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Lucrarea de faŃă a dorit să evidenŃieze anumite aspecte ale prostituŃiei legale,
legate de oraşul Târgu Mureş. Prezenta lucrare se rezumă la tratarea prostituŃiei feminine,
fără să refere la prostituŃia masculină sau cea juvenilă. În cadrul lucrării sunt tratate
sursele din cadrul Arhivelor JudeŃene Mureş, evidenŃe ale poliŃiei oraşului, a birourilor de
moravuri şi ale consiliilor orăşeneşti referitoare la fenomenul prostituŃiei din acea
perioadă. Toate documentele prezentate şi analizate sunt strict legate de prostituŃia
feminină legală şi ilegală. ProstituŃia masculină, sau cea juvenilă nu este amintită, pentru
că ea a fost tratată ca fiind un act criminal şi atunci ar fi fost consemnat ca atare.
Modernitatea si ideologiile modernităŃii, liberalismul, socialismul, feminismul etc.
au creat premisele instaurării unei societăŃi a bunăstării pentru comunităŃi şi indivizi.
Modernitatea a generat însă şi efecte nescontate prin triumful absolut al individualului, al
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permisivităŃii dusă în extremis. Iată, de exemplu, un fenomen precum prostituŃia,
„inventată” probabil odată cu naşterea societăŃii umane, dar considerată multă vreme
periferică, a devenit o adevărată industrie în secolul al XIX-lea şi mai ales în secolul al
XX-lea.
ProstituŃia, originile, formare şi menŃinerea ei trebuie văzut din mai multe puncte
de vedere. Ea este în acelaşi măsură o problemă socială dar şi economică. Din punct de
vedere social, prostituŃia este extensia familiei monogame, ea formând în momentul în
care actul sexual a încetat să mai reprezinte un act dedicat reproducerii biologice şi a
devenit un act care dădea plăcere.
Nu trebuia mult timp, ca aceasta, să se extindă prin nevoia de plăcere. În general
nevoia de plăcere era legat de timpul liber care inevitabil era dublată şi de banii
disponibili. Astfel într-un scurt timp a apărut serviciul, plăcere trupească contra bani,
născând o adevărată industrie al prostituŃiei. Această industrie, a dăinuit şi stă şi acum.
Singura piedică al fenomenului prostituŃiei a fost o explozie a cazurilor de boli venerice.
Acestea au fost puse pe seama vieŃii desfrânate şi pe pedeapsa dumnezeiască pentru
păcatele trupeşti. Mai târziu s-a trecut la o altă abordare a acesteia, şi anume la controlul
instituŃional şi sanitar al fenomenului. Toate acestea au fost precedate de evidenŃe ale
femeilor desfrânate, ale femeilor care au o predispoziŃie să se prostitueze prin natura
locului lor de muncă. Ele au întâlnit mulŃi bărbaŃi în timpul programului, dar nu câştigau
sume mari de bani la acest loc de muncă, deci era inevitabil să-şi găsească un venit
suplimentar. Astfel cel mai probabil ele ar fi fost tentate să-şi vândă trupul care le dădea
un câştig imediat. Femeile, după o perioadă de timp când ele au fost dependente în
totalitate, material dar şi emoŃional de bărbaŃi odată cu revoluŃia industrială şi izbucnirea
primului război mondial s-au găsit în situaŃia de a fi susŃinători de familie. Wilhelm von
Humboldt (1767-1835) spunea că dependenŃa este termenul cheie care defineşte cel mai
bine problema prostituŃiei. El se referea la dependenŃa economică dar şi politică şi
culturală femeilor de bărbaŃi, dependenŃă care este completată până la urmă de o
dependenŃă psihică
Aşa cum am mai semnalat, prostituŃia făcea parte de viaŃa cotidiană a oraşelor pe
vremuri. Dar, în decursul anilor, o dată cu apariŃia şi extinderea sifilisului (sec XV), se
contura tot mai mult necesitatea definirii unui cadru legal al prostituŃiei pentru Ńinerea în
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frâu şi stoparea fenomenului în sine şi implicit şi a numărului de îmbolnăviri, care au fost
direct proporŃionale cu numărul prostituatelor. În decursul anilor s-a încercat protejarea
comunităŃii prin tot feluri de măsuri care aveau menirea de diferenŃiere a prostituatelor de
femei cinstite: prin purtarea unor haine de culoare Ńipătoare, interzicerea circulării
femeilor cu moravuri uşoare la anumite ore şi în anumite părŃi ale oraşului şi nu în
ultimul rând alungarea sau/şi pedepsirea femeilor bolnave.
În secolul al XIX-lea asistăm la o „medicalizare” a păcatului trupesc, o abordare
ştiinŃifică a problemei prostituŃiei. Noua abordare a acestei teme se baza pe antropologie,
care găsea o nouă explicaŃie legată de problema prostituŃiei şi de prostituate. Corpul
femeii, care era considerat până atunci un fel de imagine în oglindă, imperfectă a corpului
bărbătesc era acum pus într-o altă lumină. Este admis faptul precum, corpurile bărbatului
şi a femeii sunt diferite şi paralel cu această schimbare de viziune dispare şi ideea
necesităŃii orgasmului amândurora pentru a realiza conceperea urmaşilor, fapt afirmat de
susŃinătorii modelului unic. Trupul prostituatei, o dată considerat un rău necesar pentru
temperarea instinctelor sexuale masculine este considerat în acelaşi timp şi întruchiparea
putrezirii trupeşti şi sufleteşti, a depravării morale şi astfel se ajunge la metafora
canalizării, un lucru urât, necurat care împrăştie miasme otrăvitoare dar fără care totul ar
fi acoperit de murdărie. Ideea răului necesar, adică existenŃei prostituŃiei şi a femeilor
„publice” era legitimată cu existenŃa instinctului bărbătesc sexual, care necanalizat, de
către aceste femei, ar fi fost dăunătoare pentru femeile cinstite, punând în pericol
moravurile lor. Paradoxal, prostituatele au fost alungate, ocărite, persecutate de-a lungul
timpului, lucru care nu se întâmpla şi cu cumpărătorii acestor servicii. Acceptarea
prostituatelor avea cauze economice mai degrabă, decât morale sau sanitare. Totuşi trupul
prostituatei era o sursă de pericol permanent pentru o societate sănătoasă. Cea mai mare
temere era îmbolnăvirea de sifilis, mai ales de forma ereditară care ducea la degenerarea
noilor generaŃii şi astfel al întregii naŃiuni. Acest lucru putea să pericliteze şi capacitatea
de muncă a noii generaŃii, punând în pericol însăşi puterea şi bunăstarea economică a
unei naŃiuni. Pentru că copii unei mame degenerate trupesc şi moral se nasc cu acelaşi
boli, dar într-o măsură mai mare, lucru care se perpetuează în timp şi după fiecare
generaŃie.

4

Acest lucru este scos în evidenŃă şi în cadrul legalizării, prostituŃia legală era
considerată necesară, dar totodată era împinsă pe periferia oraşelor, departe de vederea
oamenilor cinstiŃi şi puşi sub supravegherea strictă a autorităŃilor locale şi cele sanitare.
Prostituatele, chiar dacă erau văzute ca fiinŃe decăzute, pline de boli respingătoare şi
dorinŃe ordinare, şi ele erau femei, şi în adâncul sufletului ele aveau dorinŃe ascunse
pentru căldura unei familii normale şi copii. Pe de altă parte şi femeile cinstite aveau
dorinŃe ascunse după dragoste în taină sau nu. Astfel asistăm la situaŃii în care soŃii şi
mame onorabile recurgeau la prostituŃie din dorinŃă trupească sau din simplă curiozitate.
Astfel putem afirma că: dacă trupul prostituatelor, instituŃia prostituŃiei şi
persoana prostituatei erau necesare pentru canalizarea instinctelor nestăpânite ale
bărbaŃilor căsătoriŃi atunci putem afirma că ele asigurau moralul nealterat al societăŃii
oneste. Acest lucru a fost şi este motoul apologeŃilor prostituŃiei legalizate. În zilele
noastre asistăm şi la invocarea libertăŃilor personale ale femeilor care se apucă de
practicarea prostituŃiei, dar şi libertatea bărbatului de a alege să se folosească de serviciile
unei prostituate.
În secolul XX, cu începutul unei alte percepŃii a fenomenului, registrele
prostituatelor deŃinute de poliŃiei au început să aibă şi întrebări referitoare la cauzele
pentru care femeile alegeau să se prostitueze. Cauzele enumerate erau aproape
asemănătoare, lipsa de bani, educaŃia precară, familii sărace, sau chiar destrămate.
Nicăieri nu se mai amintea despre slăbiciunea morală a femeilor, sau predispoziŃia lor
către un comportament sexual promiscuu. Femeile care alegeau practicarea prostituŃiei
sau cele care au fost prinse practicând aceasta, au fost înscrise în evidenŃa poliŃiei şi au
fost supuse la consultaŃii medicale obligatorii, periodic în general odată pe săptămână.
Casele de toleranŃă erau plasate în spaŃii bine definite, departe de centrul oraşului,
de apropierea bisericilor şi a şcolilor. În general departe de tot ceea ce era considerat pur
şi inocent, încercând o izolare a femeilor uşoare, a frivolităŃii. Odată cu desfiinŃarea
bordelurilor, prostituŃia de stradă a fost tolerată, însă după scurt timp s-a revenit asupra
legii, a fost interzisă practicarea prostituŃiei stradale şi au fost reînfiinŃate casele de
toleranŃă. După un scurt timp însă bordelurile au fost închise definitiv, femeile care au
lucrat în casele de toleranŃă au fost ori trimise la reeducare ori introduse la diverse locuri
de muncă. Morala comunistă nu concepea existenŃa acestor locuri, unde totul era pus în
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serviciul plăcerii şi a răsfăŃului, a bucurii burgheze. Astfel în anii dictaturii comuniste a
fost interzis înfiinŃarea acestor locale. După 1989 însă au început să revină aceste case,
dar sub diferite denumiri, de cluburi de noapte cu dansatoare erotice sau saloane de masaj
exotice, etc.
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