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În chestia feminină

de Elena Pop HOSSU-LONGIN

Valurile ridicate pe terenul aşezărilor sociale în epoca ce străbatem a atras în val 
vârtejul, lor şi chestia feminină, la toate popoarele. 

Cu mai multă, sau mai puţină competenţă, s’a discutat aceasta problemă de un in-
teres netăgăduit, de mare importantă, pentru prezent şi viitor. 

Crâncenul război a scos la iveală, ca factor, femeia, la toate naţiunile beligrante. 
S’au văzut efectele forţei, ce deţin femeile în mânile lor, pe toate terenele. 
S’a manifestat toată puterea lor aşa de intensiv, încât trebue să se ţină seamă de 

tăria lor. 
Trebue să amuţească toţi scepticii, cari admiteau un rol secundar, sexului femeiesc, 

în societatea omenească. 
S’a arătat femeia superioară tuturor aşteptărilor, şi faptul acesta îi asigură un rol 

vrednic în prefacerile sociale. 
Special la noi Românii, valoarea femeilor noastre, s’a declarat într’un chip, care ne 

îndreptăţeşte la o legitimă mândrie şi ne îndatoreşte să cultivăm cu adevărată sfinţenie 
rostul lor în viitor. 

În faptul întregirei neamului nostru în unitatea sa fericită de, acuma, revine o stră-
lucită parte mamelor, cari au dat ţării eroi legendari, cari au eluptat eliberarea noastră 
a tuturor, de sub jugul streinilor. Apoi soţiilor şi fiicelor române, cari au adus toate 
jertfele şi abnegaţiunile suportate cu o bravură fără seamăn, numai şi numai, ca să 
oţelească braţele acelora, cari erau duşi la lupte năvalnice pentru eliberarea neamului. 

Şi oare aceasta generaţiune de femei, care au partea lor strălucită în marele eveni-
ment istoric al unităţii noastre, au fost ele crescute într’un mediu, care se intenţionează 
să se creeze acum în societatea noastră românească? 

Fie ţărancă, fie intelectuală, femeia română, în toate timpurile a fost un model al 
căsniciei; pentru ai săi a trăit şi murit, cu o nobilă ambiţie de-a fi pentru familia ei soa-
rele, care încălzeşte atât vatra căsuţelor umile, cât şi căminul mai pretenţios.

Aceasta generaţiune de femei, are la activul său un merit care trebue fixat pentru 
toate timpurile, ca pildă, negrăit de frumoasă a virtuţilor lor de cetăţene, mame şi soţii 
române. 
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Primejdia mare, tragică, în care s’a aflat ţara întreagă, dela un colţ la altul, atât în 
ţara mamă, cât şi în provinciile alipite, a înarmat sufletele femeilor noastre cu o armu-
ră, scoasă din arsenalul tradiţional al iubirei de patrie şi neam. 

Sigur, că un teoretician, al dogmelor moderne, va taxà poate de sentimentalism şi 
romanticism învechit, aceasta apreţiare a unei vremi, care a produs nemijlocit rezulta-
te pozitive de o importanţă impunătoare. Va încercà să deplaseze şi micşoreze meritul 
femeilor, care au născut şi crescut tarii viteji admiraţi de o lume întreagă. Va încercà 
să îndrumeze generaţiunile viitoare, spre alte căi, cari să le scoată din proverbiala căs-
nicie, îndreptându-le privirile sus, cătră parnasul luminos al emancipării, ca cetăţeană 
independentă, îndreptăţită la completă rupere cu toate tradiţiile din trecut. 

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 fa-
miliar şi încercăm să scoatem pe mama şi soţia română în arenele luptelor sociale şi 
politice. 

O marnă 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. 

A creşte generaţii nobile şi viteze, a le îndrumă, spre tot ce e bun şi frumos, a creşte 
caractere oţelite şi cinstite, unde trebue un rol, un program mai înălţător? 

Mama e primul educator al omului.
O, nu-i smulgeţi aceasta dignitate, împingând-o în labirintul luptelor de toate zilele! 
Istoria ne dovedeşte, că sistemul Cornelielor, Veturielor şi a Penelopelor române 

nu a dat greş niciodată şi a condus acest neam prin toate vicisitudinele vremilor, spre 
îndeplinirea chiemării măreţe, ce destinul i-a rezervat în istoria popoarelor. Şi acum, 
când eroismul, martiriul şi abnegaţiunea nobilă a atâtor generaţii crescute în atmosfe-
ră de moravuri severe a sanctuarelor familiare româneşti, unde damele şi soţiile erau 
paznicile şi cultivatoarele virtuţilor, care nasc şi cresc eroi, au ajuns la înfăptuirea celui 
mai sfânt ideal, datori suntem cu toţii, să reţinem şi transplantăm în viitor, credinţele 
lor, care ne-au condus la mărire şi unire naţională. 

I se impune statului, bisericei şi şcoalei să aibă toată grija şi osârdie bună, ca, pe 
aceasta structură de granit, dovedită invincibilă, şă clădească şi aşeze creşterea mame-
lor şi soţiilor viitoare. 

Să înveţe generaţiile de fete tinere, sigur, carte multă, să fie la nivelul cultural al 
altor femei aparţinătoare celor mai culte şi alese popoare, dar totdeauna să se aibă îna-
intea ochilor a le creşte de mame şi soţii vrednice de cele din trecut. 

Pedagogia noastră, trebue se fie, în raportul său de educaţiune feminină, nu numai 
modernă dar şi naţională, străbătută în toate fibrele sale de evlavia trecutului binecu-
vântat. 

Tradiţiile unui popor ca al nostru, căruia Provedinţa vedit i-a sortit un viitor mare, 
trebue menţinute şi transplantate în veacurile ce au să vină. 

Precum salturile în natură, se răzbună, tot astfel se întâmplă şi în viaţa naţională. 
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Dela modele fixate şi dovedite, ca exemple vrednice de urmat şi dela străbunele 
noastre clasice, nu putem face salturi de sufragette cari bombardează portalele par-
lamentelor, reclamând lărmuitor intrare, într’un mediu, impropriu firei şi vocaţiunei 
femeiei. 

Căci Dumnezeu, când a învrednicit femeia, să îi fie de ajutor, a procrea genera-
ţiunile omeneşti, i-a dat altă menire mai sfântă de cât să meargă să ţină discursuri 
parlamentare şi să lase planta plăpândă a copilului încredinţat grijei sale, pe mânile 
necompetente ale unei străine plătite.

Dar apoi bărbatul, exponentul adevărat al timpului de prefaceri sociale şi politice, 
cari sgudue lumea întreagă, când vine trudit şi obosit la căminul său, ce căsnicie gă-
seşte când soţia şi mama nu o păzeşte aceasta, ci umblă în club şi parlament sau alte 
întruniri? 

Chiar şi carierele pur ştiinţifice şi artistice, să fie rezervate numai şi numai talente-
lor extraordinare şi nu la toate cele de duzină.

Căci dacă mergem pe cărarea pe care am apucat, când cu îmbulzeală, aproape bol-
năvicioasă, se îngrămădesc fetele noastre la cariere independente, azi, mâine, dacă se 
admite cu atâta uşorinţă aceasta, vom avea, un proletariat feminin şi vetrele familiare 
vor deveni pustii, în dauna incalculabilă a statului şi neamului. 

Ca să asigurăm viitorul naţiunei noastre toţi cei chiemaţi trebue să veghieze, ca 
educaţiunea tineretului nostru femeiesc, să fie condus conştient în cadrele adevăratei 
lor chiemări.

Mame şi soții culte şi evlavioase, gospodine harnice şi luminate ne trebuesc, care să crească 
şi îndrumeze generațiunile viitoare spre mărirea patriei întregite, şi soții, care să împartă, ca 
tovarăşe adevărate de viată, greul cu bărbații mult încercați şi trudiți ai timpului nostru.

Text preluat din Transilvania, an LI, nr. 11, noiembrie 1920, pp. 900-903. (Cristian 
TEODORU)


