femeia-i şarpe fioros prin inima, prin chipul sau prin faptele ei.
O flacără mistuitoare se caţără în pieptul ei cu un venin.
Femeia rea se boieşte şi se găteşte cu păcatele ei,
Ea se sulemăneşte, se preface, se preschimbă şi se căieşte . . .
Amăgitoare prin strălucirea ei, nărăvită în crimă,
ea însăşi crimă întruchipată . . .

·

Ea este tronul lui Satan, ruşinea-i pentru ea povară."23
Î n poemul atât de apăsător al lui Bernard de Morlas, găsim deja elementele
stereotipate pe care le-a preluat şi Alvaro Pelayo: trecerea de la incrim inarea
limitată a femeii rele la desconsiderarea în bloc a tuturor femeilor. Mergând pe
aceeaşi linie Colegiul judecătorilor din Padova încerca şi el să definească femeia:
"Quid est mulier? Hominis confusio, insociabilis bestia, continua
solicituo, indificiens pugna, cotidianum damnum, domus tempestatis,
solicitudinis impedimentum, viri incontinentis naufragium, adulterii vas,
perpetuum proelium, animal pessimum, aspis insanabilis, humanum
mancipium"24 ( În traducere: "Cine este femeia? . . . o bestie nesocială . . . casă a
furtunii. . . , vas al adulterului . . . , a luptei neîncetate, cel mai rău animal, viespe . . . "
Exemplele din literatura clericală sunt multiple şi toate respectă aceeaşi
regulă: incriminarea femeii şi poziţia ei de subordonare absolută faţă de bărbat.
Dreptul canonic şi instrumentul activ al bisericii -inchiziţia- reflectă
realitatea brutală căreia i-a căzut jertfă în primul rând femeia. Căci, aşa cum
spunea unul din puţinii apărători ai femeii acela care face legea este tot bărbatul.

23 Ibidem, p.2 1 9
24 E . Besta, Le persone nella stor ia dei diritto italiano, Padova, p. l 33- I 34.
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Quelques considerations concernant l'image de la femme
dans I ' E u rope occidentale des XI-e - XIV-e siecles.

La conception d ' eglise a l' egard de femme refletee dans le
droit canonique medieval
Resume

Ce chapitre, La conception d'eglise a l'egard de femme refletee dans le
droit canonique medieval, fait partie d'un ouvrage plus large: L'image de la
femme dans I'Europe occidentale des XI-XIV siecles, qu' il suivi de voir la
lumiere de ! ' imprimerie ă l'avenir.
Jusqu'ă l'annee 1 989, le chercheuer scientifique n'avait pas l'acces
aux archives externes, mais apres cette annees les historiques roumains ont autre
possibilites de documentation. L'ouvrage s' inscrit, comme genre, dans l 'h istoire
des mentalites, qu'el le n'est pas considerer une histoire entiere, mais elle a le role
de completer et de mettre en relief le paysage d'une epoque.
La periode du XI-XIV siecles marque pour )'occident medieval le temps
d'entre le debut de la periode de prosperite de la societe feodale et Ies aurore de
Renaissance italienne.
Quoique le christianisme sutenu )' idee d'egalite entre les hommes, le droit
canonique medieval et !'instrument actif d'eglise - I'Inquisition - maintenu la
femme dans une position de dependance ă l 'egard d'homme.
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