
 

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 11, 2019, p. 383-401. 

 
ASPECTE DE VIAŢĂ URBANĂ ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE 

SURPRINSE DE CONSULII ŞI VOIAJORII FRANCEZI 
PREPAŞOPTIŞTI. ORAŞELE DIN MOLDOVA (II)  

 
 

 Violeta-Anca EPURE∗ 
 

Aspects of Urban Life in the Romanian Principalities Surprised by the Pre-
1848 French Consuls and Voyagers: Towns of Moldavia (II) 
Abstract. The reports presented by French travellers and consuls are of obvious interest in the 
reconstruction of urban life in the Principalities. Coming from the environment of the highly 
developed urban civilization in France, French travellers and consuls often arrived with a pre-
existing image of the Romanian Principalities The narrow and muddy streets, the urban scarcity, 
the contrasts within society that generated both luxury and poverty, and civil architecture as an 
indicator of the social hierarchy and living standards are recurrent motifs in the writings of French 
voyagers in the period under investigation. Towards the end of the period, French travellers often 
expressed surprise at the beneficial changes that had occurred in the urban way of life and the 
physical features of the Principalities’ cities and fairs. 
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Abundenţa relatărilor de călătorie şi a mărturiilor privind Ţările 

Române de la finalul secolului al XVIII-lea şi din prima jumătate a celui de-
al XIX-lea, perioadă în care s-au succedat, din perspectivă politică, regimul 
fanariot, revoluţia de la 1821, domniile pământene, epoca regulamentară, în 
care apar germenii relaţiilor capitaliste, reprezintă consecinţa reactivării pe 
plan internaţional a „problemei orientale” şi a intensificării luptei de 
emancipare şi de eliberare naţională a popoarelor din Balcani. În general, 
scrierile călătorilor francezi prezintă o suficientă doză de detaşare şi 
obiectivitate, putând fi asimilate ca izvoare de epocă. Datorită poziţiei 
sociale, a intereselor proprii, a profesiei, dar mai cu seamă a mediului de 
viaţă şi de cultură din care proveneau, călătorii străini au proiectat, conştient 
sau nu, o lumină proprie asupra realităţilor pe care le-au prezentat. 
Descrierile lor de călătorie sunt uneori concepute în grabă, cu informaţii 
disparate, notate în fugă, conţinând impresii superficiale sau comune; 
alteori, avem de-a face cu observatori fini, perspicace, care încearcă să 
cuprindă cât mai multe domenii de activitate şi totodată să includă elemente 
statistice. 

Călătorii francezi au surprins în scrierile lor elementele procesului de 
modernizare a societăţii româneşti în limbă, moravuri, vestimentaţie, au 
prezentat date demografice, au analizat structurile sociale, au prezentat 
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evoluţia şi gradul de dezvoltare a învăţământului, a ştiinţei, culturii şi artelor, 
au înregistrat dezvoltarea edilitară şi urbanistică a oraşelor de acolo. 
Voiajorii şi consulii francezi au pomenit adeseori în scrierile lor despre 
umilele aşezări rurale, bine ascunse în peisajul pitoresc. De cele mai multe 
ori, frumuseţea cadrului natural a fost contrapusă sărăciei satelor. Mediul 
urban din cele două principate extracarpatice le-a atras, la rându-i, atenţia. 
Iaşii şi Bucureştii, care, de cele mai multe ori, reprezentau jaloane ale 
itinerariului lor, au beneficiat de descrieri amănunţite. Dar şi alte aşezări 
urbane din spaţiul românesc apar menţionate în scrierile acestor observatori 
străini. 

 
Mărturii ale observatorilor francezi despre capitala Moldovei 
La sosirea în capitala moldavă, contele d’Hauterive nu şi-a făcut o 

primă impresie prea favorabilă: oraşul Iaşi i s-a părut mic şi înapoiat: 
„înfăţişarea localnicilor barbară, costumele lor absurde, casele, un fel de 
coteţe de noroi, limba vorbită, înspăimântătoare”1. El a lăsat o descriere a 
arhitecturii caselor în lucrarea La Moldavie en 1785, în cuprinsul căreia relata 
că boierii locuiau în case cu patru camere, construite „în unghiurile unui 
mare pătrat”, separate de un coridor lung în formă de cruce, luminat la 
extremităţile sale, dar fără niciun fel de element decorativ. Acoperişul era cel 
mai adesea construit din lemn, iar casele „de soi” erau acoperite cu ţigle. 
Exteriorul zidurilor era împodobit cu decoraţii „în stil turcesc”, care dădeau 
clădirii un aer de prospeţime2. 

Călătorul francez consemna, în memorialul său, despre proiectul de a 
uni apele Siretului cu cele ale Prutului printr-un canal care ar fi traversat 
Iaşii. El conchidea că „ar fi un lucru minunat să se ajungă ca toate produsele 
occidentului şi sudului să treacă pe apă pe aici venind dinspre Marea Neagră 
şi Dunărea de Jos”3. 

Tot despre Iaşi, Balthasar Hacquet adăuga că „a fost încă din vremea 
lui Ştefan cel Mare (sic!) capitala Moldovei”. Oraşul era situat pe râul Bahlui, 
putând fi remarcată mulţimea de case boiereşti din piatră, pe care localnicii 
le numeau palate, construite de obicei sub formă pătrată sau octogonală şi 
cu uliţele podite. La 1789, călătorul francez asemăna Iaşii cu un „sat mare”, 
înconjurat de curţi vaste şi grădini. Mobilierul caselor boiereşti era „după 
moda turcească” şi se compunea dintr-un divan şi un dulap; rareori, în acele 
case, se găseau scaune4. 

 
1 Lăzărescu 1985, p. 292, 304; Ciobanu 1999, p. 203. 
2 Călători străini 2000, p. 691; Eliade 1982, p. 45; Istoria românilor 2002, p. 329. 
3 Bădărău, Caproşu 1974, p. 314. 
4 Călători străini 2001, p. 842. 
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În relatarea călătoriei prin Moldova (decembrie 1790 - ianuarie 1791), 
ducele de Richelieu a lăsat şi o descriere a urbei care era „capitala întregii 
Moldove”, aşezată „în mod plăcut pe povârnişul a două dealuri”. La acea 
vreme, oraşul Iaşi i se înfăţişa ca fiind destul de mare, foarte populat şi plin 
de viaţă. Uliţele erau largi şi mult mai curate decât cele din majoritatea 
oraşelor din zonă, fiind podite cu scânduri, iar pe alocuri, de obicei pe cele 
locuite de negustori, se aflau umbrare „foarte comode pentru oamenii care 
merg pe jos”. Majoritatea caselor erau clădite din lemn, cu un singur etaj; în 
schimb, casele boierilor, „oamenii cei mai de seamă din ţară”, erau 
construite din piatră5. 

Acelaşi oraş îi înfăţişa contelui Ludovic Victor Rochechouart „un 
spectacol ciudat”, populat de boieri în costume orientale, dar care 
adoptaseră manierele europene, care, în marea lor majoritate, vorbeau 
franceza „cu o mare perfecţiune şi cu expresii alese”6. 

În memoriul său de călătorie dedicat Moldovei la 1789, viceconsulul 
francez din capitala moldavă, Joseph Parant, scria că Iaşii erau reşedinţa 
domnului. De la ultimul război, oraşul se înfrumuseţase „în chip deosebit”. 
La vremea aceea, Iaşii numărau, după opinia sa, vreo 35000 de locuitori7. 
Multe case noi, care păreau frumoase de departe, au fost clădite la 
întâmplare, „fără gust”, de către arhitecţi aduşi din Germania. Uliţele, 
asemeni celor din Bucureşti, arătau ca nişte poduri de lemn, fiind destul de 
prost întreţinute. În plus, nu existau hanuri publice, iar negustorii ţineau 
dughene particulare construite din piatră8. 

Venind de la Hotin înspre Iaşi, prin Rădăuţi, Bălcăuţi, Chireni şi 
Ştefăneşti, căpitanul A. Aubert, călător prin Moldova anului 1807, găsea 
capitala acelui principat drept singurul oraş care se apropia de exigenţele şi 
gusturile sale. Oraşul i s-a părut destul de bine construit, cu clădiri edificate 
după „gustul european”, trăsuri de lux sau palate. Străzile erau acoperite cu 
bârne de lemn, care înlocuiau pavajul. Populaţia Iaşilor număra la vremea 
aceea vreo 50000-60000 de suflete9. 

La distanţă în timp de numai doi ani, în 1809, Alexandre Nicolas 
Léonard Charles Marie de Moriolles scria că Iaşii erau un oraş mare, care 
părea să aibă o viaţă comercială „însemnată” şi o populaţie destul de 
numeroasă. Boierii nu locuiau în oraş, ci la moşiile lor. Moriolles mai afirma 
că „Iaşii nu au nimic vrednic de interes, nici ca monumente vechi, nici ca 
stabilimente moderne sau elemente de curiozitate”. Oraşul i se prezenta ca 

 
5 Ibidem, p. 927; Pippidi 1988, p. 686; Crăciun 1966, p. 249. 
6 Irimia 2009, p. 102-103; vezi şi Vintilă-Ghiţulescu 2004, passim; Crăciun 1966, p. 249. 
7 Călători străini 2001, p. 1305; Hurmuzaki 1885, p. 179; Hurmuzaki 1889, p. 515, 518; 
Pippidi 1988, p. 688. 
8 Hurmuzaki 1889, p. 1305; Hurmuzaki 1885, p. 179; Pippidi 1988, p. 688. 
9 Şipoş 2005, p. 6-7; 44-45; Emerit 1936, p. 193. 
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un amestec de elemente europene şi asiatice10. Curtea de la Iaşi i s-a părut 
călătorului francez o adevărată locuinţă de suveran; era o construcţie 
elegantă, de dată relativ recentă, de vreme ce fusese clădită cu numai câţiva 
ani înainte, modernă, „cu o împodobire grandioasă [...] aşezată într-o poziţie 
încântătoare”11. Uliţele erau aproape toate înguste, „pline de mormane de 
dărâmături dezgustătoare prin murdăria lor”. Doar câteva case aveau „o 
înfăţişare cuviincioasă”, în timp ce restul clădirilor i se păreau mizerabile. 
Călătorul francez eticheta Iaşii drept un „aşa-zis oraş”, plin de gunoaie, care 
nu erau ridicate niciodată, „un loc infect”. El scria că doar câinii se îngrijeau 
să mai reducă cantitatea de gunoaie, hrănindu-se cu „ceea ce le convenea”. 
Erau câini vagabonzi, al căror număr s-ar fi ridicat potrivit oaspetelui 
francez la câteva mii şi care rătăceau noaptea pe uliţe, „făcând o larmă 
îngrozitoare”. Din această cauză, era periculos să umbli prin oraş pe timp de 
noapte. La ivirea zorilor, nu mai vedeai niciunul deoarece se retrăgeau la 
culcuşurile lor. Era o caracteristică a tuturor oraşelor turceşti, „unde câinii 
sunt foarte respectaţi, se pare din pricina acestui serviciu pe care-l fac şi 
cărora nu e îngăduit a li se face un rău”12. 

Poate că una dintre puţinele amintiri plăcute legate de sejurul său în 
capitala moldavă era cea legată de băile turceşti. Bineînţeles că jurnalul său 
conţinea şi o descriere a lor: se aflau lângă biserica Trei Ierarhi şi fuseseră 
construite de Vasile Lupu; erau situate într-o clădire mare şi frumoasă; 
clientul urca mai multe trepte şi ajungea într-un vestibul, apoi într-o cameră 
cu mai multe paturi şi cămăruţe de dezbrăcat. Clientul îşi lăsa veşmintele, era 
încălţat de către „băiaşi” „cu papuci prinşi pe nişte cercuri de fier” şi dus 
într-o cameră rotundă şi puternic luminată. Pardoseala camerei se compunea 
din lespezi mari de marmură, încălzite de sobe subterane. Pătrunzând în 
acea cameră, Moriolles a realizat utilitatea papucilor care i se dăduseră mai 
devreme. Baia era prevăzută cu o saună: „dintr-o fântână frumoasă aşezată 
în mijlocul sălii” curgea o apă limpede, care în contact cu lespezile fierbinţi, 
se transforma în aburi groşi. Moriolles mărturisea că „în câteva minute eşti 
acoperit de o sudoare abundentă”. Urma un masaj cu „o mănuşă de pânză 
groasă”, apoi unul mai uşor, menit a „scoate toate impurităţile din piele”. 
Masajul era de obicei completat şi de un duş cu apă rece, clientului 
aruncându-i-se apă rece pe cap cu o găleată. Apa curgea „şuvoaie peste tot 
trupul, fără a întrerupe totuşi transpiraţia”. Supus la acest tratament, clientul 
ajungea „la o stare de curăţenie desăvârşită”, trupul îi era uns cu spumă de 
săpun parfumată, uscat cu un prosop fin şi dus înapoi în „galeria unde te 

 
10 Moriolles afirma că la Iaşi „civilizaţia nu se prea arată şi barbaria dimpotrivă” (Călători 
străini 2004, p. 472; Iorga 1981, p. 494; Isar 2005, p. 213). 
11 Calistru 2003, p. 46. 
12 Călători străini 2004, p. 472; Iorga 1981, p. 494. 
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aşteaptă un pat foarte curat, deşi fără cearşafuri, dar cu multe perne şi 
învelitori”. Localnicii, consemna călătorul francez, obişnuiau să se 
odihnească acolo după baie. Cuprins de o stare de „beatitudine fizică”, 
Moriolles scria că s-ar fi întors acasă, unde a dormit „neîntrerupt mai mult 
de 12 ore”13. 

După trei zile petrecute în capitala Moldovei, Moriolles şi tovarăşii săi 
au luat drumul Râmnicului14, escortaţi fiind de o armată „în miniatură” de 
cazaci15. 

Despre oraşul Iaşi pomenea şi J. M. Tancoigne în jurnalul său de 
călătorie din acelaşi an 1809. Oraşul i s-a părut frumos, „mai mic, dar mai 
bine construit decât Bucureştii”. Uliţele erau podite, ca şi la Bucureşti. A 
remarcat palatul domnesc, o construcţie frumoasă”, dar şi mai multe case 
particulare16. 

Peste câţiva ani, Barthélémy Bacheville, voiajor prin principate în 
1817, nota în jurnalul său de călătorie că Iaşii aveau vreo patruzeci de mii de 
locuitori, „o mulţime de biserici însemnate, care i s-au părut « remarcabile », 
dar şi multe case de piatră, clădite în maniera italienească şi foarte multe 
locuinţe de pământ”. Străzile erau podite cu bârne lungi de stejar şi erau 
foarte murdare, mai cu seamă iarna. Boierii mergeau mai tot timpul cu 
trăsura17. 

Iaşii îi apăreau călătorului francez Charles Pertusier, pe la 1821, drept 
un oraş frumos, interesant prin contrastele oferite: alături de palatele 
fastuoase sau casele boiereşti şi bisericile impunătoare, existau colibe urâte18. 

J. M. Lejeune, care se intitula „profesor de literatură şi profesor 
particular al Alteţei Sale prinţul Moldovei” Mihai Suţu, cunoştea foarte bine 
Iaşii, în care a stat între 1819 şi 1821, reproşând autorităţilor administrative 
lipsa iluminatului public19. 

La 25 iunie 1822, consulul francez de la Bucureşti, Tancoigne, îşi 
informa superiorul, pe François de Montmorency, despre un puternic 
incendiu care a izbucnit la Iaşi şi care a ars vreo patru-cinci sute de case, 
cauzat probabil de ciocnirile dintre armatele de ocupaţie20. Despre un nou 

 
13 Călători străini 2004, p. 473; Iorga 1981, p. 494. 
14 Moriolles considera acest oraş demn de a fi pomenit doar din cauza victoriei de la 11/22 
septembrie 1789, a feldmareşalului rus Alexandru Vasilievici Suvorov (1729-1800) şi a 
feldmareşalului austriac Frederic Josias, duce de Saxa Coburg (1737-1815), ce aveau la 
dispoziţie vreo 10000 de oameni, împotriva armatei otomane aflată sub comanda marelui 
vizir, numărând o sută de mii de soldaţi (Călători străini 2004, p. 474-475). 
15 Ibidem, p. 473. 
16 Ibidem, p. 530. 
17 Ibidem, p. 724; Calistru 2003, p. 46. 
18 Iorga 1981, p. 497; Berindei 1963, p. 78. 
19 Iorga 1981, p. 485. 
20 Hurmuzaki 1912, p. 1051; Tancoigne 1819, p. 275. 
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incendiu care a devastat Iaşii pomenea Tancoigne într-un raport consular 
redactat în Bucureşti, la 6 iulie 1822, şi transmis aceluiaşi destinatar, incident 
produs ca urmare a unei confruntări dintre ieniceri şi trupele din garnizoană. 
Trei sferturi din oraş nu mai existau, iar cea mai mare parte a populaţiei 
fugise. În Iaşi nu mai rămăsese decât garnizoana şi câteva familii foarte 
sărace21. La 20 august 1822, Tancoigne menţiona, într-un raport consular, 
despre un nou incendiu care izbucnise la podul Beilicului, în cartierele 
armenesc şi evreiesc22. 

Cunoscutul publicist J. A. Vaillant pomenea, pe la 1829, că deşi le-a 
vorbit locuitorilor Iaşilor despre şansa pe care au ratat-o de a reclădi oraşul 
„mai regulat, mai aliniat”, ieşenii i-ar fi răspuns că „a alinia străzile, a aşeza 
casa la stradă pentru a avea plăcerea de a nu mai putea adormi din cauza 
zgomotului trăsurilor pe caldarâm” nu era o soluţie. Interlocutorii săi 
considerau că frumuseţea oraşului lor consta tocmai în acel „talmeş-
balmeş”; în plus, nişte străzi drepte, curate şi bine pavate i-ar fi putut 
determina să meargă pe jos. „De ce să te oboseşti când poţi, într-un echipaj 
mai mult sau mai puţin elegant, să fii purtat prin noroi şi praf dintr-un capăt 
într-altul al oraşului, din Copou la Bahlui, de la Păcurari la Tătăraşi?”23. În 
ciuda comodităţii şi închistării boierilor cu care discutase, Vaillant observa, 
totuşi, că „plăcutul oraş” începea treptat „să-şi schimbe îmbrăcămintea”. 
Locuinţele negustorilor începeau să se modernizeze, centrul oraşului 
devenise „mai european”, iar străzile erau mai bine aliniate. În plus, călătorul 
francez observa că Iaşii acelor vremuri aveau câteva case frumoase „în plus 
faţă de Bucureşti”24. În binecunoscuta-i lucrare, La Roumanie ou Histoire, 
Langue, Littérature, Orographie, Statistique des peuples de la langue d’or, Ardialiens, 
Valaques et Moldaves, résumés sous le nom de Romans, din 1844, Vaillant înfăţişa 
Iaşii drept un oraş mare, având 53241 de locuitori; călătorul francez 
confirma existenţa iluminatului public „în centru, cartierul comerţului şi pe 
principalele străzi ale oraşului”. Existau la Iaşi 550 de felinare, faţă de 722 la 
Bucureşti. El aprecia, totuşi, că numărul acestora era prea mic pentru cele 
două capitale, împărţite „una în patru, alta în cinci cartiere” şi care se 
transformaseră către jumătatea secolului al XIX-lea în „două mari depozite 
ale comerţului”25. 

Ajuns la Iaşi în toamna anului 1835, M. Cochelet putea face o 
comparaţie între capitalele celor două principate. Sub raportul „confortului 
şi împrejurimilor”, călătorul francez aprecia că şederea la Iaşi era de preferat 

 
21 Hurmuzaki 1912, p. 1054; Tancoigne 1819, p. 275. 
22 Hurmuzaki 1912, p. 1065; Tancoigne 1819, p. 275-276. 
23 Vaillant 1844, p. 435-437; Berindei 1997, p. 131-132; Vărzaru 1984, p. 106. 
24 Vaillant 1844, p. 379; Berindei 1997, p. 121; Berindei 1983, p. 328; Vărzaru 1984, p. 106; 
Duţu 1972, p. 172. 
25 Crăciun 1966, p. 252. 
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celei de la Bucureşti. A menţionat plimbările prin Copou în compania 
plăcută a boierilor moldoveni, cartierele frumoase, palatele magnifice ale 
marilor boieri, dintre care îl remarca pe cel al lui Roznovanu, preşedintele 
divanului domnesc, pe cel al lui Cantacuzino Paşcanu, socrul secretarului de 
stat pentru Afacerile Externe, pe cel al prinţului Callimachi, precum şi 
bisericile. A mai menţionat şi „superbul palat al lui Alecu Ghica”, ministrul 
de Interne, care se afla în faţa clădirii consulatului francez, şi care, la acea 
vreme, era în ruină26. 

Cochelet a vizitat la Socola domeniile domnitorului Moldovei de la 
acea vreme, Mihail Sturdza, precum şi palatul de la Stânca al boierului 
Nicolache Roznovanu. Tot la Iaşi, a asistat şi la inaugurarea unui mic teatru 
francez, la care se aduna înalta societate a oraşului şi care a dat câteva 
reprezentaţii şi la Bucureşti27. Aspectul urbanistic al capitalei cunoştea o 
metamorfozare continuă. Au început lucrări de pavare a oraşului, mai întâi 
cu piatră de râu, iar mai târziu cu prisme din lemn gudronat după sistemul 
inginerului francez F. Barberot28. 

Stanislas Bellanger afirma în 1836 că aspectul modern al oraşului Iaşi 
nu se datora vreunei campanii de sistematizare; focul din 1827, 
„distrugându-l de la un capăt la altul [...] făcu ca noile construcţii care se 
iviră să se încadreze într-o ordine, pentru ca Iaşul să iasă din rândul oraşelor 
orientale”29. 

Călătoarea franceză Fanny de la Rochefoucauld nota în jurnalul 
dedicat călătoriei sale prin principate că oraşul Iaşi, în care petrecuse doar 
două zile, era destul de friguros şi populat de evrei expulzaţi din Rusia. 
Despre domnitorul Mihail Sturdza, memorialista afirma că nu era foarte 
iubit30. 

La 15 decembrie 1840, inginerul B. Thillaye îi cerea în scris lui Mihail 
Sturdza să i se plătească planurile unor spitale pe care el le executase pentru 
oraşele Galaţi şi Iaşi. Inginerul francez specifica că domnitorul îl chemase, 
încă din iunie 1839, pentru a se ocupa de un proiect de spital la Galaţi. După 
executarea şi acceptarea planului, Thillaye consemna că i s-a încredinţat 
realizarea unui alt plan pentru unul mai vast în oraşul Iaşi. Inginerul solicita 
fie plata proiectelor pe care le realizase, fie numirea în postul de arhitect al 
capitalei moldave, după cum i s-a promis la începerea lucrărilor31. Din 
aceeaşi dată, s-a păstrat şi o scrisoare a inginerului către logofătul G. 

 
26 Vărzaru 1984, p. 56; Rally 1931, p. 288-289; Craia 2005, p. 11. 
27 Vărzaru 1984, p. 57; Rally 1931, p. 289. 
28 Vitcu 2002, p. 29. 
29 Crăciun 1966, p. 251; Liu 2008, p. 154; Spânu 2002, p. 98; Ionescu 1990, p. 92-95. 
30 Bardy 1992, p. 323. 
31 Hurmuzaki 1895, p. 289-290. 
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Catargiu, prin care ultimului îi solicita plata a 100 de galbeni pentru planurile 
spitalelor amintite32. 

Călătorul francez Adolphe Joanne reţinea în notele sale din 1846 că 
Iaşii ocupau o suprafaţă considerabilă, deşi aveau aspect rural: oraşul era 
compus dintr-un amestec de „terenuri virane întinse”, „multe grădini”, 
„străzi fără nume” şi „mahalale misterioase”. Populaţia Iaşilor se ridica, la 
jumătatea secolului al XIX-lea, la 53232 locuitori; în Iaşi existau 

„4300 case, 80 hanuri, 13 mănăstiri, 70 biserici ortodoxe, o biserică catolică, 
o biserică armenească, o biserică reformată, 2 sinagogi, 7 hanuri, un seminar, 
2 colegii, 6 pensioane, 13 şcoli, 3 tipografii, 1 litografie, 1247 echipaje cu cai, 
4750 căruţe, 11728 cai, 42 birje şi un teatru străin”33. 
Oraşul era împărţit în patru cartiere, fiecare având câte un comisar, un 

subcomisar, ipistaşi şi vătăşei. Acesta era iluminat în centru, în cartierul 
comercial şi pe străzile principale cu 550 de felinare cu ulei. Siguranţa şi 
liniştea locuitorilor era asigurată de paznicii de noapte. La 1846 existau, 
conform lui A. Joanne, 370 de gardieni, dintre care 40 erau soldaţii statului, 
iar 325 erau plătiţi de cetăţeni. Ei erau comandaţi de ipistaşi. Vătăşeii 
cartierelor se interesau de „situaţia sanitară a fiecărei case”, informând 
comisariatul de cazurile grave care ar fi putut apărea. Mai existau şi „24 de 
pompieri, 130 de soldaţi care sapă, 24 de purtători de apă, 12 pompe, 21 
butoaie şi 40 de cai” a căror misiune era prevenirea şi stingerea incendiilor. 
În ciuda acelor măsuri de prevedere, oraşul arsese în repetate rânduri în 
trecut. Călătorul francez amintea de incendiul din 1783, precum şi de cel din 
1827, care a fost şi „cel mai cumplit dintre toate”. A. Joanne a lăsat şi o 
descriere a incendiului izbucnit în oraş în 31 iulie 1827: focul a izbucnit pe la 
două jumătate după amiaza în casa spătarului Izmeu, aflată în apropierea 
consulatului Rusiei. Cum vântul bătea tare dinspre nord, în mai puţin de un 
sfert de oră, zece case se aprinseseră. Din acel moment incendiul a scăpat 
complet de sub control şi s-a întins atât de repede, încât oamenii nu se 
gândeau decât cum să-şi salveze viaţa. „Flăcările curgeau peste case, ca un 
fluviu de foc revărsat, mistuindu-le în câteva minute”. Mai mult de o treime 
din oraş, care coincidea cu partea cea mai frumoasă, relata călătorul francez, 
a căzut pradă flăcărilor. Printre cele 800 de case transformate în cenuşă, se 
numărau palatul domnesc, arhivele, 15 biserici, mai multe palate boiereşti, 
biserica catolică şi casa de corecţie. Domnitorul însuşi fugise pe uşa de 
serviciu, nemaiavând timp să salveze nimic. Chiar şi traversele de lemn care 
ţineau loc de pavaj s-au aprins şi au întrerupt circulaţia din loc în loc34. 

 
32 Ibidem, p. 290-291. 
33 Vărzaru 1984, p. 113. 
34 Ibidem, p. 114. 
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Iaşii i se păreau lui Edouard Thouvenel un oraş imobil, în ciuda celor 
aproximativ 50000 de locuitori ai săi. „Şi aici inegalităţile sociale persistente, 
absenţa unei viziuni unice a societăţii îi şochează pe observatori”, scria el35. 

La 16 august 1847, B. Duclos îi scria lui François Guizot despre 
pavarea străzilor Iaşilor după metoda inginerului Félix Barberot, pusă în 
aplicare mai întâi la Odessa, care presupunea prinderea în caldarâm, cu o 
soluţie de bitum şi de gudron a unor bucăţi hexagonale de brad, la o distanţă 
de aproximativ 2 centimetri una de alta, fapt ce făcea deplasarea prin Iaşi 
foarte plăcută36. 

 
Mărturii ale observatorilor francezi despre alte oraşe şi târguri 

din Principatul Moldovei 
Balthazar Hacquet a lăsat în jurnalul dedicat celei de-a doua călătorii 

prin Moldova şi o descriere a oraşului Botoşani: ferit de atacurile turcilor, 
acesta era la sfârşit de secol XVIII un orăşel deschis şi foarte populat. 
Hacquet mai adăuga că acesta era primul oraş din Ţara de Sus, cu o 
activitate comercială intensă, unde locuiau alături de moldoveni, greci, 
armeni şi evrei, care căutau să trăiască numai din comerţ. Spre surprinderea 
sa, călătorul francez a văzut acolo mărfuri franţuzeşti, dar şi englezeşti, 
remarcând totodată frumuseţea ţesăturilor turceşti, precum şi eşarfele şi 
basmalele aduse din Orient, de care erau interesate mai cu seamă femeile37. 

Hacquet mai menţiona în jurnalul său de călătorie oraşele Târgu Ocna 
şi Bacău, ultimul părându-i-se un „biet sat devastat”, cu o bisericuţă de 
piatră şi aşezat pe un şes mare, „aproape de râul Bistriţa”, Roman, „un 
orăşel constând din câteva sute de case de lemn”, şi Târgu Frumos din 
ţinutul Cârligătura, alcătuit din „bărăci nenorocite de lemn”, unde câţiva 
greci făceau negoţ38. 

O descriere a Botoşanilor se regăseşte şi în jurnalul de călătorie al 
ducelui de Richelieu, şi care, pe la 1790, era un orăşel destul de frumos şi 
după Iaşi şi Galaţi, unul dintre oraşele cele mai mari ale Moldovei. El se afla 
la jumătatea drumului dintre Cernăuţi şi Iaşi. Casele boierilor erau 
frumoase39. Acelaşi duce memorialist înfăţişa oraşul Dorohoi ca un târg cu 
case îngrijite, înconjurate de grădini. Richelieu chiar a poposit în acel oraş, 
unde a fost primit în casa unui grec, originar din Salonic40. 

 
35 Durandin 1998, p. 75. 
36 Hurmuzaki 1916, p. 24-25. 
37 Călători străini 2001, p. 839; Marin 1981, p. 108; Murariu 1981, p. 138-139; Fassel, Chiţanu 
1978, p. 339. 
38 Călători străini 2001, p. 841-842. 
39 Ibidem, p. 925-926. 
40 Ibidem, p. 925. 
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Contele d’Antraigues consemna că Bârladul era unul dintre oraşele 
Moldovei, aşezat într-o vale, împrejmuită de păşuni, având aspectul unui sat 
mare41. Despre oraşul Huşi, situat „nu [...] departe de Prut”, contele 
d’Antraigues reţinea că acesta fusese ars de trei ori în ultimul război. 
Călătorul francez condamna sălbăticia cu care s-au comportat ostaşii ruşi 
faţă de locuitori42. 

Alexandre d’Hauterive scria în memorialul său de călătorie că de la 
Focşani a intrat „în ţara noastră”, adică în Moldova, unde fusese numit 
domn protectorul său, Alexandru Mavrocordat. Călătorul francez aprecia că 
acest oraş aparţinea ambilor domni ai Principatelor Dunărene. Era ocazia 
pentru el să sublinieze asemănarea dintre cele două provincii româneşti: 

„Dacă ar fi fost o deosebire între locuitorii celor două provincii, ne-am fi dat 
seama de ea străbătând acest oraş de două ori învecinat; dar în afară că, în 
general, punctele prin care cele două ţări se ating se aseamănă perfect, 
aceeaşi istorie a redus pe munteni şi pe moldoveni la uniformitatea fizică şi 
morală cea mai absolută”43. 
Cu ocazia trecerii prin Focşani, Christine Reinhard nota epistolar, la 

24 iulie 1806, că oraşul era străbătut „de un mic râu ale cărui maluri sunt 
unul muntean şi celălalt moldovean”. Oraşul era administrat de un ispravnic, 
numit de marele vornic din Ţara de Jos, pe o perioadă de un an44. O 
menţiune asupra oraşului Focşani se regăseşte şi în jurnalul de călătorie al lui 
Alexandre Nicolas Léonard Charles Marie de Moriolles: la 1809, Focşanii 
erau un oraş mare, care, în ciuda nenorocirilor războiului, avea un aer vesel 
şi plăcut45. 

Diplomatul francez J. M. Tancoigne menţiona în jurnalul său de 
călătorie din 1809, trecerea prin oraşele Râmnicu Sărat, celebru prin victoria 
obţinută de Suvorov împotriva turcilor, la 11/22 septembrie 1789, apoi prin 
Focşani şi Galaţi. În ultimul oraş, a remarcat mai cu seamă „panorama 
încântătoare pe care o oferă lăţimea Dunării”. Cu regret, diplomatul francez 
scria că nu a putut rămâne acolo, fiind purtătorul unei scrisori de 
recomandare către senatorul rus Serghei Sergheevici Kuşnikov, preşedintele 
Divanurilor Ţării Româneşti46. 

Louis Emmanuel Henri Alexandre de Launay, conte d’Antraigues, a 
lăsat în memorialul său de călătorie o descriere a oraşului Galaţi, singurul 
port al Principatului Moldovei. Călătorul francez menţiona că toate cerealele 

 
41 Călători străini 2000, p. 295; Stroia 1985, p. 452. 
42 Călători străini 2000, p. 297. 
43 Ibidem, p. 686. 
44 Călători străini 2004, p. 290. 
45 Ibidem, p. 474. 
46 Ibidem, p. 530; Tancoigne 1819, p. 268. 
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Moldovei erau duse în acest oraş, de unde luau drumul Constantinopolului. 
D’Antraigues nota că în amonte de Galaţi, se afla Brăila, port al Valahiei, 
unde exista un fort păzit de turci şi un paşă cu două tuiuri47. 

Oraşul Galaţi era situat „pe un dâmb la malul Dunării”48; casele erau 
destul de îndepărtate unele de altele. Ars de ruşi aproape în întregime în 
timpul ultimului război, oraşul a fost reconstruit. În ciuda acestui fapt, 
locuinţele arătau ca nişte bordeie49, construite din lut, compuse dintr-o 
cuhne şi o încăpere în care dormea toată familia. Acoperişul era cel mai 
adesea din stuf şi foarte rar din tablă. Casele erau împrejmuite de o curte, în 
care stăteau vitele. Ca şi alţi conaţionali de-ai săi, d’Antraigues consemna că 
locuinţele gălăţenilor se asemănau cu cele de la ţară50. 

În port era destulă agitaţie; chiar se construiau vase care plecau mai 
apoi spre Constantinopol51. În oraş, singurele clădiri din piatră şi mai înalte 
erau bisericile. 

Alt oaspete francez, Joseph Parant, consemna, la rândul său, că portul 
Galaţi era „schela cea mai însemnată din Moldova” şi era aşezat pe ţărmul 
de miazănoapte al Dunării. Era locul unde se descărcau mărfurile trimise în 
principat, dar şi în ţările vecine, aici încărcându-se şi aproape toate cele care 
plecau din Moldova52. 

În memorialul dedicat campaniilor din perioada 1806-1812, generalul 
conte Louis-Alexandre Andrault de Langeron şi-a lăsat impresiile despre 
oraşul Galaţi. La începutul războiului ruso-turc, oraşul îi apărea militarului 
francez drept unul mare, „foarte bine clădit şi foarte bogat”. La vremea 
aceea, nu era întărit, fiind aşezat pe o înălţime la 5 verste de Siret, la 15 de 
Prut şi tot la 15 de Brăila. Poziţia sa strategică, pe malul stâng al Dunării, nu 
departe de despărţirea fluviului în „diferitele sale braţe”, era un factor 
favorizant pentru dezvoltarea comerţului. De altfel, Galaţii erau 

 
47 Langeron scria în jurnalul dedicat campaniei din 1809 şi despre oraşul Brăila, aşezat pe 
malul stâng al fluviului. Aşezată pe un mal „foarte ridicat”, Brăila domina „cu totul fluviul, 
insulele şi malul drept, ceea ce în tot cursul Dunării nu se întâmplă decât aici”. Oraşul i se 
părea contelui francez mare „şi mai bine clădit decât celelalte oraşe turceşti”, „cu o mulţime 
de case încăpătoare şi plăcute la vedere” (Călători străini 2004, p. 332-333; Stroia 1985, p. 
452). 
48 Călători străini 2004, p. 333. 
49 Contele d’Antraigues afirma cu sinceritate că „cea în care locuim e singura puţin mai 
cumsecade şi încă e foarte urâtă” (Călători străini 2000, p. 293). 
50 Ibidem, p. 293; Stroia 1985, p. 452. 
51 Contele d’Antraigues văzuse cu ochii săi două corăbii, dar calitatea acestora era „foarte 
rea, proastă”; mai amintea că ele plecau pe mare „înainte de a se usca” (Călători străini 2000, 
p. 293; Toderaşcu 1969, p. 95-110). 
52 Călători străini 2000, p. 1305; Hurmuzaki 1885, p. 179; Hurmuzaki 1889, p. 515; Giurescu 
1970, p. 950; Stanciu, Stroia 2004, p. 60; Luca 2009, p. 242. 



Violeta-Anca Epure 

 394 

„antrepozitul celor două provincii”53. În acelaşi jurnal, Langeron menţiona, 
cu ocazia plecării lui Constantin Ipsilanti din Bucureşti, şi oraşul Buzău „pe 
atunci foarte întins”54. 

Situat pe malul Dunării, oraşul Galaţi, potrivit căpitanului Aubert, 
avea în 1807 puţini locuitori, în timp ce Brăila îi apărea drept un orăşel 
fortificat „după metodele turcilor”. La acea vreme, situaţia sa era destul de 
vitregă, aflându-se sub comanda lui Nazir Ahmed, care avea în subordine o 
garnizoană de patru mii de soldaţi55. 

Alexandre Nicolas Léonard Charles Marie de Moriolles pomenea, 
retrăgându-se împreună cu armatele ruseşti după asediul eşuat de la Brăila, 
în 1809, că Galaţii nu aveau nimic care să-i atragă atenţia. A remarcat, totuşi, 
casele „drăguţe”, grădinile care le înconjurau, prăvăliile şi bazarele. Oraşul 
era „imensul antrepozit al comerţului ce se face între Marea Neagră şi 
Germania”56. Tot despre Galaţi, Charles Pertusier scria la 1821 că era un 
„mare antrepozit” de grâne şi lemne, din punct de vedere al importului57. La 
20 martie 1843, Duclos îl informa pe Guizot că oraşul Galaţi număra pe 
atunci 25000 de suflete, şi că numărul populaţiei crescuse de trei ori faţă de 
precedentul deceniu. 

La Galaţi, Duclos a găsit „un corp consular numeros”, din care 
remarca pe consulul englez Charles Cunningham, care, de la moartea lui A. 
Viollier, se ocupa şi de afacerile viceconsulatului francez, pe Castellinar, 
consulul Sardiniei, pe Huber, consulul Austriei, pe Cola, viceconsulul rus, cu 
toţii oameni merituoşi şi care se ridicau la înălţimea funcţiei lor. Totodată, 
Duclos mai nota că şi Brăila se dezvoltase asemeni Galaţilor, că avea vreo 
40000 de locuitori, străzi „largi, drepte şi pavate”. Comerţul era destul de 
înfloritor în cele două porturi de la Dunăre, în ciuda preţului scăzut care se 
practica la grâne de câţiva ani58. Se pare că şi în Brăila, populaţia a înregistrat 
o creştere considerabilă, de vreme ce Cochelet aprecia că populaţia oraşului 
Brăila s-ar fi ridicat pe la 1830 la 80000 de oameni, iar la vremea când el l-a 
vizitat (1835) – la peste 60000 de locuitori. A menţionat şi proiectul de 
construire a unei pieţi pătrate, numită Sfântul Arhanghel Mihail, unde ar fi 
trebuit să se intersecteze şoselele care veneau dinspre Silistra şi, respectiv, 
dinspre Iaşi59. Primul plan al Brăilei a fost realizat în 1830 de un ofiţer rus60. 

 
53 Călători străini 2004, p. 317. 
54 Ibidem, p. 328. 
55 Emerit 1936, p. 193-194; Şipoş 2005, p. 45. 
56 Tot la Galaţi, Moriolles a asistat la un spectacol macabru: cum turcii trimiseseră capetele 
ruşilor căzuţi la Brăila la Constantinopol, ei au încredinţat „trupurile Dunării ca să le mâne 
spre Helespont” (Călători străini 2004, p. 482). 
57 Iorga 1981, p. 497. 
58 Hurmuzaki 1913, p. 948-949. 
59 Vărzaru 1984, p. 56; Rally 1931, p. 282-283. 
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După ce în 1835 s-a instalat la Bucureşti, în anul următor, consulul 
Cochelet s-a deplasat la Iaşi, la domnul Moldovei, pe lângă care era, de 
asemenea, acreditat. Conform propriilor rapoarte, Cochelet s-a folosit de 
călătoria sa în Moldova „în interesul comerţului francez”. S-a convins că în 
principate se puteau deschide „pieţe avantajoase de desfacere a mărfurilor 
pe cale maritimă”, ocazie cu care a vizitat porturile de la Dunăre, Galaţi şi 
Brăila61. 

Dar interesul manifestat de consulii francezi cu privire la dezvoltarea 
relaţiilor comerciale dintre Franţa şi Principatele Române nu s-a rezumat 
numai la întocmirea de rapoarte consulare. Lor le-a aparţinut iniţiativa 
creării Agenţiei Consulare Franceze de la Galaţi. Primul agent consular de 
acolo, având misiunea de a supraveghea carantina impusă de ruşi la gurile 
Dunării, a fost numit în 1836 de către consulul Mimaut, dar agenţia a fost 
organizată abia la 1 iunie 1838 de către consulii Huber şi Cochelet. Primul 
agent numit, Viollier, a fost însărcinat să supravegheze afacerile sudiţilor 
francezi din Galaţi şi activităţile comerciale ale ţării sale cu Principatul 
Moldovei, prin portul Galaţi62. 

La 8 septembrie 1838, consulul francez de la Iaşi, Huber, îi atrăgea 
atenţia lui L.-M. Molé asupra foloaselor pe care le-ar fi putut obţine 
negustorii şi armatorii provensali din comerţul cu porturile de la Dunăre, 
Galaţi şi Brăila. Consulul francez sublinia faptul că exista pericolul ca cele 
două schele să intre sub influenţa altor negustori. În plus, produsele din cele 
două principate, precum grânele, seul, ceara de albine, lâna şi lemnul de 
construcţie erau foarte importante pentru Marsilia, mai cu seamă că această 
regiune aproviziona atât sudul Franţei, cât şi coasta algeriană63. Nu doar 
grâul avea căutare în Franţa, ci şi alte mărfuri, precum seul, lâna, mierea, 
pieile neprelucrate sau lemnul de construcţie. Ultimul, solicitat cu precădere 
de turci, pentru Constantinopol şi Alexandria, în Egipt, începuse să fie 
cunoscut şi la Anvers, din 1839, sau la Bordeaux, de prin 184064. De altfel, la 
18 ianuarie 1839, Huber făcea referire din nou în corespondenţa sa la 
dificultăţile de a stabili relaţii active între Marsilia şi porturile de la Dunăre65. 

 
60 Lascu 1994, p. 129. 
61 Hurmuzaki 1913, p. 449, 490, 515; Buşe 1976, p. 28; Rally 1931, p. 286-287. 
62 Ambasadorul francez de la Constantinopol, baronul Roussin, îi scria ministrului său de 
Externe la 1838 că oraşul Galaţi devenise de ceva vreme „centrul comerţului Moldovei şi 
Basarabiei cu Marea Neagră” (Buşe 1976, p. 61; Buşe 1970, p. 99-100; Ionescu 1974, p. 
272). 
63 Hurmuzaki 1913, p. 715; Buşe 1976, p. 62. 
64 Buşe 1970, p. 63-66. 
65 Hurmuzaki 1913, p. 726. 
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Călătorul francez Colson aprecia că portul Galaţi s-a menţinut „şef la 
importul pe mare al celor două Principate”66. În plus, observa el, la 1838, 
principatele consumau „multe produse coloniale” franceze, din care cea mai 
mare parte venea de la Marsilia. Se aduceau zahăr, cafea şi piper. La 1846, 
reprezentanţii Franţei în Moldova afirmau că ţara lor ocupa locul al doilea la 
importuri67. De altfel, consideraţii similare se regăseau şi în corespondenţa 
din anul 1838 a baronului Roussin, ambasadorul Franţei pe lângă Poartă, cu 
ministrul său de Externe: „în mod cert, corespondenţa consulilor din Iaşi şi 
Odessa n-a lăsat să se ignore importanţa pe care o ia cu fiecare zi oraşul 
Galaţi, devenit de câtva timp centrul comerţului Moldovei şi Basarabiei cu 
Marea Neagră”. La rândul său, consulul francez scria la 21 iulie 1840 că 
Galaţii căpătaseră „o extindere care, peste puţin timp, va fi remarcabilă”, iar 
în luna martie a anului următor, aceeaşi sursă remarca că oraşul căpătase 
deja un aspect maritim68. 

Întorcându-se de la Locurile Sfinte, negustorul francez Jean Baptiste 
Morot a trecut în august 1839 prin Galaţi. Portul l-a impresionat prin 
mulţimea vaselor comerciale, iar câmpia unde era situat oraşul i s-a părut 
extrem de fertilă. Aprecia că dacă ţăranii ar fi fost mai bine stimulaţi, acest 
lucru s-ar fi văzut şi în progresele agriculturii. El îşi exprima speranţa că „va 
veni o zi în care aceste popoare, eliberate de orice sclavie, se vor bucura în 
libertate de roadele muncii lor”69. 

Este evident interesul pe care relatările călătorilor şi consulilor îl 
prezintă pentru reconstituirea vieţii urbane din principate. În cele mai multe 
dintre scrierile acestora, oraşele şi satele româneşti de la final de secol XVIII 
şi din prima jumătate a celui următor sunt descrise ca fiind inferioare 
aşezărilor din Apusul Europei. Este un lucru cert, însă trebuie avut în 
vedere şi faptul că teritoriul Principatelor Române a fost adesea teatrul de 
desfăşurare al războaielor ruso-turce şi ruso-austro-turce. Călătorii au 
înregistrat consecinţele acelor flageluri, care au întârziat procesul de 
dezvoltare al societăţii româneşti70. Din punct de vedere edilitar, demografic 
şi urbanistic, voiajorii şi consulii francezi au observat progresul, prefacerile 
continui pe care oraşele din principate le-au înregistrat în perioada 
menţionată. 

 
66 Colson 1839, p. 225-226; Buşe 1976, p. 66-67. 
67 Buşe 1970, p. 314; Buşe 1976, p. 70. 
68 Hurmuzaki 1913, p. 778. Succesorul lui vorbea în 1846 despre oraşul Galaţi ca despre 
„un antrepozit pentru mărfurile pe care Germania le expediază în Marea Neagră şi în 
Levant pe calea Dunării” (Buşe 1976, p. 40). 
69 Muntean 2005, p. 142. 
70 Stroia 1985, p. 454; Berindei 1997, p. 96-97; Hitchins 1998, p. 123; Creţu 2002-2003, p. 
234. 
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De multe ori, tributari civilizaţiei specifice Europei Apusene, alogenii 
francezi care au vizitat Principatul Moldovei în perioada supusă investigaţiei, 
aveau deja o imagine preexistentă şi au înţeles, nu de puţine ori, negativ 
realităţile de acolo. Cum pentru mulţi dintre voiajorii francezi, Iaşii, dar şi 
alte oraşe mai importante din Moldova, reprezentau jaloane ale itinerariului 
lor, acele aşezări urbane au beneficiat de descrieri. Mare parte din călătorii şi 
consulii francezi prepaşoptişti care au vizitat Principatul Moldovei s-au oprit 
asupra oraşului Iaşi. Era cazul lui d’Hauterive, al lui Hacquet, Richelieu, a 
contelui de Rochechouart, a lui Parant, a căpitanului Aubert, a lui Moriolles, 
Tancoigne, Bacheville, Pertusier, Lejeune, Vaillant, Cochelet, Fanny de la 
Rochefoucauld, Joanne, Thouvenel sau Duclos. Dar şi alte aşezări urbane 
moldoveneşti prepaşoptiste au atras atenţia oaspeţilor străini: de exemplu, 
Botoşanii lui Hacquet şi lui Richelieu; Bârladul şi Huşii – contelui 
d’Antraigues; Focşanii – lui Alexandre d’Hauterive, Christinei Reinhard sau 
lui Moriolles. Acele târguri au beneficiat de descrieri (mai ample sau mai 
sumare), în care sunt menţionate date referitoare la activităţile comerciale, 
ponderea demografică, existenţa unor monumente sau edificii. 

Oraşul Galaţi, cu intensa sa viaţă comercială, a beneficiat, cum era şi 
firesc, de ample descrieri. Galaţii apar adeseori menţionaţi în scrierile unor 
alogeni francezi prezenţi în spaţiul românesc în perioada studiată precum: 
d’Antraigues, Parant, Langeron, Aubert, Moriolles, Pertusier, Duclos sau 
Morot. 

Vederea capitalei Iaşi, dar şi a altor aşezări urbane le va prilejui 
alogenilor francezi care au străbătut spaţiul românesc în perioada studiată 
numeroase observaţii de ordin politic, economic, cultural şi psihologic. 
Observatorii francezi au surprins, de asemenea, şi contrastele sociale ale 
aşezărilor urbane româneşti, materializate în îmbrăcămintea specifică şi 
diferenţele din modul de viaţă al diverselor categorii sociale. Străzile înguste 
şi pline de noroi, insuficienţele edilitare, contrastele din interiorul societăţii 
generatoare, deopotrivă, de lux, dar şi de sărăcie, arhitectura civilă ca 
indicator al ierarhiei sociale şi al standardelor de viaţă sunt motive recurente 
în scrierile voiajorilor francezi din perioada investigată. O posibilă explicaţie 
în legătură cu persistenţa unor asemenea reprezentări ar fi legată de 
prejudecăţile pe care observatorii francezi le-au avut atunci când au descris 
realităţile româneşti. Aspectele contrastante, ceea ce era străin şi ciudat în 
realitatea descrisă se regăsesc în scrierile lor. Specificitatea arhitecturii civile, 
construită din lemn, care, de altfel, era utilizat şi la poditul străzilor, existenţa 
multor edificii religioase, aspectul pitoresc specific Orientului, dat şi de 
prezenţa multor grădini şi spaţii verzi, nu au trecut neobservate. Intrând în 
contact cu realităţile urbane din Principatele Române, în general, şi din 
Moldova, în special, oaspeţii francezi au descoperit în saloanele boiereşti 
modelul înaltei societăţi pariziene atât de familiare lor. 
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În timpul domniilor regulamentare, s-a accelerat procesul de 
occidentalizare a principatelor. Spre finalul perioadei supuse investigaţiei, 
călătorii francezi prin spaţiul românesc au surprins schimbările benefice care 
au intervenit asupra modului de viaţă orăşenesc şi aspectului fizic al oraşelor 
şi târgurilor. 
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