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Secolul al XIX-lea a fost a fost o amplă manifestare a naționalismului, întemeiat pe 
concepția unității politice, a solidarității și comuniunii, între toți confrații de aceeași 
etnie, istorie, limbă, cultură, patrie, tradiții, obiceiuri, datini, și educație. În tot spațiul 
locuit de români au sporit acțiunile de culturalizare, de creare a unor instituții cultu-
rale și politice, menite să întărească unitatea de aspirații, interese și așteptări. Scopul 
unei asemenea unități moderne a fost politic, ideologic, cultural și moral, de aceea a 
antrenat toate forțele creatoare, pe toții fiii „maicii” națiuni, cu un entuziasm mesianic. 
Noul suveran al politicii moderne a devenit poporul-națiune, definit și elogiat într-o 
serie de producții culturale. 

Sensibilitatea națională a fraterității

Spiritul național s-a născut ca o sensibilitate a fraternității, dincolo de stratificările 
sociale, biologice, religioase și profesionale. Națiunea, susțineau romanticii, unește, în-
tregește, pe toți, fiii și fiicele ei, ca într-o mare familie. Calitatea de a aparține unei comu-
nități naționale însemna naționalitate, iar ea a fost legată de educație și de bunele mo-
ravuri, pentru întreg poporul: pentru copii, tineri și maturi, pentru băieți și fete, pentru 
cei de la sate sau din urbe. Demnitatea unei națiuni atârna, cum spuneau, tot romanticii, 
de instruirea poporului, de culturalizarea lui sistematică și, nu în ultimul rând, de buna 
administrare a treburilor politice, sociale, culturale și spirituale locale. De aici insistența 
cu care luminătorii naționalităților aflate sub jurisdicția instituțională austro-ungară, în 
Transilvania, au dorit culturalizarea, ca mijloc de salvare a identității strămoșești. Școala 
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a fost considerată stâlpul civilizației, matca în care fiecare națiune își putea îngriji mlă-
dițele, pentru viitor și îi putea transforma pe toți fiii patriei în buni cetățeni. Acesta era 
spiritul veacului, tonul din scrierile și discursurile culturale și politice.1 

În Transilvania, până în deceniul al șaselea al secolului al XIX-lea educația națio-
nală a fost resimțită ca deficitară; pe de-o parte, din cauza măsurilor legislative defa-
vorabile românilor, pe de alta, din cauza slabei cultivări a istoriei, tradițiilor și bunelor 
moravuri, prin instrumentele culturale. Deseori acest deficit a fost argument, pentru 
invocarea faptul că românimea transilvană nu avea destulă cultură și educație, nu po-
seda oameni bine pregătiți, din punct de vedere administrativ, juridic, economic, cul-
tural, nu avea inițiative asociative bine structurate, care să ofere deputați, funcționari, 
magistrați, economiști, juriști, în număr corespunzător, pentru instituțiile legislative, 
executive, judecătorești locale sau centrale. Cărturarii ardeleni au înțeles acest mesaj și 
l-au considerat, în parte, tendențios. 

După 1848, în mediul transilvan, s-a manifestat un entuziasm civic și național, un 
mesianism cultural, care a îmbrăcat tot mai multe forme de organizare instituțională. 
Folosind presa, ca mijloc de analiză a situației culturale a Transilvaniei, George Barițiu, 
Timotei Cipariu, Andrei Șaguna și alții, au subliniat că, educația românimii, prin școa-
lă și asociații, era cel mai necesar lucru. Revendicările, privind identitatea națională au 
încurajat solidaritatea și comuniunea de valori etnice, culturale, spirituale și trecerea la 
acțiuni concrete, la nivelul elitei și, prin elită, în toate straturile sociale. 

Dezbaterile privind rolul cultural, social, economic al familiei, cu multiplele ei as-
pecte a ajuns să ocupe un loc important. În acest context s-a discutat și condiția fe-
meii, opiniile fiind, în parte favorabile, în parte reticente.2 Tradiția legislativă, laică și 
ecleziastică din Transilvania plasa condiția femeii într-un raport specific cu bărbatul. 
Familia românească era o formă agregată, în care femeia și bărbatul erau entități com-
plementare, dar rolul și responsabilitățile bărbatului erau mult mai mari, atât în plan 
familial, cât și social. Datoria „sacră” a femeii a fost cea de soție și mamă, ceea ce era în 
conformitate cu tradiția creștină. Condiția femeii a fost legată de convenții și constrân-
geri, de prejudecățile și practici sociale, unele dezavantajante, mai ales, în legătură cu 
desfacerea legăturii matrimoniale. Legislația civilă admitea divorțul, pe motiv de mal-
tratare fizică, adulter, concubinaj, traiul rău, dar dreptul canonic sugera o împăcare 
a părților, de dragul copiilor. Condiția femeii a fost determinată nu numai de factori 
matrimoniali, ci și de nivelul ei de cultură și educație. Tinerele fete erau îndemnate la 
căsătorii timpurii, neurmând nici un fel de treaptă școlară. Educarea fetelor în majo-
ritatea familiilor se axa pe deprinderea cu activitățile casnice, pe precepte morale, pe 

1 Simona Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri. Simboluri. Ideologii, Cluj-Napoca: Editura Accent, 
pp. 141-45; Idem, „Miza școlară românească și secularizarea în secolul al XIX-lea. De la bunul 
creștin și bunul cetățean la patriotul național”, Arhiva Someşană, Revistă de istorie și cultură, 
Seria a III-a, III, 2004, pp. 131-152.

2 Cf. Iorga, Nicolae, Rolul tradiţiei în creşterea femeilor la români. Conferinţă ţinută la congresul din 
1911 al Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor, Vălenii de Munte: Neamul Românesc, 1912, pp, 
14-15, 26, 70.
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însușirea unor practici și comportamente, care urmau a le fi folositoare în gospodărie 
și în societate.3 Pentru familiile care aveau posibilități materiale și doreau să asigure o 
educație mai bună fiicelor lor exista și soluția unor studii în străinătate, la pensioane și 
școli din Austria, Germania sau dincolo de munți, unde în martie 1851, se înființase, cu 
acordul Domnitorului Barbu Știrbei, Pensionatul domnesc de demoazele. Elita culturală și 
ecleziastică ardeleană a găsit calea emancipării școlare, prin asociaționismul cultural, 
care a făcut un stindard din culturalizarea fiilor și fiicelor națiunii, din înaintarea po-
porului prin învățătură. Fetele și „mumele” sunt tot mai des amintite în discursul inte-
lighentiei, fiind considerate primele învățătoare, pentru copiii săi, modelându-le „cele 
dintâi semenții morale și naționale”.4 

Cărturarii români, în frunte cu marii vlădici Alexandru Sterca-Șuluțiu, de la 
Blaj și Andrei Șaguna, de la Sibiu, înțelegând rosturile vremii, „au urzit”, în 1861, 
„Asociațiunea-Astra”, cea care a avut ca țintă literatura, cea mai nobilă expresie a cul-
turii naționale, memoria trecutului, obiceiurile și tradițiile românești. Prin perseveren-
ta sa activitate și propagandă culturală, „Asociațiunea” a devenit o tribună a educației, 
în domeniul, școlar, etnografic, literar-artistic, economic, juridic, medical științific și 
tehnic. De altfel, sforțarea generală, în toate statele și la toate popoarele veacului al 
XIX-lea, era de a planta cultura în popor – prin școală, biserică, asociații culturale, bi-
blioteci populare – pentru a-l face mai disciplinabil, neexceptând femeia.5 Ceea cea a 
devenit subiect de dezbatere a fost dreptul la educație al fetițelor și fetelor, precum și 
participarea femei la activități culturale și sociale. Presa, mai ales, vocile feminine, au 
adus o serie de argumente în acest sens și a avut intenția să modeleze opiniile civice.6

Fiicele națiunii 

Sensibilitatea romantismului național a încurajat și o altă imensă calitate a femeii, 
cea de fiică a ginții române. Femeia a fost considerată, depozitarul credinței strămo-
șești, a bunelor moravuri și un sprijin al identității, al naționalității române. Acest 
model social a fost ideologizat, de-a lungul secolului al XIX, tendința ideologică fiind 
îndreptată spre îndepărtarea unor prejudecăți populare, care înrădăcinau viața fe-

3 V. Mureșianu, „Câteva cuvinte pentru educațiunea casnică”, Familia, an IV, nr. 36, 25/13 oc-
tombrie 1868, p. 428.

4 Ibidem; S. Nicoară, „Dilemele luminării în orizontul cultural al secolelor XVII-XIX”, Arhiva 
Someşană, Revistă de istorie și cultură, Seria a III-a, II, 2003, pp. 93-115: Iulia Adina Pop, 
„Ingerințe feminine în spațiul public transilvănean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, 
Revista Bistriţei, XXI-2, 2007, pp. 90-92. 

5 „Cultura poporului”, Transilvania, Sibiu, an XXX, nr. VI, iunie 1899, pp. 189,195-196; Onisifor 
Ohibu, „Contribuții la istoria școalelor noastre”, Transilvania, Sibiu, an XLII, nr. 1, ianuarie-fe-
bruarie 1911, pp. 19-38. 

6 Lazăr Triteanu, Școala noastră 1850-1916, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1919, pp. 
5-7; Onisifor Ghibu, Școala românească din Transilvania şi Ungaria. Dezvoltarea ei istorică şi situ-
aţia ei actuală, București, 1915, pp. 18-26; Gheorghe Tulbure, Școala săteasca din Ardeal în epoca 
lui Șaguna, Cluj: Editura Revistei Satul și Școala, 1937.
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meii doar în mediul familial, în activitățile casnice. Rolul tradițional al femeii a fost 
cel de mamă și soție. Menirea sa, întărită și de preceptele creștine, era de a insufla, 
în generațiile noi, credința, caritatea, moralitatea, iubirea de comunitate, glie și obi-
ceiuri.7 Convins că familia și educația mamei este cel dintâi mediu, de bună crește-
re a copiilor, publicistul George Barițiu scria în articolul „Educațiunea”, publicat în 
„Foaie pentru minte, inimă și literatură” (nr. 11-12, din 1839), că rolul femeii-mame 
a fost dintotdeauna esențial în construirea unor caractere bune și a unor fii sănătoși 
ai națiunii. Publicistica, de după 1848, a subliniat că femeia română devenise tot mai 
zeloasă să contribuie la înflorirea națiunii, să se ridice, într-o linie cu bărbatul, prin-
tr-o educație morală, spirituală, culturală și civică. La 1869, Elenei Densușianu scria 
într-un articol că, prin emanciparea femeii se înțelegea îmbunătățirea stării materiale, 
spirituale și publice ale acesteia. Mijlocul de realizare a emancipării era școala pen-
tru fete, dar și schimbarea mentalităților. Mai precis, se dorea renunțarea la unele 
prejudecăți sociale, mai ales rurale, care restricționau tentațiile femeii de a îmbina 
responsabilitățile casnice, cu o viață publică frecventată de bărbați. Cornelia Emilian 
constata că femeia română părea „lipsită de voință și fără dragoste de sine, ea nu știe 
să pună preț pe ființa sa, și nici nu-i în stare să fie ceva mai mult decât o îngrijitoare, 
o slugă credincioasă”.8

În discursul cultural despre emanciparea femeilor, în Principate, a fost încurajată 
implicarea activă a femeilor, din toate straturile sociale, ceea ce traducea un spirit de-
mocratic în viziunea emancipării feminine. De pildă, în 1863, Constanța Dunca Schiau, 
a prezentat domnitorului țării și Camerei deputaților, un proiect de organizare a învă-
țământului pentru fete, precum și un proiect de reformă a orfelinatelor. Unele dintre 
soluțiile propuse de ea au fost incluse în Legea învăţământului din 1864, care prevedea 
crearea primelor școli secundare de fete. Se deschidea, astfel, drumul spre educație, 
prin învățământul de stat, a fetelor din diferite pături sociale. Constanța Dunca, des-

7 Ștefania Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte (1838-1929), Iași: 
Polirom, 2002, pp. 13-18; Silvana Rachieru, „Includerea/excluderea socială a femeilor în 
România modernă (1878-1914)”, în Alin Ciupală (coord.), Despre femei şi istoria lor în România, 
București: Editura Universității din București, 2004, pp. 45-46; Toader Nicoară, Transilvania la 
începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală şi mentalităţi colective, Cluj-Napoca: 
Presa Universitară Clujeană, 1997, p. 137; Mircea Brie, „Reglementări juridice privitoare 
la familie în legislația austriacă și maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în 
Sorin Șipoș, Mircea Brie, Ioan Horga, Igor Șarov, Ion Gumenâi (coord.), Politici imperiale în 
estul şi vestul spaţiului românesc, Oradea/Chișinău: Editura Universității din Oradea/Editura 
Cartdidact, 2010, pp. 301-310.

8 Apud Ioana Elena Frunzescu, „Începuturile emancipării feminine în Transilvania …”, 
Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, 
p. 338; Elena Densușianu, „Despre emanciparea femeilor”, Familia, an V, nr. 49, 7/19 decem-
brie 1869, pp. 577-578; Vezi Ligia Livadă-Cadeschi, De la milă la filantropie. Instituţii de asistare 
a săracilor din Țara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea, București: Editura Nemira, 
2001; Idem, Sărăcie şi asistenţă socială în spaţiul românesc (sec. XVIII-XX), București: Colegiul 
Noua Europă, 2002.
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cendentă a unei familii maramureșene, născută la Botoșani în 1843, a fost prima femeie 
română ce a studiat la Viena și Paris, fără pretenția vreunei cariere. De asemenea, a 
fost prima femeie română care a promovat examenele de institutoare la Sorbona și a 
obținut brevetul de capacitate. A câștigat respectul și admirația profesorilor francezi, 
care i-au acordat nota maximă, de vocaţiune pedagogică extraordinară. În 1859, la 18 ani, 
Constanța a devenit membră în aproape toate societățile literare franceze și a fost pre-
miată pentru lucrări literare, semnându-și operele cu pseudonimul Camille d’Alb. În 
1862, C. Dunca a scris romanul Elena, în limba franceză, iar în anul 1864, Ficele poporu-
lui. Pentru această din urmă lucrare a fost premiată de Cuza-Vodă. Pe la 1862 „Gazeta 
de Transilvania” (nr. 67, 1862, p. 267) sublinia că sensibilitatea națională a Constanței 
Dunca a făcut imense servicii în favoarea educației femeilor române. Aceasta era con-
vinsă că „Femeile române, cele fară educațiune în școli nici că știu ce va să zică na-
ționalitate și cultură; iar celelalte, în măsura inteligenței ce posed, ne fac onoare cu 
consimțământul și servițiile ce le fac pentru națiune”.9 

În raport cu Transilvania unde argumentele emancipării sunt legate de culturali-
zare și educație națională, în ținuturile românești, de la sud și est de Carpați spiritul 
emancipator al femeilor a luat forma unui feminism progresist și democratic, care do-
rea ruperea de orientalismul mental, de prejudecățile populare. Nu doar legile trebu-
iau schimbate, ci mai ales mentalitatea oamenilor în ceea ce privea statutul familial și 
social al femei. De pildă, Sofia Nădejde s-a arătat dezamăgită de semnalele de descura-
jare a emancipării feminine: „Unii bărbați se silesc să descurajeze pe femei în a se edu-
ca și instrui, scriind anecdote sau articole pe seama femeilor care învață”.10 Ea sesiza o 
prejudecată, care se manifesta frecvent în presa românească, dar nu toată cărturărimea 
împărtășea asemenea idei.

La întrunirile Societății Studenților de la Paris, C.A. Rosetti, Ion Ghica, D. 
Bolintineanu și N. Bălcescu au luat în serios problemele cu care se confrunta societatea 
românească, printre care și starea socială precară a femeilor. Această critică era invo-
cată în comparație cu lumea occidentală, față de care se simțea o dureroasă înapoiere. 
În Țara Românească Ion Heliade Rădulescu sesizase importanța unei politici școlare, 
pentru ambele sexe. El afirmase deschis în „Curierul de ambe sexe”, din 1837, că „pă-
rintele ce-și crește băieții și lasă în neîngrijire creșterea fetelor, stăpânitorul ce face școli 
pentru un sex și uită pe celălalt” este „un despărțitor de familii”. 11 De cele mai multe 
ori rezervele bărbaților, publiciști sau cărturari, în privința emancipării feminine, nu 
însemnau neapărat o opoziție față de participarea mai activă a femeii la viața comuni-
tară, cât deturnarea femeii de la responsabilitățile sale fundamentale, legate de familie.

9 I.E. Frunzescu, op.cit., p. 335; Raluca Bratu, „Constanța Dunca între primele reprezentante ale 
mișcării feministe din țările române”, Țara Bârsei, an XI-XII, nr. 11-12, 2012-2013, pp. 99-102. 

10 Apud I.E. Frunzescu, op.cit., p. 337.
11 O serie de publicații („Curier de ambe sexe”, „Albina românească”, „Icoana lumei”, „Gazeta 

de Transilvania” ș.a.) au avut ca subiect discutarea rolului și locului femeii în familie și socie-
tate. 
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Polemicile în privința emancipării feminine au arătat poziții culturale și ideologice 
conservatoare, liberale sau socialiste. Unele voci conservatoare din presă avertizau des-
pre tentațiile (modă vestimentară, frivolitate etc.), ce puteau rezulta din emanciparea 
femeilor. Vocile conservatoare și liberale au folosit o serie de argumente, pentru a cri-
tica spiritul emancipator feminin, susținut de socialiști. Studiile biologice ale veacului 
susțineau o anume diferență de greutate între creierul feminin și cel masculin. De unde 
și ideea de fragilitate a creierului femeiesc, de proporționalitate dintre greutatea creie-
relor și superioritatea sexelor, pe care o pomenise și Titu Maiorescu. Sofia Nădejde i-a 
răspuns lui Titu Maiorescu cu ironie: „Și dac-ar fi să conteze greutatea creierului, de ce 
nu luăm în considerare raportul dintre greutatea creierului și greutatea corpului? Dacă 
ar fi luat în considerare acest aspect, atunci femeile ar avea mai mult creier/kilogram!”12 

În Transilvania o voce fermă în favoarea emancipării feminine a fost Elena 
Densușianu, dar aceasta sublinia că asemenea lucru nu se putea face, decât tot prin 
femei: prin strângerea de fonduri, pri finanțarea de școli pentru fete. O tribună a ches-
tiunii educației fetelor a fost „Amicul Familiei”, care sublinia, încă din 1878, o dife-
rență față de celelalte provincii românești, în privința educației feminine. Foaia scria 
că la București exista deja o școală profesională pentru fete, care contribuia astfel la 
industria națională. Paginile foii a dedicat, însă și articole întregi rolului de „mumă” al 
femeii, care pune cele mai solide valori în sufletul copiilor.13 

Nu numai prejudecățile, ci și inegalitatea socială dintre femei și bărbați a fost sub-
liniată în multe articole militante. Este evidentă influența militantismului occidental, 
care devenise, înainte de Marele Război tot mai ferm în lista revendicativă: „Nedreptăți 
sufere femeia și pe terenul, unde îi este dat dreptul, ca să se validiteze: simbria muncii 
în fabrici e mai mică decât a bărbaților, iar femeile cari lucrează în birourile, fie ale 
întreprinderilor private, fie ale administrației publice, ele nu pot ocupa decât treptele 
inferioare ale oficiilor (…) Femeile vreau o lume nouă, în care să aibă independență 
totală, atât în cele sociale, cât și în cele economice; să fie libere și egal îndreptățite cu 
bărbații, stăpâne peste soartea lor. Educația să fie la fel cu a bărbaților, trăind. între îm-
prejurări normale, să-și poată desvolta și valoriza, atât puterile intelectuale, cât și cele 
corporale. Terenul de activitate și-1 alege corespunzător dorinței și vocațiunii. Se ocu-
pă cu meserie, comerciu, se adâncește în știință, se dedică artelor, ia parte la petreceri, 
conveniri sociale — după plac — fără considerare la sex. Libertate și independență în 
toate mișcările și raporturile sociale”.14 

12 I.E. Frunzescu, op.cit., p. 337.
13 Elena Densușianu, „Despre emanciparea femeilor”, Familia, an V, nr. 49, 7/19 decembrie 1869, 

pp. 577-578; „La Cestiunea educațiunei și instrucțiunei femeiei române”, Amiculu Familiei, 
Foia biseptemenaria pentru tóte trebuinţele vieţiei sociale, an 1, 1878, Gherla, Clusiu, nr. 1, 1878, 
pp. 10-11; nr. 3, 1878, pp. 34-35; „Ceva despre datinile unoru femei europene”, loc.cit., nr. 7, 
1878, pp. 71-72.

14 „Despre femenism. Conferință ținută în 9/22 martie de prof. Silviu Beșan”, Biserica şi Școala, 
Arad, an XXXVIII, nr. 11, 16/ 29 martie 1914, pp. 83-85.
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Implicarea femeii în viața socială nu putea fi concepută fără culturalizare, în spiri-
tul vremii, adică după modelul occidental. Numai că acel comparatism cu civilizația 
feminină occidentală nu avea nici o toleranță față de obiceiurile alimentare și higienice 
românești: „Femeia noastră din popor stă (…) mai rău în privința culturii. Bucătăria 
nu se acomodează cerințelor igieniei de astăzi, ci și acum urmează obiceiurile rele și 
nesănătoase din străbuni”.15 Valul modernist al culturalizării, pe măsură ce se înain-
tează în secolul al XX-ea, nu a fost prea îngăduitor cu tradiția culturală, cu lipsa sa de 
pragmatism. „Mentalitatea noastră greoaie s’a oprit la admirarea frazelor frumoase 
și nu a încercat și nu încearcă să pătrundă lucrurile la rădăcină. Femeile noastre din 
popor ar putea fi un neprețuibil factor cultural, dacă ne-am îngriji cum se cade de creș-
terea lor”.16 Cea mai îngrijorătoare, sub aspect cultural, era situația femeii de la sate: 
„Cine petrece la sate timp mai îndelungat și are un dar de observare cât de mititel, se 
poate convinge în ce incultură trăește femeea noastră din popor. Cunoștințele și unele 
apucături bine însușite în școală, după vre-o câțiva ani se șterg aproape fără urmă și 
la cele mai bune eleve și acestea se adaptează mediului stricat după toată rânduiala 
(…) Puterea bătrânelor asupra femeilor tinere o mai mărește și părerea curioasă a po-
porului nostru despre bătrâneță (…) Cât de puțin știu fetițele noastre de pe sate, când 
iasă din școală, despre legumărit, fiert, higiena, creșterea copiilor, va să zică chiar des-
pre acele lucruri, cari vor forma mai târziu principalele lor ocupațiuni și unde ele, ca 
mame, ar putea să desvoalte cea mai binefăcătoare activitate (…) Când femeea noastră 
din popor va fi descătușată din lanțurile superstiției și a ignoranței și se va pricepe bine 
la chemarea ei de mamă, atunci și biserica și școala vor putea să-și ajungă scopul”.17

În Transilvania Astra a fost cea care și-a îndreptat acțiunile concrete spre educația 
fetelor române.“Urmatu-s-a acesta esemplu în mai multe locuri printre români, înfiin-
țându-se internate, pentru crescerea fetițelorŭ române”, scria Bartolomeu Baiulescu, 
într-un articol despre femeia română din revista „Transilvania”. Pentru părintele 
Baiulescu, tocmai spiritul conservator al femeii române a fost cel care a salvat nați-
onalitatea, de-a lungul timpurilor: „femeea română a conținutŭ și va conțină deposi-
tulŭ naționalității române, alŭ religiei strămoșesci și alŭ bunelorŭ moravuri. Ea este 
sufletulŭ familiei; ea ne’ntreruptŭ este în casă; în brațele ei și în jurul ei sunt fii. Dela 
mama lor au învățatŭ dulcea limbă românească: limba maicei lor; dela mama lorŭ au 
învățatŭ elementele religiunei lorŭ și tóte datinele naționale”.18 

Întărirea familiei românești și a valorilor ei specifice a fost considerată condiția pro-
pășirii naționale. Îndeplinirea exemplară a rolului de mamă, caracterul solid, demnita-

15 „Femeia și munca culturală”, Biserica şi Școala, Arad, an XLI, nr. 9, 26 februarie/11 martie 
1917, pp. 83-84.

16 N. Gâză, „Creșterea fetițelor noastre pe sate”, Biserica și Școala, Arad, an XL, nr. 29, 17/30 iulie 
1916, pp. 212-213.

17 Ibidem.
18 Bartolomeu Baiulescu, „Femeia română din Transilvania”, Transilvania, Sibiu: Tiparul 

Tipografiei Arhidiecezane, an XXVI, nr 1, 15 ianuarie 1895, p. 2. 
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tea, responsabilitatea au fost considerate, mai ales de membrele reuniunilor de femei, 
repere fundamentale în „educațiunea” fetelor române. Preotul Bartolomeu Baiulescu 
sintetiza importanța națională a femeii române transilvănene scriind că femeia a fost 
scutul naționalității și al bunelor moravuri, în tot trecutul istoric. Acest filon al națio-
nalismului feminin a răzbătut cu sprijinul mijloacelor culturale, spre opinia publică 
românească. Un articol concludent, în acest sens, este cel al Anei Botta, care nota, în 
Familia (nr. 12, 1874), următorul mesaj: „salvați națiunalminte femeia și v´ați salvatŭ 
pe voi! Ați salvatŭ națiunea!”19 Pe parcursul anilor, în elanul militantismului național 
găsim, laolaltă cu elita masculină (preoți, învățători, notari avocați, medici, profesori, 
președinți de bănci, proprietari mai cu stare, ș.a.) și o impresionantă participare femi-
nină. Femeile române s-au solidarizat cu viața națională, cu mișcarea culturală, pentru 
susținerea identității etnice, lingvistice, istorice, pedagogice, religioase, a tradițiilor, 
obiceiurilor, mentalităților românești. Militantismul feminin a insistat, însă, că emanci-
parea femeii se traduce prin acțiuni concrete ale femeilor, pe plan local.20

Pentru emanciparea culturală a femeilor și pentru trecerea lor fermă la acțiune so-
cială și culturală, în folosul comunităților locale, mijlocul cel mai important au fost 
reuniunile, societățile, asociațiile, pentru strângerea de fonduri, ajutorarea nevoiașilor, 
păstrarea tradițiilor și ridicarea școlilor. Crearea primelor reuniuni de femei, în mai 
multe centre ale Transilvaniei, imediat după 1848, a demonstrat potențialul de impli-
care filantropică, socială, culturală, națională a femeii române. 

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, societățile și asociațiile feminine au 
devenit o realitate în viața publică românească. În Transilvania, cea mai veche a fost 
Reuniunea Femeilor Române din Braşov, înființată pe 21 octombrie 1850, carea avut-o 
în frunte pe Maria Nicolau. Unul din obiectivele Reuniunii brașovene a fost legat de 
dorința femeilor române de a se interesa de ajutorarea și creșterea fetițelor române, 
rămase orfane la 1848-1849. Scopul principal al acestei Reuniuni, care se regăsește la 
toate celelalte asociații și reuniuni transilvane, a fost să vegheze la interesele politice, 
culturale, sociale și economice ale românilor transilvăneni.

19 M. Vîrtisianu, „Femeia și chemarea ei”, Familia, an II, nr. 15, 25 mai/6 iunie 1866, p. 176; 
Idem, „Femeia și chemarea ei”, Familia, an II, nr. 16, 5/17 iunie 1866, pp. 188-189; Vasiliu 
Popu, „Despre creșterea fetelor”, Familia, an III, nr. 9, 26 februarie/10 martie 1867, pp. 102-
104; Adelina Olteanu, „Mama”, Familia, an V, nr. 41, 12/24 octombrie 1869, pp. 481-482; Al. 
Lapedatu, „Educația fetelor”, Familia, an VI, nr. 19, 10/22 mai 1870, pp. 217-218; Adelina 
Olteanu, „Doamna casei”, Familia, an VI, nr. 24, 14/26 iunie 1870, p. 279; I. Lapedatu, „Femeia 
română”, Familia, an VI, nr. 44, 1/13 noiembrie 1870, pp. 517-519; Ana Botta, „Misiunea femeii 
în genere și a celei române în specie”, Familia, an X, nr. 15, 14/26 aprilie 1874, pp. 169-171; 
Iuliu Pederzani, „Mama”, Familia, an XI, nr. 28, 13/25 iulie 1875, pp. 330-331; Emilia Lungu, 
„Mama”, Familia, an XIV, nr. 62, 20 august/1 septembrie 1878, pp. 397-399; Emil I. Critzman, 
„Femeia și chiemarea ei”, Familia, an XVIII, nr. 42, 17/29 octombrie 1882, pp. 509-510; Ioan 
Petran, „Despre iubirea femeii ca soție”, Familia, an XIX, nr. 10, 6/18 martie 1883, pp. 115-116 
și altele.

20 Maria Baiulescu, „Reuniunea femeilor din Ardeal”, Boabe de Grîu, an I, nr. 10, 1930, pp. 602-
605; Șt. Mihăilescu, op.cit., pp. 11-12.
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Înființarea în 1850 a Reuniunii brașovene a declanșat organizarea, în deceniile ce au 
urmat, a altor asociații, societăți și reuniuni culturale sau comitete ale femeilor. Astfel 
de reuniuni s-au înființat în Lugoj (1863), Mediaș (1870), Făgăraș (1876), Turda-Abrud 
(1884), Sibiu (1881), Arad (1884), Hunedoara (1886), Cluj (1888), Blaj (1890),Timișoara 
(1891), Oradea (1908) etc.21 Autoritățile austro-ungare au supravegheat activitățile re-
uniunilor de femei, și, la fel ca în cazul tuturor asociațiilor culturale sau filantropice 
au exercitat presiuni și control, au cenzurat activitățile naționaliste. Valurile de acti-
vități asociaționiste feminine au stârnit un interes ridicat despre problemele femeii în 
societate, cultură și politică. Crâncenul război, scria Elena Pop Hossu-Longin, a scos 
la iveală, ca factor, femeia, la toate națiunile beligerante: „S’au văzut efectele forței, ce 
dețin femeile în mânile lor, pe toate terenele. S’a manifestat toată puterea lor așa de in-
tensiv, încât trebue să se țină seamă de tăria lor. Trebue să amuțească toți scepticii, cari 
admiteau un rol secundar, sexului femeiesc, în societatea omenească. S’a arătat femeia 
superioară tuturor așteptărilor, și 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 îndreptățește la o legitimă mândrie și ne îndatorește să cultivăm cu adevărată sfin-
țenie rostul lor în viitor. În faptul întregirei neamului nostru în unitatea sa fericită de 
acuma, revine o strălucită parte mamelor, cari au dat țării eroi legendari, cari au luptat 
pentru eliberarea noastră a tuturor, de sub jugul streinilor. Apoi soțiilor și fiicelor ro-
mâne, cari au adus toate jertfele și abnegațiunile, suportate cu o bravură fără seamăn, 
numai și numai, ca să oțelească brațele acelora, cari erau duși la lupte năvalnice, pen-
tru eliberarea neamului. Și oare aceasta generațiune de femei, care au partea lor strălu-
cită în marele eveniment istoric al unității noastre, au fost ele crescute într’un mediu, 
care se intenționează să se creeze acum în societatea noastră românească?”.22 

Reflecția aceasta arată că „chestiunea feminină” era o temă socială importantă, iar 
acțiunile de susținere a legitimității ei era de perspectivă. Asociațiile au fost cele care 
și-au continuat activitatea s-au solidarizat, au regândit strategiile de susținere a intere-
selor sociale, culturale, economice și politice ale femeii și după Marea Unire.

21 Ștefan Manciulea, „Reuniunea Femeilor Române din Blaj”, Cultura creştină, an XXI, nr. 7-9, 
iulie-august-septembrie 1941, pp. 369-385; Sextil Pușcariu, Braşovul de altădată, Cluj-Napoca: 
Editura Dacia, 1977, pp. 158-159; Alin Ciupală, Femeia în societatea românească a secolului al 
XIX-lea: între public şi privat, București: Editura Meridiane, 2003, p. 120; Mariana Daneș, 
„Consideratiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu”, Cumidava, Muzeul-
Istorie-Brasov, XXV-2002, pp. 164-165; Rozalinda Posea, „Caritatea în anii Primului Război 
Mondial. Societatea pentru Ocrotirea Orfanilor de Război”, Țara Bârsei, an XIII (XXIV), nr,13, 
2014, pp. 141-150. 

22 Elena Pop Hossu-Longin, „În chestia feminină”, Transilvania, an LI, nr. 11, noiembrie 1920, 
pp. 900-903.
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Militantismul național, social și cultural al femeilor ardelene 
în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX

Rezumat: În Transilvania secolului al XIX-lea efortul de organizare în asociații, societăți, reuniuni, cu 
caracter filantropic și cultural a cuprins, nu numai elita masculină, ci și un număr mare de personalități 
feminine: soții de profesori, învățători, medici, avocați etc. Cea mai importantă acțiune organizatorică 
feminină a fost Reuniunea Femeilor Române din Brașov (1850), care a pornit de la necesitatea ridicării 
culturale a femeilor și solidarizarea lor cu mișcarea culturală națională. Scopurile Reuniunii brașovene 
au fost apropiate de cele ale Astrei sibiene. Ele au dorit să contribuie la susținerea identității etnice, 
lingvistice, istorice, pedagogice și religioase a românilor ardeleni. Reuniunea din Brașov s-a preocupat 
de ajutorarea familiilor românești, care aveau condiții materiale grele, de antrenarea femeilor în acti-
vitatea școlilor, dezvoltarea industriei casnice, răspândirea ideilor pedagogice în rândul mamelor etc. 

 Inspirate de modelul brașovean, s-au creat și alte Reuniuni ale femeilor române la: Sibiu, Blaj, 
Hunedoara, Deva, Făgăraș, Șimleu Silvaniei ș.a. Fiecare Reuniune a fost întemeiată pe baza unor 
Statute, aprobate de autorități, fiecare ținea adunări generale și congrese, unde se discutau prioritățile 
filantropice și culturale. Numărul membrelor Reuniunilor a crescut, în ciuda dificultăților de ordin politic. 
Fondurile asociațiilor feminine au provenit din donații, conferințe, serbări, baluri, reprezentații teatrale și 
au folosite pentru sprijinirea școlilor pentru fete, pentru sprijinirea orfanelor și văduvelor sărace. 

În 1914 s-a creat la Sibiu Uniunea Femeilor Române din Ungaria, alcătuită din majoritatea Reuniuni 
locale de femei, În timpul Marelui Război membrele Uniunii au organizat colecte publice, pentru strân-
gerea de veșminte, alimente și bani,, iar pentru îngrijirea răniților s-au înscris ca surori de caritate. 
Activitatea Reuniunilor de femei a fost susținută de o serie de personalități ca Maria Baiulescu, Elena 
Pop Hossu-Longin, Clara Maniu, Zinca Roman, Eleonora Lemenyi-Rozvany, Aurelia Pop, Maria Cosma 
și altele. O serie de asociații feminine au fost întemeiate în Basarabia, Bucovina și Regatul României, 
militantismul feminin fiind orientat, peste tot, spre filantropie și cultură națională. După 1918 activitățile 
Reuniunilor de femei au avut și scopuri politice și civice.

Cuvinte cheie: Transilvania, Basarabia, Bucovina, elită națională, asociații culturale, militantism 
feminin, cultură, filantropie.

Le militantisme national, social et culturel des femmes de Transylvanie 
au XIXème siècle et début de XXème siècle

Résumé: Au XIXème siècle en Transylvanie, l’effort d’organisation en associations, sociétés, ren-
contres, philanthropes et culturels, n’était pas seulement l’élite masculine mais aussi un grand nombre de 
personnalités féminines: épouses d’enseignants, enseignants, médecins, avocats, etc. L’action féminine 
la plus importante a été la réunion des femmes roumaines à Brasov (1850), qui est née de la nécessité de 
l’éducation culturelle des femmes et de leur solidarité avec le mouvement culturel national. Les objectifs 
de la réunion de Brasov étaient proches de ceux de Astra Sibiu. Elles voulaient contribuer à soutenir 
l’identité ethnique, linguistique, historique, pédagogique et religieuse des Roumains de Transylvanie. 
La réunion de Brasov portaient sur l’aide aux familles roumaines aux conditions matérielles lourdes, 
l’implication des femmes dans les activités scolaires, le développement de l’industrie domestique, la 
diffusion des idées pédagogiques chez les mères, et ainsi de suite.

Inspirée par le modèle de Brașov, d’autres réunions de femmes roumaines ont été organisées à 
Sibiu, Blaj, Hunedoara, Deva, Fagaras, Şimleu Silvaniei. Chaque réunion était basée sur des statuts 
approuvés par les autorités, chacune organisant des assemblées générales et des congrès, où ont été 
discutées les priorités philanthropiques et culturelles. Les fonds des associations féminines provenaient 
de dons, de conférences, de célébrations, de bals, de représentations théâtrales et servaient à soutenir 
des écoles pour les filles afin de soutenir les orphelins et les veuves pauvres.
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En 1914, l’Union des femmes roumaines de Hongrie a été crée à Sibiu, composée de la majorité 
des réunions de femmes locales. Pendant la Grande Guerre, les membres de l’Union ont organisé des 
collections publiques pour la collecte de vêtements, de nourriture et d’argent, et pour les soins des 
blessés, ils se sont inscrits comme sœurs de charité. L’activité des réunions féminines a été soutenue 
par un certain nombre de personnalités telles que Maria Baiulescu, Elena Pop Hossu-Longin, Clara 
Maniu, Roman Zinca, Eleonora Lemenyi-Rozvany, Aurelia Pop, Maria Cosma et d’autres. Un certain 
nombre d’associations de femmes ont été fondées en Bessarabie, en Bucovine et dans le Royaume 
de Roumanie, le militantisme féminin étant orienté, partout, vers la philanthropie et la culture nationale. 
Après 1918, les activités des réunions féminines avaient également des objectifs politiques et civiques.

Mots-clés: Transylvanie, Bessarabie, Bucovine, élite nationale, associations culturelles, militantisme 
féminin, culture, philanthropie.


