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Iulia Adina Pop1٭

 Investeşte în oameni!” doctorand bursier în “Proiect cofinanţat din Fondul Social“ ٭
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Studierea cotidianului feminin în 
Transilvania într-o perioadă de profunde 
transformări sociale, politice, economice, 
aşa cum este cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, implică urmărirea 

unor constante care marchează această realitate, şi anume: rolul şi locul femeii în 
societate, percepţiile şi autopercepţiile feminine, atitudinile şi comportamentele 
specifice acestui segment de populaţie, formele de manifestare specifice spaţiului 
public sau universului intim, familial.

În studiul de faţă am optat pentru analizarea direcţiilor care circumscriu existenţa 
feminină în spaţiul public transilvănean, pe baza unei coordonate majore care preia 
ideea emancipării naţiunii române, completată prin elemente care se organizează 
într-un discurs complex despre educaţia feminină şi, strâns legată de aceasta, despre 
contribuţia femeii la viaţa culturală a românilor transilvăneni.

Mijloacele prin care femeile s-au implicat în spaţiul public în această perioadă 
sunt dintre cele mai diverse, însă aşa cum vom vedea mai jos, scopurile urmărite sunt 
subordonate, chiar dacă nu întotdeauna la nivel declarativ, necesităţii de coeziune a 
corpului naţional. O analiză atentă a textelor epocii: presă, memorii, corespondenţă, 
acte ale diverselor asociaţii şi societăţi culturale româneşti, este extrem de utilă în 
decriptarea liniilor generale ale discursului privind importanţa, rolul şi funcţiile 
femei în societate.

Implicarea femeilor în mişcarea naţională a românilor transilvăneni este factorul 
care dă originalitate “feminismului” românesc din Transilvania. Mişcarea de 
emancipare a femeii, timidă prin mijloacele pe care le avea la dispoziţie, dar extrem 
de solidă prin discursul care o promova, se subordonează în permanenţă idealului 
naţional. Acesta este motivul pentru care dezideratele specifice feminismului 
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occidental, în întreaga sa complexitate, nu se regăsesc în discursul despre 
emanciparea femeii în Transilvania, determinându-ne să considerăm că, cel puţin 
pentru a doua jumătatea a secolului al XIX-lea, nu putem aduce în discuţie existenţa 
unui feminism militant de natură a aduce femeilor beneficii de natură politică.

Dezvoltarea naţionalismului românesc, ce tindea spre îndeplinirea unor obiective 
greu de realizat în condiţiile sistemului relaţiilor internaţionale specific celei de-a 
doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, a dat naştere unei literaturi complexe, în 
toate spaţiile româneşti, privind destinul naţiunii române şi finalitatea demersurilor 
reprezentanţilor săi în sfera politică. În aceste condiţii “nu este deloc uimitor faptul 
că problemele femeilor – şi, în general, cele ale emancipării – au trecut în planul 
secund sau chiar au ieşit de pe agenda politică a celor interesaţi de prezervarea 
fiinţei naţionale. A apărut astfel un patriarhalism al indiferenţei, caracterizat nu 
atât prin refuzul tratării oricărei probleme legate de femei, cât prin desconsiderarea 
acestor probleme”1.

Acesta este motivul pentru care, dacă în România asociaţii precum Emanciparea 
Femeii, creată în anul 1911 (din 1913 denumirea acestei asociaţii s-a modificat, 
devenind Drepturile femeii), s-au erijat în puternice susţinătoare ale drepturilor 
politice şi economice ale femeilor, susţinând “egalizarea femeii cu bărbatul pe 
teren politic, modificarea legilor în ceea ce priveşte restricţiunile juridice şi civile 
ale femeii”, în Transilvania, proaspăt constituita Uniune a Femeilor Române din 
Ungaria (1913) elabora statute care “cuprindeau îndeosebi scopuri filantropice şi 
culturale, eludând cu bună ştiinţă preocupările politice, mai cu seamă sprijinul 
constant pe care reuniunile de femei urmau să-l acorde în continuare organizaţiilor 
şi instituţiilor mişcării naţionale”2.

Chiar dacă evoluţia timidă a mişcării feminine de emancipare este foarte uşor 
cuantificabilă în discursul public, spre sfârşitul perioadei analizate aceasta va 
lua o direcţie mai accentuat politizată; cu toate acestea principiul fundamental al 
discursului feminist rămâne în continuare emanciparea naţiunii române. În acest 
sens avem drept mărturie studiul lui Valer Moldovan – Dreptul de vot al femeilor 
– care, analizând sistemul electoral din Ungaria, abordează această problematică 
spinoasă pornind de la discuţiile purtate în şedinţa Partidului Naţional Român din 
anul 1906, remarcând faptul că unicul susţinător al luptei pentru câştigarea de către 
femei a acestui drept a fost Alexandru Vaida-Voevod, care „a argumentat cu căldură 
pentru votul femeilor, invocând printre altele foloasele mari morale ce le va avea 
partidul naţional român din sprijinul natural şi gratuit ce îl vor da toate revistele 
şi grupările femeniste, îndată ce vor auzi că partidul nostru a arborat şi stindardul 
dreptului de vot al femeilor”. Argumentând necesitatea susţinerii de către Partidul 

1 Valentin Nicolaescu-Quintus, Radu A Pircă, Femeia în gândirea naţionalistă românească: 
patriarhalismul indiferenţei. În vol.: Patriarhat şi emancipare în istoria gândirii politice 
româneşti. Iaşi: Polirom, 2002, p. 153.

2 Ştefania Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte (1838-1929). 
Iaşi: Polirom, 2002, p. 29-31.
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Naţional Român a dreptului de vot pentru femei, Valer Moldovan recunoaşte strânsa 
legătură care există între acesta şi mişcarea naţională: „Pe mine şi cred că şi pe 
toţi cetitorii noştri, întreaga chestie ne interesează numai din punctul de vedere al 
intereselor noastre româneşti. Dacă după o esaminare conştienţioasă a chestiunii sub 
toate raporturile ajungem la concluzia, că pentru cauza românească e avantajos a 
lua în şirul lung al revendicărilor de tot soiul şi dreptul de vot al femeilor, sa o facem 
fără amânare”.Această susţinere ar fi benefică naţiunii române, întrucât ar genera 
un devotament feminin general, necesar evoluţiei ulterioare a Partidului Naţional 
Român: „Pe cât cunosc eu femeile şi în special femeile noastre, atât pe cele dela 
sate cât şi puţinele de la oraşe, cutez să afirm, că angajarea noastră pentru dreptul 
de vot al femeilor nu poate fi decât avantajoasă [...]. Noi avem o singură armă: 
agitaţia electorală, trezirea conştiinţei naţionale, a însufleţirei şi a altruizmului faţă 
de tentativele de teroare şi corupere a potrivnicilor. E clar că noi avem să ne adresăm 
întotdeauna la sentimentul, la inima alegătorilor. Şi apoi, despre cine am putea 
zice cu mai mult drept, că judecă cu inima, că sunt roabe ale sentimentelor şi mai 
accesibile tuturor influinţelor externe, decât despre femei?[...]. Poate să fie numai o 
musică a viitorului realisarea dreptului de vot al femeilor. Azi însă şi mâne şi poimâne 
chestia asta ne va oferi cel mai puternic mijloc de agitaţie, pe care ar fi păcat dacă 
l-am lăsa neesploatat. Femeia română să încete pe viitor de a fi numai o temă bună 
pentru toasturile oficioase şi neoficioase dela banchete. Eu sunt convins, că femeia 
pe viitor voieşte să-şi ia rolul cuvenit şi în grelele lupte politice ce ne aşteaptă. Deci 
trăiască dreptul de vot al femeilor!”3.

Din acest discurs inovator, pe care am ţinut să-l redau amănunţit tocmai pentru 
a sublinia problemele de fond ale mişcării de emancipare feminină, se desprind 
ideile progresiste ale feminismului românesc din Transilvania, care, într-o formă 
incipientă, încearcă să-şi apropie, spre sfârşitul perioadei care ne interesează, 
direcţiile generale ale feminismului european. Analizând însă motivaţia autorului 
în susţinerea acordării dreptului de vot pentru femei, vedem că acest deziderat este 
în continuare subordonat cauzei naţionale, fiind perceput nu ca un drept moral, 
survenit ca urmare a egalizării drepturilor politice ale celor două sexe, ci ca un 
mijloc important în efortul de dezvoltare a naţiunii române.

Abia după Primul Război Mondial mişcarea de emancipare feminină din 
Transilvania se va apropia de cea din România, mult mai avansată în privinţa 
discursului privind câştigarea drepturilor politice, însă cu paşi timizi, deoarece, 
dacă Maria Baiulescu promova în articolul Drepturile şi datoriile noastre ideea că 
oportunitatea “ce i se va deschide femeii prin câştigarea drepturilor sale civile şi 
politice, va aduce atâtea roade la refacerea morală, socială şi culturală a poporului 
nostru, încât este incalculabil ajutorul ce-l va putea da femeia neamului său, şi 
rezultateale ce le vom obţinea prin colaborarea sa”4, adoptând în esenţă un punct 
de vedere similar celui exprimat de Valer Moldovan în anul 1906, în articolul 

3 Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1912, nr. 53, p. 1.

4 Transilvania, Braşov, 1920, nr. 3, p. 320.
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În chestia feminină Elena Pop Hossu-Longin se menţine pe poziţiile tradiţionale 
ale “feminismului” românesc transilvănean: “Admit că spiritul vremii îşi reclamă 
drepturile sale pe toate terenele, ţin însă de-o mare nenorocire pentru un popor tânăr, 
în formaţiune, dacă sguduim sanctuarul familiar şi încercăm să scoatem pe mama 
şi soţia română în arenele luptelor sociale şi politice. O mamă şi soţie, are o aşa 
putere, în domeniul casei şi familiei ei, încât ori câte drepturi i s’ar da, nu egalează 
cu forţa, cu care a consacrat-o Dumnezeu atunci, când a înzestrat-o cu cea mai 
sfântă dignitate de mamă şi soţie”5.

Analizând aceste texte publicate de către două dintre cele mai importante şi active 
reprezentante ale mişcării de emancipare a femeilor din Transilvania, observăm 
faptul că discursul promovat de acestea se menţine în limitele stabilite anterior 
pe baza activităţii concrete a organizaţiilor în care au activat: Maria Baiulescu 
continuă să promoveze un feminism moderat legitimat în naţionalismul românesc, 
în timp ce Elena Pop Hossu-Longin pledează în fapt pentru o evoluţie internă, 
organică a mişcării de emancipare a femeii, în efortul de a contracara subînţelesele 
efecte negative ale unei măsuri politice radicale care ar fi putut afecta menirea 
fundamentală a femeii: de mamă şi soţie.

Abordarea problematicii legate de valenţele naţionale ale “feminismului” 
românesc din Transilvania presupune reflectarea discursului general privind statutul 
femeii în societate, cuantificat în sumedenia de articole şi studii ale liderilor politici, 
intelighenţiei, şi ale reprezentantelor mişcării de emancipare feminină, privind 
insuficienta şcolarizare şi nivelul de culturalizare limitat al segmentului feminin. 
Tocmai de aceea am ales să redăm câteva date generale privind activitatea reuniunilor 
de femei, principalele organizaţii care au luptat pentru o mai bună reprezentare a 
segmentului feminin în sistemul educaţional al Transilvaniei, înainte de a analiza 
implicarea femeilor în principalele evenimente care au punctat, influenţat şi 
direcţionat mişcarea naţională a românilor din Ungaria.

După cum vom vedea mai jos, cea mai importantă formă prin care o parte a 
segmentului feminin reuşeşte să pătrundă în spaţiul public sunt reuniunile de femei 
care se constituie în întregul interval pe teritoriul Transilvaniei. Ideea organizării 
acestor reuniuni a apărut în 1850, anul înfiinţării Reuniunii femeilor române din 
Braşov, sub forma unui instrument asociativ menit a asigura conservarea spiritului 
naţional al românilor în realităţile regimului neoabsolutist promovat de autorităţile 
austriece imediat după Revoluţia de la 1848. Reuniunea din Braşov s-a transformat 
într-un model de organizare pentru celelalte reuniuni similare din Transilvania. 
Statutele organizaţiei sunt foarte clare în a explica mobilul care a stat la baza fondării 
acesteia: “Noi subînsemnatele [Maria Nicolau, Zoiţa N. Dima, Stana A. Corbu, 
Ecaterina B. Popu, Zoiţia T. Ciurcu, Luisa G. H. Ciurcu, Ana R. Orghidan, Maria 
Sterio, Parasceva N. Teclu, Zoiţia I, Petricu şi Agnes H. Genoviciu], cugetând la 
tristele urme ce resbelul civil au lăsat mai vârtos în Transilvania, privind la mulţimea 
orfanilor români, ai căror părinţi au căzut prin furia resbelului trecut, şi ştiind că 

5 Idem, 1920, nr. 11, p. 901.
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naţiunea noastră este cea mai lipsită de aşezăminte binefăcătoare, ţintind apoi şi 
la nobilul scop de a putea mijloci o creştere mai solidă şi mai potrivită cu timpul de 
faţă pentru partea femeiască mai scăpătată, ne-am unit întru o societatea cu scopul 
de a ajuta după putinţă creşterea fetiţelor române mai sărace şi mai întâi a acelora 
care au devenit orfane prin moartea în bătălia sau omorul (amenduror) părinţilor 
lor în decursul resbelului civil transilvano-maghiar din anii 1848 şi 1849”6.

 Cele mai importante organizaţii de femei în această perioadă au fost: Reuniunea 
femeilor române din Lugoj (1863), Reuniunea femeilor române din Abrud (1865), 
Reuniunea femeilor române din Mediaş (1870), Reuniunea femeilor române greco-
ortodoxe din Făgăraş (1876), Reuniunea femeilor române greco-catolice din Făgăraş 
(1877), Societatea de lectură a femeilor române din Turda (1880), Reuniunea femeilor 
române din Gherla (1881), Reuniunea femeilor române din Sibiu (1881), Reuniunea 
femeilor române din Sălaj (1881), Reuniunea femeilor române din Zărneşti, 
Reuniunea femeilor române din Arad şi provincie (1884), Reuniunea femeilor 
române din comitatul Hunedoarei (1886), Reuniunea femeilor pentru decorarea 
bisericii greco-catolice din Sibiu (1887), Reuniunea femeilor române din Blaj (1890), 
Reuniunea femeilor române pentru înfrumuseţarea cimitirului greco-ortodox din 
Caransebeş (1891), Reuniunea femeilor române din Răşinari (1891), Reuniunea 
femeilor române din Bazna (1892), Reuniunea femeilor greco-ortodoxe din Timişoara 
Fabric (1893), Reuniunea femeilor române din Mediaş (1893), Reuniunea femeilor 
române din Bran (1897).

Ideea organizării acestor reuniuni de femei, care în statutele lor înscriau în special 
scopuri filantropice şi educative, şi care în realitate funcţionau ca un paravan pentru 
mişcarea naţională românească, a fost amplu susţinută în plan public prin activitatea 
unor ziare şi reviste precum Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român, Transilvania, 
Familia. Sub impulsul discursului public favorabil acestui asociaţionism feminin, 
s-au constituit numeroase reuniuni în întreg teritoriul Transilvaniei, care aveau 
aproximativ aceleaşi scopuri: ajutorarea văduvelor şi orfanelor sărace, înfiinţatea 
de şcoli şi internate de fete, înfiinţarea de şcoli cu profil economic şi industrial, 
dezvoltarea industriei casnice şi a artei populare; chiar dacă multe dintre reuniuni 
nu au reuşit să realizeze decât parţial obiectivele propuse iniţial, sub protecţia 
acestor s-a dezvoltat o intensă activitate naţională care spre sfârşitul secolului se 
intensifică şi se politizează implicând nemijlocit o parte a segmentului feminin7 
(aşa cum am văzut deja în studiul asupra sistemului electoral din Ungaria realizat 
de Valer Moldovan, pe care l-am analizat mai sus).

Mişcarea de emancipare feminină prin educaţie, aşa cum poate fi tradusă 
activitatea intensă pe care reuniunile de femei o desfăşoară în această perioadă, 
este completată în opinia publică prin numeroasele referiri din presă, memorii, 

6 Ştefania Mihăilescu, op. cit., p. 61.

7 Simona Stiger, Asociaţionism şi emancipare în Transilvania până la Primul Război 
Mondial. Arad: Editura Fundaţiei Moise Nicoară, 2001, p. 47.
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corespondenţă, la câştigurile societăţii prin asigurarea unei educaţii feminine 
complexe.

Există în epocă numeroase controverse în legătură cu educaţia cea mai potrivită 
pentru fete, fiecare familie în parte hotărând soarta fiicelor: „Tata era de părere ca 
numai acele fete să facă şcoală cari să-şi facă o carieră, ori tata a fost ostil până la 
sânge ca o fată să plece din căminul părintesc şi să-şi facă o carieră, decât în cazul că 
nu s-ar putea căsători”8. Aceasta este viziunea dominantă în societatea românească: 
menirea femeii este aceea de a pune bazele unei familii iar educaţia fetelor trebuia 
să fie organizată în concordanţă cu această menire.

Cu deosebire educaţia pe care fetele o primeau în familie este promovată în plan 
ideologic de unele scriitoare cum ar fi Laurenţia Gribnicea sau Eleonora Slavici, 
care avansează ideea că o femeie nu are nevoie de o educaţie complexă, susţinând 
totodată idealul femeii casnice, cu atribuţii bine delimitate; aceste tradiţionaliste 
combat încălcarea graniţei dintre spaţiul public şi cel privat, catalogând un asemenea 
comportament ca fiind cel puţin indezirabil şi lipsit de feminitate: „nu e menirea 
femeii pe pământ de a visa o leafă fixă... sunt rezervate alte căi ce o pot face pe dânsa 
fericită şi pe cei de aproape ei şi societăţii9. Prin tendinţele generale femeii îi este 
încă rezervat spaţiul privat, educaţia ei fiind strâns legată de atribuţiile tradiţionale 
care ţineau pe de o parte de traiul familial, şi pe de altă parte de modelele care 
impuneau dobândirea unui comportament civilizat, în concordanţă cu normele 
morale şi comportamentale recunoscute.

În replică la acest curent dominant apar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
în strânsă legătură cu mişcarea de emancipare a femeii, o serie de idei noi care 
reclamă diversificarea şi reorganizarea educaţiei feminine pe principii de egalitate 
intelectuală a femeilor cu bărbaţii: este combătută credinţa că femeile ar avea o 
capacitate intelectuală inferioară bărbaţilor şi se susţine ideea că femeia nu se poate 
afirma profesional datorită normelor sociale şi tradiţiilor încetăţenite10. Femeii ar 
trebui să i se dea şansa de a-şi completa cunoştinţele pentru că deşi „Creşterea 
femeii culminează într-aceea ca să se priceapă la lucrurile de casă, să fie mamă 
bună şi să ştie să-şi crească copiii pre cât se poate de bine [...]. Dară şi femeia are 
aplicare, nutreşte zel şi voinţă faţă de studiare şi are pre lângă toate acestea o minte 
sănătoasă, ea nu se poate valida”11.

Reuniunile de femei care se organizează în Transilvania vor introduce în 
programele lor ideea necesităţii unei educaţii diversificate pentru fete şi vor sprijini 
înfiinţarea de şcoli româneşti îndeosebi pentru fetele cu o stare materială precară, 
pornind de la ideea că „Femeea română a fost în toate timpurile soţie bună, mamă 
model, dar niciodată sfera ei de activitate nu se mărgineşte numai în cercul strâns 

8 Livia Rebreanu-Hulea, Familia Herdelea. Amintiri. Alba Iulia: Şcoala Albei, 1995, p. 53.

9 Activitatea, Orăştie, 1901, nr. 41, p. 3.

10 Familia, Pesta, 1870, nr. 6, p. 54.

11 Dreptatea, Timişoara, 1897, nr. 29.
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al căsătoriei” (din programul Reuniunii Femeilor din Hunedoara)12. Reuniunea 
sălăjeană avea ca scop declarat „înaintarea învăţământului poporal şi a industriei 
de casă cu deosebită privire la sexul femeiesc din comitatul Sălajului”13. Este susţinută 
înfiinţarea de şcoli medii pentru fete în care urma să se studieze pedagogia, economia, 
bucătăria, contabilitatea şi lucrul de mână, astfel încât „şi o fată orfană, absolvind o 
nouă şcoală, poate fi croitoreasă, casieră, învăţătoare econoamă şi o mamă bună”14. 

În ciuda acestor dispute au fost înfiinţate şcoli pentru fete în mai toate oraşele 
mari din Transilvania: Şcoala civilă de fete cu internat a Astrei la Sibiu (şcoală 
superioară), şcolile de fete de la Arad (Şcoala de fete cu caracter confesinoal ortodox 
– 4 clase + 1 clasă superioară – 1890), Blaj, Braşov, Şimleul Silvaniei (Şcoala de 
fete – 1888), Abrud (o şcoală pentru un număr de 83 de fete – 1887). Un caz special 
este cel al Reuniunii din Braşov care a subvenţionat înfiinţarea de clase pentru 
fetiţe în şcolile confesionale din Blaj, Sibiu şi Braşov, pe care le-a susţinut până în 
anul 1890; în anul 1881 aceeaşi reuniune face o donaţie Şcolii de fetiţe înfiinţată 
de Astra în Câmpeni, şcoală formată din trei clase în care învăţau 31 de eleve15. 
Aflate în imposibilitatea materială de a înfiinţa şcoli de fete, reuniunile de femei 
optează în marea lor majoritate pentru susţinerea financiară a unor clase de fete 
în şcolile de băieţi. Reuniunea din Sibiu reuşeşte să pună bazele unei Şcoli pentru 
economie şi industrie de casă unde elevele erau deprinse cu bucătăria şi croitoria, 
cu noţiunile primare de contabilitate; sectiunea industrială asigura cursuri de cusut, 
croit, împletit, tors şi ţesut. La Braşov Reuniunea Femeilor reuşeşte să organizeze o 
şcoală de menaj care asigura o educaţie asemănătoare cu şcoala din Sibiu16.

La nivel global însă, toate aceste eforturi au prea puţină influenţă, pentru că, aşa 
cum remarca At. M. Marienescu în articolul Femeia economului romanu, educaţia 
fetelor în spaţiul rural era total insuficientă, fiind prea puţin importantă în economia 
vieţii cotidiene, motiv pentru care „Dela asemenea fete, când ajung să fie mame, 
firesce nu se poate mult aştepta pentru crescerea bună a fiilor; căci intrensa lipsesce 
îndemnul spre cultură. Adeverat că în unele părţi s’a făcut un mic inceput spre a 
inzestra tinera generaţie a femeilor cu cunoscinţele trebuincioase. Cu atăta inse nu 
este de ajuns”17.

Educaţia fetelor era completată în familiile cu posibilităţi materiale şi cu 
disponibilitate, pe cale privată, familiile apelând la serviciile unor profesori pentru 

12 Elena Pop Hossu Longin, Amintiri (1880-1930). Cluj- Napoca: Tipografia P. Bariţiu, 1932., 
p. 17.

13 Ibidem, p. 7.

14 Biserica şi şcoala. Foia bisericească, scolastică, literaria şi economică, Arad, 1883, nr. 44. 

15 Simona Stiger, Asociaţionism şi emancipare..., p. 48.

16 Idem, Organizaţii feministe româneşti din Transilvania (secolul al XIX-lea – începutul 
secolului al XX-lea), Cluj- Napoca, 1998, p. 223.

17 Cartile sateanului romanu. Scriere periodica pentru trebuintiele poporului romanu, Gherla, 
1877, cartea 11, p. 179.
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pian, franceză sau croitorie. La Braşov fetele studiau pianul cu profesorul Krummel, 
franceza la institutul Vautier unde studiau fetele cu dare de mână din Braşov şi din 
localităţile din jur, precum şi la profesorul Nico, la domnişoara Zay sau la doamna 
Bonnefoy18. 

În lipsa altor variante româncele apelau la învăţământul în limba maghiară sau 
germană; la Cluj existau Şcoala superioară de stat pentru fete, Şcoala Marianum şi 
un gimnaziu; aceste şcoli aveau fie un număr limitat de locuri fie practicau taxe de 
şcolarizare foarte ridicate pe care nu şi le puteau permite decât familiile burgheze 
sau cele nobiliare19. Pentru românce accesul în aceste şcoli era aşadar îngreunat din 
motive economice, ştiut fiind faptul că în segmentul etnic românesc aceste clase erau 
mai puţin dezvoltate. Cu toate acestea personalităţi ale elitei româneşti precum Maria 
Barboloviciu (organizatoarea Reuniunii femeilor române din Sălaj şi a orfelinatului 
din localitate) a frecventat cursurile şcolii confesionale din Borşa înscriindu-se apoi 
la un pension de fete din Cluj20. Majoritatea învăţătoarelor care activau în cadrul 
Şcolii civile de fete cu internat a Astrei din Sibiu, erau formate la şcoli străine: 
Eugenia Trif, care preda matematică, chimie, igienă, istorie naturală, fizică şi muzică 
vocală, era instruită la Liceul superior din Budapesta, Victoria Filipescu, cea care 
se ocupa de lucrul de mână, desen şi caligrafie, era absolventă a Şcolii de industrie 
din Cluj, iar Adela Heldenberg, profesoară de muzică instrumentală, era absolventă 
a Conservatorului de muzică din Viena21. Pentru familiile care aveau posibilităţi 
materiale şi doreau să asigure o educaţie mai bună fiicelor exista şi soluţia unor 
studii în străinătate, la pensioane şi şcoli din Austria, Germania sau România, un 
exemplu în acest sens fiind Victoria Branişte, sora publicistului Valeriu Branişte, 
care în anul 1896 îşi începe studiile la Bucureşti22. 

Discursul în legătură cu educaţia femeii se legitimează de asemenea în 
naţionalismul românesc, autorii care se preocupă în mod constant în această 
perioadă de dezvoltarea învăţământului românesc din Transilvania fiind tributari 
în totalitate ideii dezvoltării pe toate planurile a naţiunii române prin educaţie şi 
cultură, sub influenţa nemijlocită a femeilor (în special a mamelor), care, prin rolul 
lor de educatoare ale tinerelor generaţii „pun temeliile naţiunilor şi ale omenirei, bine 
sau reu, după cum este crescerea, ce dînsele se pricep a o da fiilor şi fiicelor lor”23. 
În aceste condiţii, educaţia feminină românească, aproape inexistentă în această 
perioadă în Transilvania, apare ca un element central în discursul elitei politice şi 
culturale româneşti.

Mişcarea de emancipare feminină din Transilvania implică într-o manieră 
fundamentală o componentă naţională puternică. Aşa cum aminteam mai sus, o 

18 Livia Rebreanu-Hulea, op. cit., p. 158.

19 Istoria Clujului, Cluj- Napoca: [s.n.], 1974, p. 345.

20 Simona Stiger, Asociaţionism şi emancipare..., p. 112-113.

21 Telegraful român, Sibiu, 1890, nr. 67, p. 269.

22 Valeriu Branişte, Corespondenţă, 1879-1895. Cluj- Napoca: Dacia, 1985, vol. II, p. 49.

23 Şcola şi familia. Foiă pentru crescere şi înveţăment, Braşov, 1887, nr. 1, p 14.
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caracteristică a mişcării feministe din Transilvania este faptul că toate discursurile şi 
principiile pe care aceasta se constituie subordonează emanciparea femeii intereselor 
de dezvoltare culturală, socială şi politică a naţiunii române; spre exemplu se susţine 
ideea unei educaţii diversificate pentru femei pentru ca acestea să aibă resursele 
necesare în educarea în spirit naţional a copiilor şi în exercitarea rolului de mame ale 
naţiunii. În articolul Crescerea şi instruirea fetitieloru Gavril Trifu, vicepreşedintele 
Reuniunii învăţătorilor români sălăjeni, accentua importanţa educaţiei naţionale 
a fetelor, pe lângă cea moral-religioasă, susţinând că „În fine, fetitiele au se fie in 
direptiune natiunală. Ce n’a invetiatu se iubesc’a maic’a, nu va iubi nici copilulu; 
pentru ce nu se insufletiesce maic’a, pentru aceea nu se va insufleti nici prunculu. 
Puii leului nu suntu sioreci, dar nici puii siorecelui nu suntu lei. Acea natiune, a 
cărei fiice nu suntu petrunse de iubirea natiunei şi limbei naţionale de află pe calea 
perirei. Deci dara crescere natiunală fetitieloru nostre!”24.

În articolul Un cuvent relativ la educaţiunea fetiţelor nostre, N. Pop remarca: „Cu 
educaţiunea fetiţeloru din clasa mai inteligentă stăm, relativ luat, mai bine, din causă 
că aceste, silite fiind a cerceta şcole străine, au ocasiune a prinde unele principii 
deja probate şi recunoscute de bune. Audim, ce e drept, de multe ori exprimându-se 
temerea: că fetiţele nostre, umblând prin şcole străine, nu se pot petrunde destul de 
simţul naţional; însă temerea aceasta o găsim puţin fundată dacă luăm în considerare, 
că în punctul acesta pote familia suplini aceea-ce nu se pote afla în scolă; afară de 
aceea experienţa ne convinge, că damele române, trecute prin şcole străine, concureză 
cu bărbaţii în afaceri naţionale”25.

Această „temere”, concretizată într-un punct de vedere inedit, contrar curentului 
general favorabil promovării culturii naţionale prin femei, este exprimată de Iosif 
Vulcan în aprecierile sale relative la nivelul de educaţie al româncei din Transilvania, 
dar şi la calitatea manifestărilor culturale ale reprezentantelor elitei intelectuale: 
„Femeia română încă nu este la înălţimea misiunii sale culturale. Vorbă îndrăsneaţă 
aceasta în faţa toasturilor obicinuite pentru preamărirea „femeii române”. Vorbă 
cutezată, dar întemeiată [...]. Intraţi în saloanele de dincolo de Carpaţi şi vi se va 
părea că sunteţi în Franţa. Damele conversează şi cetesc numai franţuzeşte [...]. 
dincoace de Carpaţi, dealungul graniţei spre România, cultura damelor noastre din 
pătura mai avântată este germană. Pretutindeni numai cărţi şi reviste germane. Ele 
vorbesc şi româneşte, dar limba de intimitate a lor este cea germană [...]. Întocmai 
cum în părţile mărginaşe, cultura damelor române este germană, astfel la cele mai 
din lăuntrul ţerii este ungurească. Nici acolo, nici aice, literatura noastră nu se 
găseşte acasă. Este mic, foarte mic, numărul acelora, pe a căror masă de cetit, găseşti 
o carte sau o revistă românească. Mai cu seamă la foste eleve ale şcoalelor civile de 
fete înfiinţate în timpul din urmă”26.

Reversul medaliei în această problemă legată de autenticitatea manifestărilor 
culturale promovate în saloanele „damelor” care aparţineau elitei intelectuale, 

24 Cartile sateanului romanu..., Gherla, 1880, cartea 7, p. 78.

25 Şcola şi familia..., Braşov, 1886, nr. 7, p. 73.

26 Anuarul Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, Braşov, 1903-1904, p. 11-12.
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politice şi economice româneşti, este oferit de eforturile de culturalizare pe care le 
inaugurează o serie de iniţiative feminine concretizate sub forma unor societăţi de 
lectură care promovează pe de o parte o literatură naţională autentică, iar pe de altă 
parte o literatură considerată utilă şi constructivă pentru femei. Asemenea societăţi 
avem la Lugoj, unde în 1865 e înfiinţată Reuniunea de lectură românească lugojeană, 
sau la Turda, unde Emilia Raţiu înfiinţează Societatea de lectură a femeilor române 
din Turda în anul 1880. Societatea beneficiază de o bibliotecă alcătuită din 468 de 
volume de piese de teatru, nuvele, poezii, lucrări de istorie şi lingvistică, diverse. 
Compoziţia acestei biblioteci relevă interesul pentru o culturalizare masivă pentru că 
majoritatea publicaţiilor care alcătuiesc fondurile acestei biblioteci se adresează unui 
public modest din punct de vedere cultural27. De asemenea, înainte de organizarea 
Reuniunii femeilor române din Sălaj, la Băseşti se organizase deja un grup de fete 
în jurul Elenei Pop (Hossu-Longin), care avea ca scop completarea cunoştinţelor 
de economie casnică şi dezvoltarea culturală prin lectura operelor unor scriitori 
români precum Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Gheorghe Sion, Mihai 
Eminescu, Ioan Lepădatu, sau prin lecturi din Amicul Familiei, Gazeta Transilvaniei, 
Observatorul28. La începutul secolului al XX-lea, un „salon” intens frecventat 
de intelighenţia românească era cel întreţinut de Lucia Cosma, soţia avocatului 
Aurel Cosma şi fiica bancherului Partenie Cosma, supranumită de cunoscuţi 
„Privighetoarea Ardealului”, care, după căsătorie a inaugurat un salon cultural în 
locuinţa care „a devenit un important centru de cultură şi afirmare românească. 
Inteligentă, cu un orizont cultural larg, vorbitoare a mai multor limbi, tânăra Lucia 
Minodora Cosma i-a fost de real folos soţului său. Într-una din încăperile locuinţei 
ea a organizat un salon muzical, la care invita periodic ziarişti, critici de artă şi alţi 
oameni de cultură”29. Toate aceste femei excepţionale se implică prin activitatea 
lor în procesul de culturalizare pe care îl promovează şi crează o nouă dimensiune 
culturală, cea feminină, care se va impune însă cu destul de multă greutate ca fiind 
viabilă în faţa opiniei publice.

Pe aceeaşi linie a dezvoltării culturii naţionale, reuniunile de femei vor colabora 
în efortul lor de culturalizare cu alte asociaţii printre care cea mai importantă era 
evident Astra. Colaborarea cu Astra este iniţiată de reuniunea din Braşov, iar 
exemplul ei va fi preluat de reuniunile din Sibiu, Blaj, Hunedoara, Deva, Făgăraş, 
toate acestea desfăşurându-şi ulterior activitatea în despărţămintele Astrei prin 
expoziţii de artă populară, spectacole de teatru, serbări câmpeneşti etc30. Reuniunile 
de femei organizează acţiuni comune şi cu alte asociaţii culturale româneşti cum ar 
fi: Societatea pentru fond de teatru român, casine şi societăţi culturale ale tinerilor, 
societăţi ale învăţătorilor şi meseriaşilor. Spre exemplu Casina Română din Blaj sub 

27 Simona Stiger, Organizaţii feministe româneşti..., p. 253.

28 Idem, Asociaţionism şi emancipare..., p. 75.

29 Vasile Dudaş, Aurel Cosma (1867-1931). Timişoara: Mirton, 1998, p. 28.

30 Ştefania Mihăilescu, op. cit., p. 23.
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conducerea lui Augustin Bunea şi Gavril Precup a luat hotărârea ca toate manifestările 
culturale să fie organizate împreună cu Reuniunea femeilor române din Blaj şi a 
lansat apelul ca „pe viitor să colaboreze mână în mână cu casina la promovarea vieţii 
sociale din Blaj prin aranjarea de petreceri, teatre, serate şi conveniri”31. Prin aceste 
colaborări considerate dezirabile este de fapt recunoscut rolul femeii în cultură, 
capacitatea acesteia de a participa la renaşterea culturii naţionale. 

Dincolo de consolidarea acestui discurs naţionalist care a înglobat problematica 
emancipării feminine în interesul general al naţiunii române din Transilvania, se 
impune o analiză faptică a implicării româncelor în efortul de emancipare naţională, 
care urmărea conservarea spiritului naţiunii române, egalitatea între etnii, o mai 
bună reprezentare a naţiunii române în structurile de conducere şi nu în ultimul 
rând realizarea unităţii naţionale româneşti suprastatale prin colaborările cu românii 
din celelalte provincii româneşti din Imperiul Austro-Ungar şi din România. 

După cum am amintit deja, ca urmare a constituirii reuniunilor de femei, 
mare parte a activităţilor cu tentă naţională sunt preluate de aceste organizaţii. 
Sentimentele naţionale care le animă sunt puse în evidenţă în discursurile rostite cu 
diverse ocazii; spre exemplu, cu ocazia constituirii Reuniunii Femeilor Române din 
Sălaj, Elena Pop Hossu Longin saluta „Înfăţoşarea atâtor dame din părţi îndepărtate, 
pe timp de iarnă, dovadă că, femeile române sălăjene sunt pătrunse de chemarea lor 
sfântă şi sublimă şi nu cunosc sacrificii, nu ostenesc, când are trebuinţă naţiunea de 
fiicele ei, ci au alergat, inspirate de zelul nobil, toate spre a pune piatra fundamentală 
la acel edificiu măreţ”32. În practică aceste reuniuni vor colecta fonduri pentru 
sprijinirea văduvelor şi orfanilor luptătorilor în Revoluţia de la 1848 şi vor organiza 
diverse acţiuni cu tentă naţională.

Primul eveniment important care a reuşit să coalizeze întreaga naţiune română 
a fost războiul dus de România pentru câştigarea independenţei statale, în anii 
1877-1878. Documentele epocii dovedesc implicarea nemijlocită a femeilor române 
din Transilvania în acest război, în condiţiile în care alături de Comitetul Central 
al Doamnelor Române, cu sediul la Iaşi (care funcţiona sub conducerea Mariei 
Rosetti Roznovanu şi al cărui scop era acela de a colecta toate donaţiile şi de a 
le distribui, de a colabora cu armata, de a furniza ajutoare pentru serviciul de 
ambulanţă şi de a îngriji răniţii sau de a alina suferinţa familiilor celor decedaţi33), 
de Comitetul femeilor medici din Bucureşti (care a angrenat în efortul de război un 
număr impresionant de femei ca surori de caritate în spitalele din Turnu-Măgurele 
şi Craiova), au funcţionat, ilicit în cele din urmă, comitetele femeilor române din 
Transilvania. 

În timpul crizei orientale din 1877 Emilia Raţiu lansează apelul pentru sprijinirea 
românilor din tară, apel în urma căruia comitetele femeilor române din Transilvania 

31 Simona Stiger, Organizaţii feministe româneşti..., p. 246.

32 Elena Pop Hossu Longin, op. cit., p. 7.

33 Ştefania Mihăilescu, op. cit., p. 75.
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se constituie în Societatea doamnelor române de la Sibiu, sub conducerea Iuditei 
Măcelariu; această societate se va distinge în acţiunile de colectare şi expediere 
spre Crucea Roşie din Bucureşti a ajutoarelor materiale şi a donaţiilor, cu toată 
împotrivirea şi controlul instituit de regimului dualist34. O acţiune susţinută în 
folosul armatei române în timpul Războiului de Independenţă a desfăşurat-o şi 
Reuniunea femeilor române din Braşov: „În războiul pentru independenţă din 
1877, membrele din Braşov ale Reuniunii dădură o strălucită dovadă a înaltelor 
lor sentimente naţionale şi al avântului lor necunoscător de hotare, prin zelul cu 
care au lucrat pentru colectarea de bani şi pregătirea de scame, bandaje şi alte 
lucruri trebuincioase răniţilor români. Cu deosebire se distinseră în această acţiune: 
Sevastia I. Mureşianu, Maria Nica, Victoria C. I. Iuga, Areti T. Stănescu şi Elena 
Moraitu, cărora Domnul României le acordă în decembrie 1878 prin înalt decret 
crucea comemorativă „Elisabeta”35.

Comitete pentru colectarea de materiale necesare trupelor române implicate în 
Războiul de Independenţă s-au format în toate oraşele importante din Transilvania: 
Sibiu – preşedintă Iudita Măcelariu, Cluj – preşedintă Maria Ilişiu, Făgăraş – 
preşedintă Anastasia Popescu, Năsăud – preşedintă Elena Pop Păcurariu, Oradea 
– preşedintă Veturia Roman, Timişoara – preşedintă Iulia Rotariu. De asemenea 
numeroase donaţii individuale vin din Haţeg, Deva, Banat, Abrud, Miercurea. La 
24 mai 1877 un act emis de ministrul de interne al Ungariei dispune dizolvarea 
comitetelor, motivul invocat fiind acela că activitatea acestor comitete contravenea 
poziţiei de neutralitate adoptată de Imperiul Austro-Ungar36. Chiar dacă Societatea 
doamnelor române din Sibiu, sub conducerea Iuditei Măcelariu, a fost desfiinţată, 
activitatea de susţinere a frontului românesc nu a încetat, documentele vremii 
demonstrând implicarea individuală a unui număr impresionant de femei în 
acţiunea de colectare a materialelor necesare efortului de război37.

Efortul colectiv depus în favoarea armatei române a modificat datele fundamentale 
ale mişcării de emancipare feminină, în sensul unei instituţionalizăi accelerate care 
poate fi detectată în numărul mare de reuniuni de femei care se organizează în 
perioada imediat următoare acestui conflict. În aceste condiţii nu apare surprinzător 
faptul că, povestind despre plecarea la Sibiu unde urma a primi conducerea Şcolii 
de fete a Reuniunii femeilor române, Eleonora Slavici remarca: „Româncele ardelene 
erau toate patriote entuziaste pentru naţionalitatea lor”38.

După o perioadă de consolidare a mişcării naţionale în general (crearea Partidului 
Naţional Român) şi a mişcării de emancipare feminină în special (consolidare 
instituţională dar şi eforturi susţinute, soldate cu rezultate benefice pe tărâmul 

34 Ibidem, p. 22.

35 Ibidem, p. 134.

36 Simona Stiger, Asociaţionism şi emancipare..., p. 156-157.

37 Ştefania Mihăilescu, op. cit., p. 22.

38 Eleonora Slavici, Jurnal. Timişoara: Biblioteca municipală, 1969, p. 32.
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înfiinţării de şcoli pentru femei), următorul punct de cotitiră care a angrenat 
resursele întregii naţiuni române a fost Memorandumul şi evenimentele pe care 
acesta le-a generat. 

Discuţiile privind realizarea şi prezentarea în faţa împăratului a unui document 
menit a explica nevoile şi nemulţumirile românilor din Transilvania au apărut 
imediat după constituirea Partidului Naţional Român, însă decizia de a trece la 
acţiune a fost luată în cadrul adunării naţionale de la Sibiu din 20 ianuarie 1892, în 
legătură cu care Felicia Raţiu îşi amintea: „Mama, sub influenţa unui presentiment 
fatal, şi-a arătat temerile sale faţă de un asemenea pas din partea Tatălui meu, pas 
prin care avea să’şi atragă ura şi duşmănia neîmpăcată a concetăţenilor sei maghiari, 
şi să’şi pericliteze chiar existenţa”39.

Delegaţia care a plecat la Viena pentru a înmâna (1892) împăratului Memorandumul 
era formată din numeroşi oameni politici şi din reprezentanţi ai tututror celorlalte 
categorii sociale, în număr total de 300 de persoane; din această delegaţie făceau 
parte şi Doina şi Felicia Raţiu, fiicele lui Ion Raţiu, soţia lui Vasile Lucaciu, soţia lui 
Patriciu Barbu40. La primirea organizată delegaţiei române în data de 30 mai 1892 
în salonul cazinoului Elterlein din Viena, erau prezenţi liderii naţionali români, 
deputaţi austrieci, studenţi şi „multe doamne, parte venite cu deputaţia română, 
parte din Viena”41.

Chiar dacă acţiunea în sine a eşuat în condiţiile în care împăratul a refuzat 
prezentarea documentului, mişcarea a fost amplificată de reacţia autorităţilor 
maghiare care au permis devastarea casei din Turda a liderului român Ion Raţiu, 
eveniment care s-a transformat într-un simbol al mişcării memorandiste: „Femei, 
bărbaţi, copii, inteligenţă şi ţerani, omeni din tote clasele sociale, din tote părţile 
Imperiului şi din România, în timp de doue luni veniră neîntrerupt, ca la un muzeu, 
ca la o raritate şi minune ne mai pomenită”42.

În ceea ce priveşte prezenţa feminină în evenimentele care au urmat acestui 
moment: procesul memorandiştilor, procesele intentate individual sub acuzaţia 
de subminare a autorităţii statului, participarea la manifestaţii dedicate exclusiv 
acestei problematici, organizarea tombolei din Bucureşti pentru sprijinirea mişcării 
memorandiste, trebuie să remarcăm faptul că au existat câteva figuri emblematice 
care s-au transformat, alături de liderii politici incriminaţi direct, în simboluri 
naţionale. Emilia Raţiu a fost implicată activ în această mişcare realitate demonstrată 
de corespondenţa pe care o duce atât cu reprezentanţii mişcării cât şi cu simpli 
particulari care doreau să-şi exprime regretul pentru arestarea lui Ion Raţiu 

39 Felicia Raţiu, Vandalismul dela Turda. Memoriile domnişoarei... Bucuresci: Tipografia 
Voinţa Naţională, 1893, p. 7.

40 Mihai Racoviţan, Pamfil Matei, Sibiul şi marea Unire 1 decembrie 1918. Sibiu: Cercul 
Militar, 1993, p. 113.

41 Felicia Raţiu, op. cit., p. 8.

42 Ibidem, p. 20.
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sau pentru devastarea casei din Turda, având în acelaşi timp un rol deosebit în 
popularizarea problemei româneşti în restul Europei prin corespondenţa intensă pe 
care o purta cu femei din Occident43. Simpatia şi solidarizarea românilor cu familia 
Raţiu s-au manifestat prin numeroase scrisori de sprijin expediate de reprezentanţi 
ai naţiunii române, în numele unor instituţii sau în nume propriu; pe această linie 
se înscrie adresa doamnelor din Slatina adresată Emiliei Raţiu: „Venerabilă Doamnă, 
Inimele nostre de soţii, mame şi surori, s’au revoltat la audul barbariilor din urmă ale 
pretinşilor civilisatori ai Orientului, şi a purtărei cavaleresci a maghiarilor. Primiţi, 
venerabilă Doamnă încurajările nostre şi Ve dicem D-Voastre şi tuturor celor-l’alte 
dulci surori din Transilvania, Temişana, Crişana, Maramureş şi Bucovina: sus 
inimele, alăturaţi-ve cu bărbaţii în grelele lupte, pe lângă soţii voştrii aducendu-ve 
aminte de ceea-ce au făcut strebunele nostre, matronele romane şi femeile bravilor 
moţi din Munţii Apuseni, când trădătorii de patrie au îndrăsnit să sugrume libertatea 
şi naţionalitatea română. Âncă o dată salutările şi încurajările nostre”44.

Valoarea de simbol al mişcării naţionale aplicată Emiliei Raţiu nu se va dilua 
în timp, fapt dovedit de corespondenţa ulterioară acestui moment. Moartea lui Ion 
Raţiu a generat o importantă manifestare de simpatie faţă de soţia acestuia, Emilia, 
unele dintre numeroasele telegrame de condoleanţe surprinzând implicarea directă 
a acesteia în mişcarea naţională: „Prearespectabilă Doamnă, Salutând cu veneraţiune 
umbra ilustrului Domniei Voastre soţ, îmi permit a Vă exprima sentimentele de 
recunoştinţă naţională pentru bărbăteasca luptă ce aţi dus-o alături de neclintitul 
Căpitan al românilor din Ungaria”45. Manifestările de simpatie faţă de soţia memo-
randistului nu încetează după moartea acestuia, aşa cum reiese din scrisoarea 
de felicitare cu ocazia anului nou, în care Iuliu Maniu îşi manifestă respectul şi 
consideraţia pentru „Măicuţa”: „Cu neclintită încredere în atotputernicia şi bunătatea 
Dumnezeului nostru, îmi îndrept rugarea spre dânsul ca să vă dăruiască „An Nou 
Fericit!”. Tălmăcesc sincera dorinţă a tuturor românilor de bine, cînd în preajma 
Anului Nou vin şi eu a vă dori ca anul ce vine să vă împărtăşeasc’ de toată satisfacţia 
pentru frumoasa viaţă plină de abnegaţie, petrecută lângă cel mai cinstit şi nobil 
român, în continuă luptă şi zbuciumare pentru înaintarea şi fericirea neamului 
românesc. [...]. Sfiala ce cuprinde întreaga mea fiinţă, simţind micimea generaţiei 
noastre faţă de eroii zilelor trecute, se-mpreună cu un larg sentiment de gratitudine 
pentru D-voastră, Măicuţă dragă, care i-aţi fost lui, idealului nostru, înger păzitor 
şi totodată, în toate privinţele şi totdeauna, o luminoasă îndrumare pentru toate 
femeile române”46.

43 Personalităţi feminine. Sibiu: [s.n.], 1975, p. 7.

44 Felicia Raţiu, op. cit., p. 39-40.

45 Ioan Raţiu, Emilia Raţiu, Corespondenţă. Scrisori primite, 1896-1919. Vol. II. Ediţie îngrijită, 
introducere, note şi comentarii de Marcel-Dumitru Ciucă şi Elena-Teodora Ciucă. [S.l.]: 
Trustul de presă Printing & Publishing, 2002, p. 283; telegramă expediată din bucureşti, 
în data de 14 ianuarie 1902, de către Al. T. Dumitrescu, student la Facultatea de Litere.

46 Ibidem, p. 310-311.
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Pe acelaşi model se remarcă interesul deosebit manifestat în presa vremii pentru 
familia preotului Vasile Lucaciu, „martir” al naţiunii: „Primirea dnei Lucaciu la 
Slănic. Marţia a sosit la Slănic d-na Paulina Lucaciu, soţia d. dr. V. Lucaciu, cu cele 
două fetiţe şi un băiat, unde va sta pe timpul băilor la cumnatul d-sale Petre Lucaciu, 
inginer de mine. Cu ocazia aceasta d. Ion Vineş, inginerul diriginte şi preşedintele 
Ligii Culturale de acolo, împreună cu toate persoanele cu vază din localitate şi 
vizitatorii băilor, au făcut d-nei Lucaciu o primire strălucită. La sosirea trenului o 
muzică de lăutari au intonat marşul „Deşteaptă-te române” şi o mulţime de doamne, 
domnişoare şi domni, i-au oferit buchete de flori”47. 

În perioada desfăşurării mişcării memorandiste femeile române au înfiinţat la 
Braşov un comitet politic secret în frunte cu Elena Baiulescu, al cărui scop principal 
era popularizarea problemei româneşti şi „pentru a sprijini şi apăra pe bărbaţii lor 
prin apeluri şi propagandă în ţară şi în străinătate”48. Protestul „Comitetului politic” 
feminin din Transilvania a fost susţinut de către guvernul italian, recunoştinţa 
pentru această susţinere publică fiind exprimată de femeile române printr-o scrisoare 
redactată de Elena Mureşianu, semnată de 920 de femei49. Ca urmare a acestei acţiuni 
a femeilor române s-a întărit controlul autorităţilor asupra activităţii Reuniunii 
femeilor române din Braşov, care a fost silită să modifice statutele de funcţionare 
în conformitate cu ordinul ministrului de interne din 23 mai 1896 care solicita: 
anunţarea adunărilor generale şi extraordinare cu 15 zile înainte şi a şedinţelor 
comune cu 8 zile înainte şi prezentarea în decurs de 3 zile a protocoalelor care se 
încheiau în urma fiecărei şedinţe. În articolul publicat în revista Carpaţi în anul 
1926, se remarca: „Vom înţelege mai bine cauzele înverşunatei atitudini din acest 
timp a guvernului maghiar faţă de reuniunea din Braşov, când vom afla, că el 
coincide cu agitata epocă a memorandumului, în care femeile noastre nu au rămas 
cu nimic îndărătul zelului şi avântului naţional al eroicilor lor soţi”50. În realitate, 
această ostilitate făţişă a autorităţilor maghiare faţă de orice formă de asociaţionism 
românesc a fost declanşată de Conferinţa naţională extraordinară întrunită la 3-4 
aprilie 1894, care a elaborat documentul prin care Partidul Naţional Român îşi asuma 
Memorandumul în numele naţiunii române din Transilvania, declarând că procesul 
intentat de autorităţile maghiare priveşte întreaga naţiune şi nu doar pe cei câţiva 
lideri politici care au redactat documentul şi au susţinut acţiunea51.

Adeziunea populară la mişcarea memorandistă a fost impresionantă în special 
în perioada procesului care a început la Cluj în 7 mai 1894:”De sâmbătă dimineaţă 

47 Familia, Oradea, 1893, nr. 30, p. 359.

48 Ştefania Mihăilescu, op. cit., p. 24.

49 Paraschiva Câncea, Mişcarea pentru emanciparea femeii în România: 1848-1948. Bucureşti: 
Editura Politică, 1976, p. 60-61

50 Ştefania Mihăilescu, op. cit., p. 137-137.

51 Toader Nicoară, Acţiunea şi procesul Memorandului. Ecouri interne şi internaţionale. În 
vol.: Memorandul: 1892 – 1894. Ideologie şi acţiune politică românească. Ediţia a II-a. 
Bucureşti: Progresul Românesc, 1994, p. 67-68.
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fiecare tren ce plecase spre Cluj era îndesuit de români; înteligenţă, ţerani şi femei, 
care din toate părţile ţării grăbiau la Cluj” pe tot parcursul drumului liderii fiind 
„întâmpinaţi în tot parcursul la toate gările şi halele de mulţimea poporului român 
adunat cu mic cu mare, bătrâni, bărbaţi, juni, femei, fete, fetiţe cu toţii în vestmânt 
de sărbătoare, aclamaţi pretutindeni de mii de glasuri, încărcaţi de flori, de buchete 
şi de coroane oferite în toate staţiunile de deputaţiunile fetelor române, în auzul 
aproape neîntrerupt al imnului naţional „Deşteaptă-te Române”52.

Susţinerea populară este dovedită cel mai bine de numărul impresionant al 
telegramelor semnate de mii de români din toate colţurile Transilvaniei, printre care 
se remarcă şi acte semnate strict în numele femeilor române din diverse localităţi; 
spre exemplu, Eugenia Alexandru, preoteasă în comuna Ilimbav, judeţul Sibiu, 
transmitea încurajările femeilor din localitate însoţite de următoarele versuri: „Să 
trăiască, să trăiască tot ce e român, / Naţiunea românească cea cu cuget bun, / Să 
trăiască libertatea dorită de toţi, / Să trăiască şi dreptatea cu cei patrioţi, / Limba 
noastă să trăiască, limba ce-o vorbim / Şi unirea românească ce toţi o dorim”53. 
Epistole de încurajare semnate exclusiv de femei vin de asemenea din localităţi 
precum Roşia Săsească (63 adeziuni), Preluci, Losna Mare (Comitatul Solnoc-Dobâca 
– scrisoare redactată de Maria Florian), Vălenii Lăpuşului (Comitatul Solnoc-Dobâca 
– scrisoare redactată de Maria Boţ), Blaj („femeile meseriaşilor români”), Braşov (450 
adeziuni, la care se adaugă telegrama expediată de „fetele române din Braşov” cu 
137 adeziuni), Hunedoara, Orăştie (două telegrame în numele femeilor române şi 
respectiv în numele fetelor române din localitate), Sibiu (51 de adeziuni din partea 
fetelor din Sibiu), Sighişoara (scrisoare redactată de Caliope Sandru, Rafira Negru 
şi Iulia Cziczeg), Biserica Albă (comitatul Timiş – 25 de adeziuni). De asemenea 
numeroase femei au semnat telegramele şi actele de adeziune trimise din popor sau 
cele expediate de intelighenţia românească liderilor mişcării naţionale54. Pentru 
a ilustra înflăcărarea pe care acţiunea memorandistă a declanşat-o în naţiunea 
română, am lăsat la urmă telegrama trimisă de şase femei din Boziaş, comitatul 
Târnava Mică, şi anume: Nina Moldovan, Iulia Moldovan, Claudia Anca, Maria Anca, 
Firuţa Muntenescu şi Leontina Moldovan, care încurajau liderii mişcării naţionale 
cu următoarele cuvinte: „Constanţă domnilor! De veţi incumba toţi – flamura 
naţionalităţii falnic vom arbora-o şi constantă vom purta-o noi femeile române”55.

Conduita femeilor române în perioada mişcării memorandiste surprinde şi dacă 
analizăm vizitele efectuate liderilor români la închisoarea din Seghedin, aşa cum 
reies din Însemnările lui Dr. Ioan Raţiu făcute în temniţa din Seghedin, remarcân-
du-se numărul mare de femei care au făcut asemenea vizite: doamna Man din Dej, 
soţia lui Gavril Man, doamna Sihleanu din România, doamna Oniţiu din Braşov, 

52 Tribuna, Sibiu, 1894, nr. 84, p. 333.

53 Nicolae Josan, Adeziunea populară la mişcarea memorandistă (1892-1895): mărturii 
documentare. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1996, p. 317.

54 Ibidem, passim.

55 Ibidem, p. 491.
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preotul din Mogoş (Alba) însoţit de soţia şi de mama sa, precum şi de o „domnişoară 
franceză”, doamna Niculescu din Craiova, Mariţi Roşescu din Cluj împreună cu sora 
sa, domnişoara Oniţiu, soţia lui Cornel Lazăr, Paulina Lucaciu, doamna Suciu, soţia 
unui bancher din Cluj, Emilia Tilea (fiica lui Ion Raţiu) şi Viorica Mihaly, soţia lui 
Teodor Mihaly. În închisoarea de la Vaţ deţinuţii au fost vizitaţi de Otilia Comşa 
din Sibiu, Elena Barbu din Reghin, Viorica Mihaly, Tilicuţa Comşa (elevă în clasa a 
IV elementară), Zina Suciu şi Letiţia Sandru din Arad, Maria Roman, Maria Barbu, 
Marie Tintea din Selişte, Ana Patiţia, Luisa Cocianu, Fulvia de Lacotte din Craiova, 
Letiţia Oncu şi Henrietta Sihleanu din Bucureşti, Flora Avram, Maria Sturza din 
Sepreuş, Hermina Lazăr, Laura Ciuta, Elena Dobreanu, Adelina Barcianu, Elena 
Domide, Sofia Patiţia, Ileana Veliciu din Chişinău, Mioara Olteanu din Craiova, 
Katharina Zimmermann, Elena Pop Hossu-Longin, Maria Cosma din Şimleu, 
preoteasa Sofia Popescu din Boarta, Elena Popovici, Anna Filip din Abrud, Helena 
Mureşan din Pestesac, Irina Popoviciu din Siria, Aurelia Vulcan din Oradea Mare, 
Lucreţia şi Victoria Raţiu, Aurelia Jurca, Elena Fanicu, şi Aurelia Sendre din Braşov, 
Constanţa Barcianu din Răşinari, Ileana Domide, Sultana Haliţă, Margareta Rusu, 
Silfia, Lucia şi Valeria Feier din Borosineu, Ileana Veliciu etc. Multe dintre aceste 
nume se regăsesc în mai multe rânduri pe aceste liste întocmite de deţinuţii din 
închisorile de la Seghedin şi Vaţ. 

Mai mult, Dionisiu Roman întocmeşte o Consemnare în care înregistrează toate 
„darurile” primite în timpul şederii în închisoarea de la Vaţ, din care reiese faptul că 
liderii români au beneficiat de atenţia următoarelor doamne care au donat: Bărţan 
Carolina din Sătmar – „de multe ori poame”, Stoica Letiţia din Abrud – vin, Keresteş 
Victoria din Dej – „mulţi colaci”, Elena Pop Hossu-Longin – „epuri, clisă şi alte multe 
de toate”, Lazăr Flora din Mayer – ”cărnuri, plăcinte”, Truţa Ana din Arad – vin, 
Zimmermann Catharina din Triest – „peşti, raci etc., marinaţi”, Jurca Aurelia din 
Marmaţia – „foarte mulţi colaci”, Lazar Hermina din Vinga – „şoncă, tutun, ţigări 
(toate estra)”, Pop Ana din Gherla – colaci, Gradoviciu Maria din Dej – colaci, Barcian 
Constanţa din Reşinari – „poame, un burduf de brânză”, şi Maria Gomboş din Vidra 
de Sus – „alune, şneapen şi mere”56.

De asemenea, stimulate de mişcarea memorandistă, o serie de reprezentante 
ale elitei româneşti au participat la acţiuni cu caracter naţional în urma cărora au 
avut de suferit sancţiuni, împotriva lor autorităţile maghiare intentând procese în 
care acuzaţiile cele mai frecvente erau cele de subminarea autorităţii şi de lezarea 
intereselor statului maghiar: Catinca Simionescu, Flora Conciţa, Dorina Raţiu, Netti 
Roşca şi Emilia Raţiu din Sibiu au fost citate de judecătoria din Sibiu pe motiv că 
au făcut parte din mulţimea care i-a întâmpinat pe liderii români întorşi de la Cluj57; 
Eugenia Simionescu, Leontina Simionescu, Letiţia Roşca, Elena Cunţan au fost 
date în judecată pentru că la întoarcerea condamnaţilor la gara din Sibiu, au purtat 

56 Ibidem, passim.

57 Familia, Oradea, 1893, nr. 47, p. 563.
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tricolorul naţional român58; Elisabeta Marcu din Sângiorgiul Român, Flora Avram din 
Maier şi Firuca Porcius din Rodna-Veche, au fost condamnate la câte 5 zile de arest, 
pe motiv că au contribuit la colectarea de obiecte în vederea participării la tombola 
organizată la Bucureşti în sprijinul mişcării memorandiste59, iar Letiţia Stoica din 
Abrud a fost condamnată la 3 zile de închisoare ordinară din acelaşi motiv60.

Toate aceste manifestări şi interferenţe feminine în viaţa politică naţională 
demonstrează existenţa unui curent prin care femeile se autoimpun ca făcând parte 
din corpul naţional, motiv pentru care reclamă implicarea nemijlocită în problema 
naţională şi susţin lupta dusă de soţii lor pe teren politic: „întreaga activitate a 
feminismului românesc a avut o finalitate politică, în sensul că a acţionat pentru 
dezvoltarea conştiinţei naţionale româneşti, cultivarea ideii unităţii la români, pentru 
drepturi şi împotriva deznaţionalizării”61. 

În intervalul dintre mişcarea memorandistă şi Primul Război Mondial se remarcă 
efortul de mobilizare a femeilor române din Transilvania în jurul ideii naţionale, 
nu întotdeauna finalizat cu suces, în condiţiile în care măsurile de deznaţionalizare 
se înăspresc. Astfel, în scrisoare trimisă de Maria Baiulescu în data de 1 iulie 1912 
doamnei Sevastia Mureşianu Davidescu, sunt expuse situaţia românilor transilvăneni 
şi planurile unificării reuniunilor de femei din Transilvania, acţiune pe care autoarea 
o considera a fi o măsură în folosul naţiunii, în condiţiile în care lupta naţională a 
cunoscut o perioadă de stagnare: „În circonstanţele aceste mi-era teamă că influinţa 
domolitoare a statului cu ideea sa de maghiarisare, va intra uşor şi în familie unde 
până acum am avut pe femeia română, păstrătoare de neam şi de lege. Dacă am 
trebui să o pierdem şi pe ea, atunci totul este pierdut, căci de la grădinile de copii 
până la liceele superioare, ingerinţa statului este dătătoare de măsură. Am cugetat 
adese că deşi sunt centre precum este Braşovul, Sibiul, unde se cultivă ca şi odinioară 
iubirea de neam şi limba strămoşeacsă, sunt depărtări unde nu străbate (!) aceste 
sentimente şi astfel prin faptul că femeia poate face mult bine neamului său dacă 
este bine educată, am constatat că reuniunile noastre sub titlul de binefacere şi de 
educaţiune ar aduce cele mai mari foloase în situaţiunea noastră de azi [...]. Deci 
precum aducem noi servicii atât de mari poporului nostru, ar putea aduce fiecare 
Reuniune de femei daca cunoaşte menirea sa”62.

Discursul naţionalist se menţine la cote ridicate, stimulat fiind de câştigurile 
activismului politic, care va aduce în discuţie implicarea în lupta politică pentru 
câştigarea drepturilor naţionale. Deşi eforturile elitei politice se concretizează uneori 
în câştiguri reale pentru naţiunea română din Transilvania (de exemplu alegerea în 

58 Idem, 1894, nr.49, p. 586.

59 Idem, 1895, nr. 7, p. 83. 

60 Idem, 1895, nr. 23, p. 275.

61 Simona Stiger, Asociaţionism şi emancipare..., p. 155.

62 Maria Baiulescu, Corespondenţă. Ediţie îngrijită, introducere, note şi indici de Ruxandra 
Moaşa Nazare. Bucureşti: Ars Docendi, 2001, p. 86-87.
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Parlamentul de la Budapesta a avocatului Aurel Vlad), condiţiile sociale şi culturale 
împiedică afirmarea deplină a naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria: „Dacă aceşti 
locuitori [nemaghiari] ar fi toţi conştienţi de drepturile lor incontestabile, ar şti prea 
bine să pună capăt laşei tiranii care-şi disimulează mijloacele şi-şi neagă scopul. 
Din nefericire, datorită aceluiaşi sistem de guvernare, numai clasele superioare ale 
naţionalităţilor, cele pe care le lovesc persecutorii oficiali, ştiu să ceară ceea ce legea 
le asigură. Ei sunt prea puţin numeroşi, mai ales reprezentanţii pe deplin conştienţi 
ai acestor naţionalităţi, pentru a putea să se impună şi să învingă. Opinia publică a 
popoarelor civilizate şi libere nu le poate refuza sprijinul moral”63.

În consecinţă, lupta câtorva devine lupta tuturor, în condiţiile în care naţionalismul 
românesc continuă să se legitimeze în aceleaşi elemente legate de dezvoltarea 
culturală a românilor din Transilvania, păstrarea specificului naţional şi a limbii 
române, şi eventual câştigarea de influenţă politică prin noua direcţie impregnată de 
activismul politic. Exemplul care ilustrează cel mai bine „laşa persecuţie a femeilor 
din Ungaria” este cel al Anei Vlad, soţia deputatului român de Hunedoara Aurel 
Vlad (care în ciuda opoziţiei autorităţilor reuşeşte să intre în 1903 în Parlamentul 
de la Budapesta şi care va juca un rol foarte important în Unirea de la 191864). În 
urma unui incident petrecut în timpul examenelor publice organizate la şcoala 
din Bobâlna în anul 1909, Ana Vlad este condamnată la închisoare şi la plata unei 
sume de 300 de coroane, pe motiv ca ar fi instigat la „răzvrătire împotriva statului 
maghiar” prin protestul său în favoarea respectării limbii române65.

În timpul primului Război Mondial liderii politici români din Ungaria au fost 
supravegheaţi cu atenţie de autorităţile maghiare, ceea ce a permis de exemplu 
ziarului de limbă germană Zeit să publice în anul 1915 o notă informativă, care, 
sub titlul insinuant Femei spioane, acuza indirect două doamne române de spionaj 
împotriva statului dualist, una dintre cele două doamne fiind Lucia Cosma (refugiată 
la momentul respectiv în România împreună cu părinţii), ceea ce a generat protestul 
public al lui Aurel Cosma publicat în ziarul Românul din Arad66.

În timpul Primului Război Mondial, Uniunea Femeilor Române din Ungaria cu 
sediul la Braşov s-a transformat în Societatea Crucii Roşii Româneşti, care a sprijinit 
cu mult entuziasm trupele române care au trecut Carpaţii în vara anului 1916. 
După retragerea armatelor române membrele acestei organizaţii au fost silite fie să 
se refugieze în Moldova, fie au fost deposedate de averi şi închise de autorităţile 
austro-ungare, cu intenţia de a dizolva Uniunea Femeilor Române din Ungaria. 
Aceasta a reuşit însă să supravieţuiască şi a revenit pe scena publică la sfârşitul 
anului 1918, atunci când toate asociaţiile culturale româneşti au depus jurământ de 

63 Nicolae Iorga, Viaţa românească în Ardeal. Ediţie critică de I. Oprişan. Bucureşti: Saeculum 
I.O., 2008, 479 p. 277.

64 Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea: material românesc, oameni şi înfăptuiri. 
Bucureşti: Cugetarea – Georgescu Delafras, 1941, p. 902.

65 Nicolae Iorga, op. cit., p. 278-280.

66 Vasile Dudaş, op. cit., p. 53.
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credinţă Consiliului Naţional Central Român cu sediul la Arad, şi mai mult, şi-au 
ales reprezentantele care au votat la 1 decembrie 1918 unirea cu România67. Din 
Salutul femeilor române se desprinde adeziunea nemijlocită a acestui grup social 
pentru Unirea care tocmai se desăvârşea: „Zi mândră şi măreaţă a neamului nostru 
fii slăvită şi salutată de focul sfânt de înălţare a sufletelor noastre! [...]. Până unde 
străbate graiul nostru dulce – români din patru unghiuri – vor veni cu toţii invocând 
cerul şi pământul ca mărturie să le fie, juruinţei lor solemne.[...]. Grăbi-vor luptătorii 
vajnici ai luptelor multe şi grele, grăbi-vor ţăranii harnici, munictori ai gliei străbune, 
grăbi-va floarea mândră a tineretului nostru mai rămas în urma cataclismului 
nemaipomenit şi grăbi-vor femeile şi fecioarele române, mamele, soţiile, surorile 
şi logodnicele acelora, care azi în numele poporului românesc din Transilvania şi 
Ungaria vor rosti în faţa lumii Credeul vremilor noi al unităţii noastre naţionale”68.

Prin analiza pe care am realizat-o în acest studiu asupra uneia dintre coordonatele 
fundamentale ale mişcării feminine de emancipare, şi anume dimensiunea naţională 
a existenţei feminine, promovată intens după cum am văzut prin discursul oficial 
al elitei politice şi culturale, am încercat să ilustrăm una dintre ipostazele prezenţei 
feminine în spaţiul românesc transilvănean. Această abordare poate părea simplistă 
dacă ne raportăm la complexitatea manifestărilor feminine, atât în spaţiul public 
cât şi în cel privat, însă raportarea la evoluţia discursului naţionalist român din 
Transilvania este fundamentală pentru a înţelege mobilurile şi natura mişcării de 
emancipare feminină din acest spaţiu. 

Rezultatele acestei cercetări ne îndreptăţesc să înţelegem cele două mişcări în 
complementaritate, în condiţiile în care fundamentul naţionalismului românesc 
în această perioadă este tocmai realizarea coeziunii naţionale în jurul ideii foarte 
generoase a conservării specificului naţional sub toate formele sale. De asemenea 
nu putem să nu remarcăm evoluţia simultană a celor două mişcări (dacă ne este 
permis a realiza această delimitare), în condiţiile în care etapele mişcării feminine 
de emancipare se suprapun pe etapele înregistrate în evoluţia mişcării naţionale. 
Din acest punct de vedere există câteva momente care au stimulat consolidarea celor 
două mişcări, momente pe care le-am tratat pe larg în corpul acestui studiu, şi anume: 
Războiul de independenţă din anii 1877-1878, Memorandumul şi Primul Război 
Mondial. Solidaritatea pe care au generat-o aceste momente, a facilitat depăşirea 
etapelor de stagnare pe care le-au înregistrat cele două mişcări sub influenţa 
tendinţelor de maghiarizare, limitărilor şi, uneori, abuzurilor autorităţilor maghiare. 

Însă poate cea mai importantă concluzie care poate fi extrasă din analiza mişcării 
de emancipare a româncelor din Transilvania, este aceea că discuţia despre un 
feminism înţeles în sens militant în această perioadă este prematură, în condiţiile 
în care cele mai importante manifestări ale femeilor sunt strâns legate de evoluţia 
discursului naţional, revendicările specifice feminismului militant fiind diluate cu 
consecvenţă până după Primul Război Mondial.

67 Ibidem, p. 33-35.

68 Ştefania Mihăilescu, op. cit., p. 189.


