
159

Caiete de antropologie istorică, anul XVI, nr. 1 (32), Ianuarie–Iunie 2018, pp. 159-182

Militantismul național, social și cultural al femeilor 
ardelene în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX

(II)

Simona NICOARĂ

Prof. univ. dr., Facultatea de Istorie și Filosofie,
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Email: simonanicoara2009@yahoo.com

Asociaționismul feminin în expansiune (sec. XIX-XX)

Aspirația spre asociere, din vocație fi lantropică și din solidaritate pentru cultura 
română, s-a afi rmat, încă din secolul al XVIII-lea. Inițiativele au venit dinspre familii 
cu dare de mână, unde doamnele se întreceau în acțiuni de întrajutorare a săracilor, 
văduvelor și orfanilor, iar numele lor se găseau frecvent pe listele de prenumeranți, în 
vederea achiziționării de cărți de la Tipografi a din Buda. Cu doi-trei ani înainte de înfi -
ințarea, în 1815, a Societății Femeilor Române din Pesta, la această Tipografi e se publicau 
două lucrări ale lui Petru Maior, „Istoria pentru începutul românilor în Dachia” (1812) 
și „Istoria bisericească a românilor” (1813). Valahii înstăriți de la Buda trăiau într-o pe-
rioadă de emulație culturală, de aceea, s-au angajat într-o amplă acțiune de cumpărare 
și donație de cărți, de sprijinire a școlii, pentru copiii nevoiași ai românilor. Legătura 
familiilor înstărite cu cărturarii iluminiști le-a amplifi cat încrederea în opera de lumi-
nare, de difuzare a programului politic în rândul românilor din Imperiul habsburgic. 
Vocabularul cultural apela, tot mai frecvent, la o serie de concepte iluministe: cultură, 
luminare, fericire, opuse ignoranței sau noțiuni democratice, precum „cetățean”, „so-
țietate”, „datorințe” etc.1 

1 Maria Berényi, „Activitatea unor femei celebre pentru întărirea ortodoxiei românești din 
Transilvania și Ungaria secolului al XIX-lea”, în Simpozion, Comunicările celui de-al XVII-lea 
simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Budapesta, 24-25 noiembrie 2007, Giula, 2008, 
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Societatea Femeilor Române din Pesta a fost organizată de dame din marile familii de 
negustori, de origine macedo-română (Grabovszki, Mutso, Economu, Rózsa, Pometa, 
Papacoszta ș.a.), care dovedeau o mare sensibilitate culturală și un atașament excepți-
onal, față de păstrarea limbii române. În această direcție, un mijloc efi cient era școala 
românească. Societatea Femeilor a avut scopul de a contribui, prin mijloace bănești, la 
susținerea fondului școlilor naționale, de rit greco-neunit. Felul în care a fost întemeia-
tă Societatea a devenit un exemplu, de aceea „deputăția” administrației Fondului școlar, 
în frunte cu Naum Petrovici, a transmis un mesaj de laudă către Societatea Femeilor 
Române din Pesta: „fi e ca această exemplară predilecțiune, pentru cultura și fericirea 
națională, să găsească trecere și imitațiune și pre lângă alte femei cu gânduri bune, 
din numeroasele comunități ale acestui rit! Fie ca multe din ele să adereze cu zel și 
statornicie la acea societate, cu nobil scop și astfel să-și câștige merite la recunosciin-
ța și cultura națională”.2 Printre membrele Societatea Femeilor Române din Pesta s-a nu-
mărat Anastasia Pometa (1796–1863), o cititoare sârguincioasă a articolelor publicate 
de Emanuil Gojdu, pentru încurajarea culturii românești. Alte dame române, ca Elena 
Ghiba Birta, au fost sensibile la soarta învățătorilor și a copiilor săraci, iubitori de școa-
lă. Fundația Elena Ghiba Birta a fost înfi ințată prin punctul 23 al testamentului său, din 
1863 și a funcționat, până în 1877, avînd un capital inițial de 48.000 fl ., din a cărui venit 
fi ind să se acorde burse unui număr de doisprezece tineri, care-și doreau să urmeze 
studiile liceale sau superioare.3

În urma confruntărilor militare din anii 1848-1849 în Transilvania, pierderile ome-
nești, bărbați și femei, au avut consecințe grave asupra familiilor. Au rămas văduve 
circa 25.000 de femei, care aveau de întreținut un mare număr de copii. Mulți copii 
și-au pierdut ambii părinți, rămânând triști și neajutorați orfani. Era nevoie de soli-
daritate și de sprijin fi nanciar, în acest sens națiunea română avea nevoie de ajutor și 

pp. 32-38; Vezi, Pompiliu Teodor, Interferențe iluministe europene, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 
1984, capitolul „Iluminismul politic românesc”. 

2 În orizontul european apusean primele organizații ale femeilor au apărut în perioada 1800-
1815, respectiv: «Societatea mamelor din Paris» și «Societatea damelor nobile din Viena, pen-
tru promovarea binelui și folosului public», din 1811; «Societatea domnișoarelor germane», 
din 1813; «Societatea Femeilor Române din Pesta», în 1815; «Societatea patriotică a femeilor 
germane» și «Societatea activă a iubirii aproapelui», din Roma, în 1820. Octavian Lugoșianu, 
Societatea femeilor române din anul 1815, București: Stabilimentul Grafi c I.V. Socecu, 1895, pp. 
5-8, 12-14; M. Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, 2000, pp. 
30-31; Alin Ciupală, Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea. Între public și privat, 
București: Editura Meridiane, 2003, pp. 83-86; Genevève Fraisse, Les femmes et leur histoire, 
Paris: Éditions Gallimard, 2010, pp. 37-39; Annelise Carbonnier, Michel Toulet, Jean-Michel 
Lecat, La longue marche des femmes. Des citoyennes aux suff ragistes (1789-1920), Paris: Éditions 
Phébus, 2008, pp. 25-26; Otilia Dragomir, Mihaela Miroiu (ed.), Lexicon feminist, Iași: Édition 
Polirom, 2002, pp. 136-137. 

3 M. Berényi, op.cit., pp. 39-44; Idem, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, 
2000, pp. 25-35; Idem, Personalități marcante în istoria și cultura românilor din Ungaria (Secolul 
XIX), Giula, 2013, pp. 178-199.
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protectori tot din neamul lor, iar acest ajutor moral și material a venit de la Biserici și 
o serie de binefăcători. În acest context postrevoluționar agitat, George Barițiu și Iacob 
Mureșianu au insistat pentru instrucțiunea feminină și rolul acesteia în formarea con-
științei naționale. Recunoscând suferința și nenorocirile femeii române, în vâltoarea 
tragică a revoluției pașoptiste, aceștia au subliniat cât de importantă putea fi  impli-
carea femeilor în acțiunile fi lantropice și culturale atât de necesare regenerării națio-
nale. George Barițiu a scris articole, pe această temă, în „Gazeta de Transilvaniei”, în 
care deplângea defi citul de educație culturală a fi icelor națiunii române. În vremea sa 
instrucția școlară era apanajul băieților și nici pentru aceștia lucrurile nu erau mul-
țumitoare.4 George Barițiu a scris o „Dizertație despre chestiunea școlară, adresată 
credincioșilor de lege grecească din Brașov”, în care făcea elogiul învățăturii și al stu-
diului școlar. Barițiu a insistat asupra nevoii acute de școli, pentru toți românii din 
Transilvania, atât pentru fetițe, cât și pentru băieți.

Înainte de a se stabili la Brașov, Barițiu a întreprins, împreună cu Timotei Cipariu, 
o călătorie de documentare, vizitând mai multe școli românești din Sibiu și București. 
Barițiu a purtat discuții, pe teme majore de organizare a învățământului, cu cei mai 
titrați intelectuali ai momentului: Petrache Poenaru, Aaron Florian, Eftimie Murgu 
și Gavriil Munteanu, profesori la celebrul liceu „Sfântul Sava”, cu Ion Heliade 
Rădulescu, C.A. Rosett i, Iancu Văcărescu și alții. O acțiune asiduă, pentru lansarea 
învățământului brașovean ortodox, de limbă română a fost și cea a preotului Ioan 
Popazu, ajuns, în anul 1837, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Brașov. Idealurile 
educative ale lui Ioan Popazu, de înălțare intelectuală a nației, coincideau întru totul 
cu cele ale lui George Barițiu. Așa se face că acești doi cărturari și-au unit eforturile, 
privitoare la organizarea învățământului brașovean în limba română. Lor li s-a ală-
turat Iacob Mureșianu și Andrei Mureșianu, iar comunitatea brașoveană le-a acordat 
credit total și un sprijin material generos. În luna martie a anului 1850 s-a obținut de 
la Viena acordul împăratului Franz Iosif, în legătură cu întregul demers al brașoveni-
lor. Comunitatea ortodoxă a Brașovului, grupată în jurul celor două parohii – cea din 
Șchei și cea din Cetate – a susținut, fără ezitare, din punct de vedere moral și material 
înfi ințarea, la 1 noiembrie 1850, a gimnaziului brașovean. Primul director al nou-înfi -
ințatului gimnaziu (numit Gimnaziul Mic de Religie Ortodoxă Orientală) a fost Iosif 
Barac, cărturar de seamă și militant național recunoscut. Primul sediu al instituției a 
fost așa-numita Casă a Băcanului.5

4 Maria Nicolau, Compt public al Fondului Reuniunii Femeilor Române spre ajutorul creșterii feti-
țelor orfane și actele acesteia, Brașov, 1853; Gazeta Transilvaniei, nr. 38, din 17 mai 1852, p. 97; 
Teodor V. Păcățian, Cartea de aur sau luptele politico-naționale ale românilor de sub coroana unga-
ră, vol. I, Sibiu: Editura Iosif Marschall, 1904, pp. 467-468; Vezi și „Primii ani de organizație 
și creștere a Reuniunii Femeilor Române din Brașov (1850-1855)”, Carpați, anul VI, nr. 339, 
din 8 septembrie 1926; Ștefan Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte 
(1838–1929), Iași: Editura Polirom, 2002, pp. 12, 25.

5 T. Păcățean, op.cit., p. 219; A. Mureșianu, „Cum au pătruns Românii Brașoveni la 1848 în 
Magistratul Brașovului”, Carpații, X, 1925, nr. 275; Vasile Oltean, „Bicentenar Ioan Popazu”, 
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Iacob Mureșianu, susținut de Aaron Florian și Ioan Maiorescu s-a gândit că, gri-
ja pentru soarta nefericită a fetițelor sărace și orfane ale românimii, trebuia să fi e 
susținută, nu numai de Bisericile românești, ci și de acțiuni fi lantropice particulare. 
Convingerea acestor cărturari era că propășirea națiunii române nu se putea face fără 
unirea forțelor naționale, prin reuniuni. Brașovul avea să devină un loc favorabil de 
aplicare a acestui deziderat. Această urbe cunoscuse în deceniile trei-patru ale vea-
cului al XIX-lea un avânt negustoresc. Multe familii negustorești din Șchei, români și 
greci, se îmbogățiseră, iar darea de mână le permitea să fi e generoși. Gazetele timpu-
lui le încurajau, în acest sens. În spiritul vremii, familiile înstărite s-au arătat tot mai 
interesate să-și trimită odraslele la școli bune. Posibilitățile de înscriere erau, totuși, 
limitate! Școlile germane ale orașului Brașov nu aprobau, decât cu mari ezitări, în-
scrierea odraslelor de români. Acest inconvenient a determinat pe cărturarii urbei de 
sub Tâmpa să dorească înfi ințarea unui gimnaziu romano-catolic. Activitatea lui Iacob 
Mureșianu era, pe atunci, îndreptată mai ales spre ridicarea gimnaziului catolic, con-
siderând că acesta era o mare binefacere și pentru români, care nu aveau în Ungaria 
altă școală superioară în care să se vorbească românește. Iacob Mureșianu (1812-1887) 
devenise el însuși un fi lantrop, mai ales, după căsătoria sa, în 1840, cu Sevastia, născu-
tă în familia bogaților negustori Nicolau. Această legătură matrimonială i-a adus o bu-
năstare materială, care l-a stimulat, în activitatea de ridicare culturală a brașovenilor.6

Iacob Mureșianu a avut inițiativa întemeierii unei Reuniunii a Femeilor Române, la 
poalele Tâmpei. Aceasta inițiativă a fost motivată de nevoia ridicării culturale a femei-
lor, de atragerea lor în educarea tinerelor fete din popor. Pentru o Reuniune transilvană 
a femeilor române era nevoie de multe fonduri. Familii ca Nicolau, Nica, Popp, Jipa, 
Ciurcu, Balomir, Voinescu, Leca, Secăreanu, Orghidan, și alți mici industriași și oa-
meni de afaceri, erau recunoscuți pentru interesul major față de cultură, pentru instru-
irea tinerilor din popor, pentru studiul limbilor străine, ca și pentru sprijinul acordat 
bisericilor, școlilor, în general, pentru toate inițiativele, ce aveau în vedere progresul 

Revista Cumidava, Muzeul de Istorie, Brașov, XXX-2007, pp. 68-81, [online] 030-Revista-
Cumidava-Muzeul-Istorie-Brasov-XXX-2007-07.pdf; Vasile Oltean, Școala românească din 
Șcheii Brașovului, București: Editura Științifi că și Enciclopedică, 1989, pp. 133-134; Ioan Popea, 
„Un bărbat vrednic: Ioan Popazu”, Școala și Familia, 1887, nr. 2, p. 25; Andrei Bârseanu, 
„Episcopul Ioan Popasu”, Anuarul XLV al Gimnaziului gr.or. român din Brașov pe anul șco-
lar 1908/1909, Brașov, 1909, p. 8; I. Stanciu, Istoricul Liceului Gheorghe Lazăr din Sibiu, 250 ani 
de la Întemeierea lui (1692-1942), Sibiu, 1943, pp. 58-59; Dimitrie D. Cazacu, Colegiul „Andrei 
Șaguna” la ceasul etericelor amintiri. Geneza unui prestigiu, Sfântul Gheorghe: Editura Charta,, 
2006, pp. 38-43. 

6 Aurel A. Mureșianu, Iacob Murețianu. 1812-1887, Album comemorativ, Brașov: Tipografi a A. 
Mureșianu, 1913, pp. 11-19, 22; Maria Nicolau, Compt public al Fondului Reuniunii Femeilor 
Române spre ajutorul creșterii fetițelor orfane și actele acesteia, Brașov, 1853, pp. 63-64; Maria 
Baiulescu, Memoriu și istoricul orfelinatului Uniunii Femeilor Române din Brașov: 1919-1933, 
Brașov, 1933, p. 3; R. Bratu, op.cit., pp. 103-104; Negustorii greci din Brașov au ridicat încă 
din 1799, pe lîngă Biserica „Sfînta Treime” din Cetate, o școală grecească. Școala a funcționat 
pînă în 1908. 
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social și cultural. Comentând nevoia acută de sprijin moral și fi nanciar, pentru înfi in-
țarea unei Reuniuni a Femeilor Române, Iacob Mureșianu sublinia necesitatea abținerii 
de la etichetări confesionale, care trebuiau să cedeze în fața argumentelor naționale: 
„Reuniunea e generală, e fără osebire confesională, că n-are de-a face cu uniți și neu-
niți, cum vrea Șaguna să o facă, numai confesională adică neunită; căci, când ar fi  să 
fi e confesională, atunci mai mare drept ar avea cei care îi dederă viață și o sprijiniră 
din toate părțile; eară Șaguna nici măcar un cerculariu n-a vrut să emită în dieceza-și 
pentru Reuniune, dar pentru a Sârbilor reuniune a dat și cerculariu și a vrut ca să în-
corporeze și pe acesta cu ea”.7 

Reuniunea Femeilor Române din Brașov (1850) 

Pentru întemeierea Reuniunii Femeilor Române din Brașov a fost nevoie de aprobarea 
Guvernului Transilvaniei, de aceea, în 10 februarie 1850, Maria Nicolau, împreună cu 
alte doamne brașovene, le-au adresat autorităților transilvane o petiție, prin care ară-
tau scopul principal la viitoarei Reuniuni: ajutorarea și educarea fetițelor orfane și să-
race. S-a apelat și la sprijinul soției guvernatorului, doamna Sofi a Wohlgemuth, care a 
răspuns favorabil acestui proiect: „doresc din inimă ca institutul fi lantropic, ce cugetați 
a-l întemeia odată în favoarea orfanelor române, ca să sporească cu cel mai bun succes, 
că așa, după veacuri, să se poată aminti și binecuvînta, cu o dulce mulțumire, numele 
tuturor acelor femei, din sînul națiunii române, care astăzi, cu un sentiment mărinimos 
au pus piatra fundamentală la viitorul institut”.8 Întreaga elită brașoveană s-a mobi-
lizat, pentru a susține înfi ințarea grabnică a Reuniunii Femeilor Române. Inițiatorii ei 
s-au grăbit să anunțe, cât mai grabnic, scopurile sale fi lantropice. Alte câteva soții de 
negustori brașoveni au fost cuprinse de emulația națională a „întovărășirii” puterilor, 
în vederea întemeierii Reuniunii. Ele au înțeles că tânăra generație feminină trebuia să 
fi e mai cultivată, pentru a a putea face față necesităților vieții familiale și sociale.

Inițiatoarele Reuniunii brașovene au întâmpinat piedici, de tot felul, din partea auto-
rităților: ezitări, amânări, reproșuri etc. Cea mai mare problemă era, într-adevăr strân-

7 În 1926 Sevastița C. Davidescu – fi ica lui Iacob Mureșianu – scria cu privire la activitatea ta-
tălui ei pentru crearea Reuniunii, următoarele: «Fiori de pioase amintiri îmi străbat sufl etul 
cînd mă gîndesc la iubiții mei părinți, la tata, înfi ințătorul acestei Reuniuni, pe care parcă îl 
aud și acum cum ne spunea la toți ... faceți Reuniuni peste reuniuni ... noi românii numai 
uniți vom putea propăși», Gazeta Transilvaniei, nr. 93/1926, p. 1; Mircea Băltescu, „Contribuții 
la istoricul „Reuniunii Femeilor Române” din Brașov”, Revista Cumidava, Muzeul de Istorie 
Brașov, I-1967, p. 92; Sanda Buta, „Iacob Mureșianu și conștiința datoriei față de neam”, 
Revista Cumidava, Muzeul de Istorie Brașov, XV-XIX, 1990-1994, pp. 234-245; Liviu Botezan, 
Ioana Botezan, „Corespondența lui Iacob Mureșianu cu Timotei Cipariu”, Cumidava, XV-
XIX, 1990-1994, pp. 134-136, 149; Valer Rus, „Confesionalism și cultură la Iacob Mureșianu 
(1812-1887)”, Țara Bârsei, 2012, pp. 65-68; Mircea Popa, „Începuturile asociaționismului femi-
nin din Transilvania”, Familia, an 13, nr. 3 (46), septembrie 2012, p. 71. 

8 Apud Mircea Băltescu, op.cit., pp. 194-195; Maria Nicolau, op.cit., pp. 63-64; Șt. Mihăilescu, 
op.cit., pp. 60-64, 132-140; „Primii ani de organizație și creștere a Reuniunii Femeilor Române 
din Brașov (1850-1855)”, Carpați, an VI, nr. 339, 8 septembre 1926, p. 1.
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gerea greoaie a banilor, necesari pentru ridicarea unui așezământ școlar. Ca urmare, 
s-au mărginit a subvenționa noul gimnaziu ortodox român, cu suma necesară plății 
orelor profesorilor, care se angajaseră să organizeze, în cadrul acestuia, prima clasă 
liceală pentru fete. Mai târziu, însăși Reuniunea a înfi ințat la Brașov, Blaj și Sibiu, clasa 
a IV-a primară, pentru fetițe și cursuri pentru lucru de mână.9 

Guvernul Transilvaniei a aprobat, prin încuviințare verbală, întemeierea Reuniunii 
din Brașov la 19 martie 1850, cerând trimiterea urgentă a unui proiect de Statut al 
viitoarei Reuniuni de Femei. La 24 martie 1850 s-a întrunit prima adunare constituti-
vă a Reuniunii, la care au luat parte circa 40 de doamne brașovene. S-a ales comite-
tul Reuniunii, compus din: Maria Nicolau, președintă; Zoița T. Ciurcu, secretară; Ana 
Rudolf Orghidan, casieriță și alte nouă membre, printre care Maria C. Secăreanu, Elena 
Iuga, Sevasția Mureșianu, Anastasia Datcu, Eufrosina I.G. Ioan ș.a.10 

În proiectul de Statut al Reuniunii se precizau motivația și scopul, care urma să 
stea la baza întregii sale acțiuni fi lantropice, culturale și naționale: „noi subsemnatele, 
cugetînd la tristele urme, ce rezbelul civil au lăsat mai vîrtos în Transilvania, privind la 
mulțimea orfanilor români, ai căror părinți au căzut prin furia rezbelului trecut (1848-
1849-nn) și știind că națiunea noastră este cea mai lipsită de așezăminte bine făcătoare, 
țintind apoi și la nobilul țel de a putea mijlocii o creștere mai solidă și mai potrivită 
cu timpul de față, pentru partea femeiască mai scăpătată, ne-am unit într-o societate 
cu scop de a ajuta, după putință, creșterea fetițelor române, mai sărace și mai întîi a 
acelora care au devenit orfane, prin moartea în bătaie sau omorul amînduror părinți în 
decursul rezbelului civil din anii 1848-1849”.11

După întemeierea Reuniunii, s-au ținut regulat adunările generale mai ales dumini-
ca sau în zile de sărbătoare, întotdeauna în prezența unui comisar al poliției locale, care 
controla și fondurile Reuniunii. Femeile române au făcut colecte și au trimis importante 
sume de bani, pentru fondul noului așezământ din Brașov. Multe dintre aceste fonduri 
au fost obținute din manifestări artistice, precum balurile, seratele, organizate, deseori 
în casa lui Iacob Mureșianu. Balul anual a fost mândria Reuniunii. Primul său bal a fost 
organizat în folosul orfanelor și s-a ținut într-o zi de miercuri, în 31 ianuarie 1851. Se 
făcea apel la simțul fi lantropic și național al publicului. De obicei, balurile aveau loc, în 
fi ecare an, la sfârșitul lunii ianuarie sau la începutul lunii februarie. În primii 25 de ani 
de activitate majoritatea balurilor s-au ținut în ziua de duminică, cu unele excepții.12

9 Măria Popescu-Bogdan, „Istoricul școalei Reuniunii Femeilor Române din Brașov”, Țara 
Bârsei, an IX, nr. 6, 1937, p. 538; Ovidiu Savu, „Situația învățământului româneasc …”, Țara 
Bârsei, 2006, pp. 63-82. 

10 M. Băltescu, op.cit, pp. 190-192, 196, 200-201; Șt. Mihăilescu, op.cit., p. 60. 
11 M. Băltescu, op.cit., p. 197; Măriuca Radu, „File din activitatea Reuniunii Femeilor Române 

din Brașov (1850-1918)”, Cumidava, Muzeul de Istorie Brașov, XV-XIX, 1990-1994, pp. 161. 
12 Ibidem, pp. 202-203; Măriuca Tanasiu, „Contribuția societăților culturale brașovene la 

dezvoltarea vieții spirituale … (1850-1880)”, Crisia, Oradea, 1974, pp. 213-228; Marinela-
Loredana Barna, „Primii 25 de ani de publicitate din activitatea Reuniunii Femeilor Române 
din Brașov refl ectată în Gazeta Transilvaniei (1850-1875)”, Țara Bârsei, 12/2010, pp. 95-96. 
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La 20 decembrie 1850, după aprobarea Statutului său, Reuniunea a trimis în 
Transilvania și dincolo de Carpați apelul intitulat „Adresare către femeile cele iubitoa-
re de omenire’’, însoțit de instrucțiuni, pentru colectarea sumelor de bani, de către fe-
meile române din diferitele regiuni locuite de români: „spre a putea conlucra la scopul 
Reuniunii cu mai mare înlesnire, vă rugăm să faceți adunare de femeile române din jur 
și să întemeiați un comitet fi lial, care să constea din patru membre, o președintă, o ca-
siereasă și o secretăreasă, care să împrotocoleze colectele făcute și să îndemne în jurul 
său la acest scop, împărtășindu-ne toate rezultatele domniilor sale”.13 Acest lucru arăta 
o solidaritate națională, care s-a răsfrânt benefi c asupra tuturor activităților Reuniunii 
Femeilor Române, dar și pentru alte societăți și asociații culturale ale femeilor române, 
întemeiate, tot pe gesturi caritabile și fi lantropice. Iacob Mureșianu a fost bucuros să 
constate că au fost trimiși bani, pentru fondul viitoarei Reuniuni a Femeilor Române, 
nu numai de la binefăcători din toată Transilvania, dar și din Oltenia, Muntenia și 
Bucovina. Printre sprijinitoare s-a numărat Emilia Porumbescu din Bucovina, so-
ția distinsului preot și scriitor Eraclie Porumbescu și mama compozitorului Ciprian 
Porumbescu.14

Între anii 1850-1855 Reuniunea și-a îndreptat atenția, cu prioritate, spre ajutorarea 
orfanelor, cu bani, haine, încălțăminte și alte lucruri, pentru traiul zilnic. Din fonduri 
și ajutoare au fost trimise la studii doar câteva fete orfane; au fost create internate și 
școli secundare de fete la Sibiu, Blaj și Brașov; au fost tipărite în colecția Cărți românești 
ieftine o seamă de opere literare, dar și studii istorice reprezentative, pentru cultura 
națională. Una dintre fi lialele cele mai active ale Reuniunii a fost cea din Deva. Aici a 
activat Elena Hossu-Longin, care a creat la Orăștie un atelier pentru confecționarea 
obiectelor de artă populară românească.15 

La 27 noiembrie 1860, presate de perseverența inițiatorilor Reuniunii Femeilor din 
Brașov, autoritățile Transilvaniei au aprobat, după multe tergiversări, planurile de în-
vățământ ale școlilor create de Reuniune. De asemenea, s-a putut da o formă defi nitivă 
școlii din Brașov, care a început activitatea încă în anul 1855. „Gazeta Transilvaniei”, 
„Foaia pentru minte, inimă și literatură”, „Familia”, au fost martore la spiritul de „re-
uniune a puterilor” naționale, care a precedat multe dintre asociațiile și societățile 

13 M. Băltescu, op.cit., p. 198; I. Lapedatu, „Femeia română”, Familia, an VI, nr. 44, 1/13 no-
iembrie 1870, pp. 517-519; Eugenia Glodariu, „Unele considerații privind mișcarea feministă 
din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea)”, Acta Musei 
Napocensis, XX, 1983, pp. 231-232; Loredana Stepan, „Imagini ale femeii în literatura și presa 
românească arădeană la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”, Caiete 
de Antropologie Istorică, an II, nr. 1(3), ianuarie-iunie 2003, Cluj-Napoca: Editura Accent,
pp. 47-58.

14 Printre donatori s-a numărat cărturarul Constantin Hurmuzachi, care a trimis importante 
ajutoare în bani, strânși de la familia sa sau de la alte familii boierești. S-a adunat o sumă de 
3.000 fl orini argint sau 500 galbeni, oferiți pentru „prosperitatea națiunei și de la conștiința 
datoriilor ce toți avem în privința ei”. M. Băltescu, op.cit., pp. 199-200. 

15 Ibidem, pp. 197-198. 
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importante, cum a fost „Asociațiunea Transilvană pentru literatura română și cultura 
poporului român” (Astra), întemeiată în 1861.16

Reuniunea Femeilor din Brașov, ca de altfel și celelalte organizații de femei, și-au des-
fășurat activitatea sub tutela Asociației Transilvane pentru Literatura și Cultura poporului 
român (A.S.T.R.A., 1861) și au fost subvenționate de Băncile române, de Biserica orto-
doxă, de cea Greco-catolică și de fi lantropi români de pretutindeni. Reuniunea Femeilor 
brașovene a participat la prima expoziție de manufactură și artă românească, ținută la 
Brașov în anul 1862, cu prilejul Adunării generale a „Astrei”, în prezența lui Andrei 
Șaguna și a scriitorului Alexandru Odobescu. Cel mai mare rol l-a avut Reuniunea la 
înfi ințarea și susținerea școlilor din Brașov, Blaj și Sibiu.17 

Inspirate de modelul brașovean, s-au creat astfel de asocieri ale femeilor româ-
ne din Transilvania la: Sibiu, Blaj, Hunedoara, Deva, Făgăraș, Șimleu Silvaniei ș.a. 
Asociații similare au funcționat la Brăila, Focșani, Piatra-Neamț, Bacău, Roman și în 
alte orașe. La București, o astfel de organizație s-a înfi ințat în 1879, datorită unui comi-
tet de femei din cadrul societății Concordia Română. În Bucovina s-au creat asociații 
de acest tip în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, după modelul celor transilvă-
nene. Societatea Doamnelor Române s-a înfi ințat în 1891, la Cernăuți. Prima asociație de 
femei din Moldova, Reuniunea Femeilor Române de la Iași, a fost înfi ințată în 1867 la 
inițiativa Corneliei Emilian, soția profesorului Ștefan Emilian, unul dintre fondatorii 
Reuniunii Femeilor Române din Brașov; statutele Reuniunii ieșene au fost votate pe 28 
decembrie 1867. Din 1868 s-a creat Societatea de binefacere a Femeilor Române din Ploiești, 
pentru ajutorarea la instrucția și educațiunea copilelor sărmane”.18 

Între timp în Transilvania se iveau și inițiative ale femeilor celorlalte naționalități. 
Demersurile pentru înfi ințarea unei asociației feminine maghiare au început în 1863, 
când baroneasa Gericzy Félixné a trimis autorităților proiectul de statut al Asociației 
femeilor din Oradea și Bihor, aprobată în 1866. Asociația a avut scop fi lantropic, fi ind 
sprijinitoare a orfanelor, indiferent de confesiune, dar și a bătrânelor văduve. Asociația 
femeilor izraelite din Salonta a fost înfi ințată abia în anul 1878, prin inițiativa doamnei 
Sternthal Farkasné, având 11 membri și cu un fond de 106 forinți, provenit de la mem-
bri fondatori. În 1892 s-a înfi ințat Asociația femeilor izraelite din Beiuș și în 1901 Asociația 
femeilor izraelite din Oradea susținătoare a unei cantine publice”.19

Reuniunea din Brașov s-a preocupat de ajutorarea familiilor românești, care aveau 
condiții materiale grele, de antrenarea femeilor în activitatea școlilor, de dezvoltarea 

16 Ibidem, pp. 204-205; „Astra jubiliară (1861-1936)”, Gând Românesc, an IV, nr. 8-9, august-sep-
tembrie, 1936, pp. 401-402. 

17 M. Băltescu, op.cit., p. 203. 
18 Ibidem, p. 191; Alin Ciupală, Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea: între pu-

blic și privat, București: Editura Meridiane, 2003, p. 120; 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.

19 Apáti Timea Susana, Viața culturală a maghiarilor din Bihor (1849-1918), teza de doctorat, co-
ord. prof. univ. dr. Viorel Faur, Oradea, 2011, rezumat, pp. 9-10. 
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industriei casnice, de răspândirea ideilor pedagogice în rândul mamelor etc. Între 
anii 1865-1866, secretarul Reuniunii brașovene a fost doctorul Ioan Meșotă, directorul 
Gimnaziului din Brașov, care a sprijinit ridicarea calității învățământului în școlile de 
fete ale Reuniunii, a stimulat preocupările existente pentru înfi ințarea de noi institute 
școlare în diferite centre ale Transilvaniei și sporirea contribuțiilor bănești pentru fon-
dul Reuniunii.20 

Perioada dintre anii 1870-1885 a fost caracterizată prin stăruințele mai ales ale 
„prezidentei” Maria Secăreanu, aleasă în noiembrie 1879 și realeasă în 1882 și 1886, 
pentru înfi ințarea unui mare Internat de fete și a unui Orfelinat la Brașov. Pentru 
prosperarea celorlalte școli existente în Ardeal, Reuniunea a făcut, tot ce i-a stat în pu-
tință. Era necesară, însă creșterea constantă a fondurilor Reuniunii, care avea de sub-
venționat mai multe institute școlare,în același timp. În 1872, s-a organizat un ciclu de 
conferințe științifi ce și literare, de către fruntașii vieții culturale brașovene: dr. Ioan 
Meșotă, Ipolit Ilasievici, Ion Lengheru, precum și Emilia Humpel din Iași (sora lui 
Titu Maiorescu). Aceste conferințe, pe lângă scopul lor educativ și cultural, – deoare-
ce atrăgeau un însemnat public – asigurau însemnate venituri Reuniunii, venituri des-
tinate școlilor sale. Pe această linie a preocupărilor fi nanciare, în 1876, pe lângă cele 
patru clase ale școlii de fete din Brașov, s-a înfi ințat a cincea, mărindu-se și subvenția 
anuală în acest scop. În Brașov mai exista și Institutul pentru educațiunea copilelor, afl at 
sub patronajul Mariei de Joanelli, ce funcționa deja din 1869, la acest Institut se studi-
au limbile germană, română, franceză, engleză și italiană, muzică și cântări, desen și 
lucruri de mână femeiești.21

Reuniunea Femeilor Române, încă de la începuturile activității sale avea o campanie 
publicitară în ziarul brașovean, „Gazeta Transilvaniei”. Gazeta publica toate anunțu-
rile, legate de balul anual al Reuniunii, anunța ședințele acesteia, lansa apeluri, pentru 
colectare de fonduri și pentru închirieri de proprietăți. În 29 octombrie 1873, Comitetul 
Reuniunii anunța adunarea generală din acel an ce urma să se țină în 7/19 noiembrie, 
de ziua onomastică a principesei Elisabeta, patroana Reuniunii.22 Tot în anul 1873 s-a 
constituit la Cluj Comitetul fondului pentru înfi ințarea unei școale române de fetițe în Cluj, 
președinte fi ind Alexandru Lazăr, iar notar profesorul universitar dr. Grigore Silași. În 
scrisoarea adresată Reuniunii din Brașov, în noiembrie 1873, Comitetul fondului amintit 

20 Ibidem, pp. 204-205; M. Popescu Bogdan, op.cit., p. 538; Lucreția Costea, „Rolul femeii la 
înfl orirea națiunii și a culturii naționale”, Familia, an VII (1871), nr. 36 (5/17 septembrie),
p. 428. 

21 Sub îndrumarea umanistului sas Johannes Honterus, a apărut, încă din 1541, școala orășe-
nească din Brașov, în incinta mănăstirii Sfânta Ecaterina. Era primul gimnaziu din Sud-Estul 
Europei. Clădirea era pe locul actualului corp B al Liceului Honterus. În anul 1544 exista și 
o școală pentru fete. Școala mică a fost ridicată în 1559, pe locul fostei capele Sf. Ecaterina. 
Reconstruită peste 200 de ani, această școală era actualul corp B al liceului german. Între anii 
1822-1833, s-a construit școala reală săsească de băieți, corpul A; M.L. Barna, op.cit., p. 206; 
Șt. Mihăilescu, op.cit., pp. 133-134.

22 M.L. Barna, op.cit., p. 205.
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cerea o subvențiune, cât de modestă, pentru a putea ridica clădirea școlii, pentru fetițe. 
Tot Comitetul amintit a comunicat Reuniunii că „o doamnă din Cluj și cu fi ica ei, care 
absolvi preparandia cu calculi eminenți e aplecată să deschidă în casele sale un pensio-
nat și o școală română, care să poată cuprinde până la 25 de fetițe”.23

În anul 1875 s-au comemorat 25 de ani de la înfi ințarea Reuniunii, prilej de tre-
cere în revistă a activității sale, de la întemeiere, până la zi! S-a recunoscut, cu acest 
prilej jubiliar aportul real al Reuniunii, la trezirea conștiinței și demnității naționale a 
femeilor române, la organizarea școlilor pentru fetițe și sprijinirea tuturor acțiunilor, 
privind dezvoltarea învățământului din Transilvania. Cu sprijinul Astrei, în anul 1876, 
Reuniunea din Brașov a înfi ințat Școala de Fete din Câmpeni, pe care a subvenționat-o 
mulți ani de zile. Pentru a da școlilor o orientare pedagogică corespunzătoare și a ur-
mări conținutul învățământului Reuniunea a organizat periodic inspectarea și îndru-
marea lor, de către dascăli de specialitate.24

În timpul Războiului, pentru Independența de stat a României, din anii 1877-
1878, Reuniunea din Brașov a dat dovadă de sentimente patriotice, colectând impor-
tante sume de bani, daruri, medicamente, necesare Oștirii române pe front. Pentru 
contribuția lor deosebită în susținerea războiului: Sevastița I. Mureșianu, Maria Nica, 
Victoria C. Juga, Areti T. Stănescu, Elena Moraitu, au primit, din partea Regelui Carol 
I al României, prin înalt decret, Crucea Comemorativă „Elisabeta”.25

Școala de Fete din Brașov s-a deschis în toamna lui 1886, cu numai 7 eleve. 
Începuturile au fost foarte modeste. Școala avea doar o singură bursieră și o singură 
profesoară, pe d-ra Elena Wagner, care preda gospodăria și lucrul de mână, în casa, 
pusă la dispoziția Reuniunei în mod gratuit, de familia Secăreanu, În 1886, președin-
ta comitetului Reuniunii Femeilor din Brașov, Măria Secăreanu, a pledat pentru deschi-
derea unui Internat-școală, pentru creșterea fetițelor, cu stare mai modestă, care prin 
educația și instrucția ce vor primi să devină bune „econoame”. Pentru acest Internat-
școală, M. Secăreanu a pus la dispoziția Reuniunii propria ei casă. Fire sensibilă pre-
ședinta Reuniunii a dat un bun exemplu celorlalte doamne, prin adăpostirea fetițelor 
din afara Brașovului. În Internatul-școală, încropit astfel, se învățau multe lucruri fo-
lositoare unei bune gospodine. După ce fetițele se ocupau cu partea gospodărească, 
– lucrul de mână și croitorie – ele se așezau în sufragerie în jurul mesei, la capătul 
căreia stătea vrednicul învățător, venerabilul nonagenar Ioan Aron, pe atunci directo-
rul Școlii primare confesionale de Fete din Brașov. Acesta ținea cursuri de scris, citit și 
matematică, fi ind apreciat prin calmitatea și răbdarea cu care lucra. O problemă nouă 
se ivise pentru Reuniune, cea a manualelor școlare. La cursurile Internatului-școală se 
folosea, ca manual didactic principal, cartea de lectură „Caractere morale”, scrisă de 
Ioan Popea. Matematică se făcea, dar puțină, câteva noțiuni simple, doar atâta cât ce-

23 D.P. Barcianu, directorul Școlii de Fete, „La chestiunea educației femeii”, Transilvania, Sibiu: 
Tiparul Tipografi ei Arhidiecezane, an XXIII, 15 august, nr. 8, 1892, pp. 234-241.

24 M. Băltescu, op.cit, pp. 204-205. 
25 Ibidem.



169

reau necesitățile unei gospodării. Era apreciată, însă lectura beletristică, tratând pilde 
din viața oamenilor mari și evenimente din viața poporului românesc, din tot cuprin-
sul țării. În acest Internat-școală se găzduia gratuit una din cinci eleve solvente, prefe-
rându-se orfanele de război, Acestui fapt s-a datorat numirea de „Internat Orfelinat”, 
ce i s-a dat mai târziu acestei școli. Mai târziu, tot la Internat a fost instituit leagănul 
Societății Ocrotirea orfanilor din război.26 

În 1890, anii de studiu, la Școala de Fete, s-au ridicat la trei, având ca discipline teo-
retice religia, aritmetica, limba română și germana. Directorul școlii era Ioan Aron, iar 
profesor Nicolae Pilțea și medic dr. Bartolomeu Baiulescu. Această Școală a funcționat, 
cu rezultate mulțumitoare, până în anul 1893-1894, când autoritățile școlare de stat 
au pretins organizarea Școlii, după programa școlilor de adulți. Școala brașoveană de 
Fete nu mai putea funcționa cu ore serale. De asemenea i se cerea o programă analitică, 
o organizare sistematică, un orar și săli de clasă adecvate. În programa școlară s-au im-
pus, studii mai pretențioase, decât până atunci, respectiv, elemente din limbile: româ-
nă, maghiară, germană, materii, ca aritmetica, istoria, studierea unor principii de pe-
dagogie, de igienă, grădinărit și muzica vocală. În fața acestei exigențe noi Reuniunea 
brașoveană, a fost nevoită să-și mute Școala, într-o clădire mai încăpătoare, cu etaj și să 
aleagă noi institutoare. În 1893-1894 a funcționat ca directoare Carolina Teclu, care și-a 
pus amprenta asupra activităților și administrării Școlii. Chiar mai mult, decât până 
atunci, Școala de Fete a Reuniunii a fost concepută ca un templu al idealului național, 
al moralei și al femeii, devotate familiei și societății.27 

În timpul procesului memorandiștilor s-a creat la Brașov, în casa lui Andrei 
Mureșianu, „un comitet politic” al femeilor, care avea misiunea să sprijine acțiunile 
patrioților români. Se nășteau, astfel, puternice acțiuni ale femeilor, legate de drep-
turile naționale. Comitetul Femeilor Române din Transilvania a protestat față de lipsa de 
drepturi ale românilor în Monarhia austro-ungară, trimițând scrisori diferitelor parla-
mente ale țărilor din apusul Europei. Mesajele au avut oarecare ecou! Parlamentul ita-
lian a luat atitudine, față de politica discriminatorie, dusă de autoritățile austro-ungar, 
față de români, și le-a susținut manifestările protestatare. Această poziție a determinat 
Comitetul politic al femeilor din Brașov, să trimită lui M. Biancheri, Președintele Camerei 
Italiene, o scrisoare, la 30 decembrie 1894. Epistola, întocmită de Elena Mureșianu și 
semnată de 920 de femei române, celebra simpatia „fraților italieni”, față de poporul 
român, un popor latin, care, iată, își manifesta solidaritatea.28 De altfel, nu numai bra-
șovencele, ci toate reprezentantele altor reuniuni de femei s-au implicat în mișcarea 
memorandistă. Amintim pe Emilia Rațiu, soția lui Ioan Rațiu și Felicia fi ica lor, ală-
turi de Elena Pop Hossu-Longin și Maria Roman. Acestea au avut diverse inițiative, 
ca baterea unor monede celebrative din bronz aurit, au creat comitete, în susținerea 
Memorandului. O colaborare a existat între Emilia Rațiu și Reuniunea Femeilor Române 

26 M. Popescu Bogdan, op.cit., p. 539.
27 Ibidem, pp. 540-541.
28 M. Băltescu, op.cit., pp. 206-207.
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Brașov, aceasta dorind ca Reuniunea să fi e motorul care să conducă reuniunile femeilor 
din Transilvania.29

Răspândindu-se vestea că Școala Reuniunii din Brașov dădea o bună educație fe-
telor, a crescut, de la an la an numărul elevelor, mai ales, a celor din părțile ungure-
ne, care aveau posibilitatea să învețe o limbă românească neaoșe. Școala organiza, din 
1896, serbări, având în program poezii, monologuri, dialoguri, cântări și teatru, mai 
ales teatru școlar. La activitățile didactice și culturale s-au adăugat, tot mai multe ac-
tivități practice. Pentru activități practice și pentru completarea ramurilor de meserii, 
a fost instalat un război de țesut, pentru uzul școlar. În ciuda renumelui și a numeroa-
selor foloase, pe care le oferea Școala de Fete, rămâneau în afara școlarizării multe fete 
din popor.30 

Autoritățile au devenit foarte vigilente, în privința activităților Reuniunii, suspec-
tând-o de tendințe naționaliste. Pretextul șicanărilor permanente a fost așa-zisa ne-
claritate a Statutelor Reuniunii. De fapt, Reuniunii i se atrăgea atenția că-și depășise 
scopurile educative propuse! Ministrul de Interne maghiar a cerut, în martie 1891 une-
le informații privitoare la funcționarea Reuniunii. Apoi, a solicitat schimbarea unor pa-
ragrafe din Statute, sub motivul că trebuiau să fi e mai explicite. Cu timpul situația s-a 
înăsprit, fi ecare ședință trebuind să fi e anunțată din timp, pentru a fi  asistată de repre-
zentanții autorităților competente. După 11 ani de tărăgăneală, timp în care Reuniunea 
a cerut sprijinul „Astrei”, Statutele ei au fost aprobate, 
prin Decretul ministerial din 8 octombrie 1901.31

Din anul 1901 Reuniunea Femeilor Române din Brașov 
a sărbătorit 50 de ani de la întemeiere. Cu acest prilej 
au fost prezentate diferite materiale, care au subliniat 
istoricul Reuniunii, acțiunile întreprinse, pentru răs-
pândirea culturii în rândul femeilor române. Între anii 
1904-1908, președinta Reuniunii din Brașov a fost Elena 
Sabădeanu. Aceasta a strâns fonduri și a reușit să achi-
ziționeze în 1906 un nou imobil, pentru școală, de la 
Banca „Albina”. În anul 1907 Școala de Fete s-a mutat 
într-o clădire mai mare, cu grădină frumoasă și mare, 
în care elevele au putut face practică și în grădinărit.32

La conducerea Reuniunii a venit, în 1908, Maria 
Baiulescu, fi ica lui Bartolomeu Baiulescu, fost secre-

29 Maria Berényi Personalități marcante în istoria și cultura românilor din Ungaria (Secolul XIX). 
Studii, Giula, 2013, pp. 247-248; Șt. Mihăilescu, op.cit., pp. 28, 96-103; Liliana Popescu, op.cit., 
pp. 71-72.

30 „Congresul femeilor române”, Românul, Arad, an III, nr. 121, 5/18 iunie 1913, pp. 1-3; M. 
Popescu Bogdan, op.cit., pp. 540-541; M. Băltescu, op.cit., p. 208.

31 M. Radu, op.cit., pp. 137-138.
32 „Congresul femeilor române”, Românul, Arad, an III, nr. 121, 5/18 iunie 1913, pp. 1-3. 
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tar al lui Andrei Șaguna. Doamna Săbădeanu a rămas președintă de onoare. Aceasta 
a dezvoltat activitatea școlii, care avea deja 7 profesori, o bibliotecă mare și materii 
moderne: contabilitate, fi zică, chimie culinară. Ea însăși a scris un „Curs de menaj“. 
Maria Baiulescu a insistat ca elevele să învețe reguli de igienă, reguli de bună purtare 
în societate, pentru ca să poată desfășura unele activități sociale. Orfanele crescute de 
Reuniune, frecventau și un curs de 3 luni, pe lângă „grădina de copii” a Bisericii Sf. 
Nicolae din Șchei, în baza căruia puteau fi  plasate la azile de vară sau, în familii, ca 
educatoare.33

În 1911 Maria B. Baiulescu a susținut ideea unirii tuturor reuniunilor de femei din 
Transilvania și Ungaria și în 1913 a fondat Uniunea Femeilor Române din Transilvania, 
cu sediul la Brașov. Primii pași în crearea Uniunii s-au făcut în zilele de 3-4 iunie 1913 la 
Brașov, cînd a avut loc prima adunare constitutivă. Au fost prezente reprezentate a 31 
de reuniuni (Abrud, Câmpeni, Arad, Deva, Făgăraș, Sibiu, Prejmer, Miercurea, Turda, 
Zărnești ș.a.) din 61 chemate. S-a discutat proiectul Statutelor Uniunii, acesta fi ind 
trimis spre aprobare Guvernului maghiar de la Pesta. A urmat alegerea Comitetului 
central, fi ind aleasă președintă Maria Baiulescu, iar vicepreședintă Maria Cosma. Cu 
acest prilej delegatele la Congres au donat importante sume de bani, pentru fondul 
Internatului-Orfelinat din Brașov. În timpul desfășurării Congresului de întemeiere a 
Uniunii Femeilor Române se desfășura la Budapesta un Congres, al șaptelea, al Alianței 
internaționale pentru dreptul de vot al femeilor”, prezidat de Carrie Champmanu-
Catt . La acest Congres internațional a fost reprezentat și Partidul National Român, 
prin deputatul. Ștefan Cicio Pop, cel care a depus pe biroul Camerei proiectul de lege, 
pentru sufragiul universal, „fără de nici o restricție” adică, inclusiv pentru femei.34 

Uniunea femeilor Române din Brașov a trimis un mesaj de felicitare către Congresul 
de Alianței internaționale pentru dreptul de vot al femeilor, simțindu-se solidare cu idea-
lurile acestuia. În anii ce au urmat Reuniunea Femeilor Române din Brașov a trecut prin 
mari difi cultăți, dar a continuat să sprijine activitățile școlare. În 1916, după intrarea 
Armatei Române în Transilvania, bătălia Brașovului a avut efecte paralizante, pentru 
urbe, luptele ducându-se și în interiorul ei. Condițiile de război au impus doamnelor 
române trecerea la acțiuni de sprijinire a răniților de război.35 Maria Baiulescu a or-
ganizat Crucea Roșie Română, alături de Elena Săbădeanu și Maria Popescu Bogdan. 
Membrele Reuniunii brașovene au contribuit la reorganizarea spitalelor. Școala 
Reuniunii a servit ca azil, pentru fetițele unor mame deportate și întemnițate, din mo-
tive politice. După retragerea Armatei Române, o mare parte din membrele Reuniunii 
Femeilor Române din Brașov, în frunte cu Maria Baiulescu, s-au retras în Moldova. Cele 

33 Ibidem.
34 M. Băltescu, op.cit., pp. 208-209; Lucia Cosma, „Maria Baiulescu”, Transilvania, nr. 5-6, 

1941, p. 385; „Maria Baiulescu (necrolog)”, Gazeta Transilvaniei, 45, 26 iunie 1941, 104, p. 5; 
Ruxandra Nazare, „Maria Baiulescu”, Muzeul Național, XII, 2000, p. 243. 

35 Ioan Vlad, „Luptele Armatei Române din Țara Bârsei”, Cumidava, Muzeul de Istorie Brașov, 
XV-XIX, 1990-1994, pp. 187-198.



172

rămase au suportat persecuții grele. De pildă, Elena Săbădeanu a fost condamnată la 
2 ani închisoare, la Cluj. Autoritățile maghiare au fost pe cale să desfi ințeze Reuniunea 
acuzând-o de înaltă trădare. Vicepreședinta ei, Virginia Vlaicu și directoarea Școlii 
de fete, Ana Broșteanu, au reușit să o salveze și să continue o parte dintre activități. 
Reuniunea Femeilor Române din Brașov și-a trimis delegatele Elena Pricu și Ana Percea 
la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Maria Baiulescu, întoarsă în orașul 
Brașov, întreprinde, cu celelalte membre ale Comitetului Reuniunii o serie de acțiuni 
pentru realizarea unui mare orfelinat.36 

În 1920 Școala Reuniunii brașovene și-a reluat activitatea, Valeriu Braniște, șeful 
Resortului Instrucției din Consiliul Dirigent, care cunoștea Școala, pentru că ținuse 
acolo cursuri de poetică română, a oferit așezământului școlar brașovean o subvenție 
de 25.000 lei. În anul 1920, a venit de la Consiliul Dirigent o altă subvenție de 50.000 
lei. Cu acești bani școala s-a înzestrat cu cele de lipsă și a aplicat programa școlilor din 
Regat.37 În 1926 se împlineau 75 de ani de la înfi ințarea Reuniunii brașovene, prilej cu 
care aceasta s-a bucurat de importante donații: 50.000 lei, de la Ministerul Sănătății și 
al Ocrotirii Sociale, 1.000.000 lei, de la Primăria Brașovului, prin primarul delegat Emil 
Socaciu, 25.000 lei, de la avocatul I. Garoiu, 10.000 lei, de la Reuniunea Femeilor Române 
din Iași. Sumele încasate au fost destinate ridicării unui etaj al clădirii Școlii, etaj în 
care au putut fi  plasate trei clase, trei ateliere, în cele mai bune și igienice condiții, 
dând și posibilitatea aranjării mai confortabile a dormitoarelor din Internat. În 1928, 
Școala a primit dreptul de publicitate, fi ind subvenționată de Ministerul Instrucțiunii 
în primul an cu lei 100.000 lei, în al doilea cu 200.000 lei, iar, după etatizare, Statul ro-
mân a plătit salariile corpului didactic. Afl uența de eleve s-a accentuat din an în an. În 
1935, la sărbătorirea împlinirii a 25 de ani de președinție a Mariei Baiulescu, s-a propus 
Ministerului Educației Naționale ca școala să fi e numită Școala Profesională „Măria B. 
Baiulescu”.38 Ceea ce s-a aprobat! În 1935 M. Baiulescu s-a retras din fruntea Reuniunii, 
iar adunarea generală a ales ca președintă pe Maria Popescu Bogdan, o reprezentantă 
a unei alte familii brașovene renumite. 

Reuniunea Femeilor Române din Lugoj (1863)

Primele inițiative, pentru înfi ințarea unei reuniunii a femeilor române din Lugoj 
au fost la un an, după înfi ințarea „Astrei” sibiene. În toamna anului 1862, revista Foaie 
pentru Minte, Anima și Literatura publica proiectul unor Statute ale Reuniunii damelor 

36 L. Cosma, op.cit., p. 385; Gazeta Transilvaniei, 45, 26 iunie 1941, 104, p. 5; R. Nazare, op.cit.,
p. 243. 

37 „Jubileul unei Reuniuni de femei române”, Transilvania, an nr. 1. 1901, pp. 39-40; Maria 
Popescu Bogdan, „Istoricul Școalei Reuniunei Femeilor Române din Brașov”, Țara Bârsei, 
IX, noiembrie-decembrie 1937, 6, pp. 543-545; Mircea Băltescu, „Contribuții la istoricul 
«Reuniunii Femeilor Române» din Brașov”, Revista Cumidava, Muzeul de Istorie Brașov, 
1967, p. 209. 

38 „Jubileul unei Reuniuni de femei române”, pp. 39-40; M. Maria Popescu Bogdan, op.cit., pp. 
543-545. 
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române din Lugoj, o societate cu caracter fi lantropic, „pentru sprijinirea studenților ro-
mâni mai săraci”. Înfi ințarea propriu-zisă a avut loc la 1 august 1863. Statutele sale 
de funcționare au fost aprobate de Consiliul Locutenențial Regal Ungar abia la 9 sep-
tembrie 1864. Sediul Reuniunii a fost la stabilit la Lugoj, important centru cultural și 
spiritual. Un prim scop al Reuniunii a fost acordarea de sprijin material tinerilor săraci, 
„de la școlile poporale”, pentru a-i ajuta să-și continue studiile. Reuniunea lugojeană 
se angaja să le ofere acestora hrană la cantine și îmbrăcăminte adecvată. Încă de la 
înfi ințare, la baza Reuniunii s-a găsit ideea fondării unei școli românești superioare 
de fete în Lugoj, destinată întregului Banat, prin intermediul căreia tinerele să poată 
urma cursuri secundare, în limba română și să primească educație în spirit național 
Fondurile de întrajutorare erau strânse din donații regulate sau ocazionale, ale mem-
brelor Reuniunii. Pentru buna organizare și administrarea a fondului aceasta se țineau 
patru adunări anuale.39

Reuniunea lugojeană s-a confruntat permanent cu difi cultatea strângerii taxelor din 
partea membrilor, realitate care i-a afectat într-o măsură apreciabilă efi ciența și anver-
gura culturală. La începutul secolului al XX-lea, după o perioadă relativ îndelungată 
de activități puține, Reuniunea era, cât pe ce, să fi e desfi ințată. Pentru depășirea situați-
ei, în toamna anului 1905, implicarea Paulinei Rădulescu, ca președintă și a lui George 
Dobrin, ca secretar, au readus speranța revigorării activităților. În ședința din 8 oc-
tombrie 1905, a Comitetului central al Reuniunii, pentru a crește baza socială și, impli-
cit, forța umană și fi nanciară a acesteia, membrele Aurelia Petrovici, Sabina Florescu, 
Elena Dobrin și Alexandrina Vălean au fost delegate să intensifi ce strădaniile înscrierii 
de noi membre. În decurs de doar două luni, numărul membrelor Reuniunii lugojene 
a ajuns la 160 de persoane, din care 5 fondatoare, 95 membri ordinari și 60 ajutători, 
de la care s-a încasat 536, 60 coroane, ca taxe și ajutoare. În total, averea Reuniunii con-
sta din 1.050 coroane, sumă depusă, spre fructifi care, la Institutul de Credit și Economii 
„Lugojana” din același oraș, Lugoj.40 

Obținerea fondurilor nu era un lucru ușor, de aceea, Reuniunea a organizat activi-
tăți cultural-artistice, la care au participat și fruntași naționali, ca dr. Valeriu Braniște 
(1869-1928), împreună cu Maria V. Braniște. Un reușit festival a fost organizat, sub egi-
da Reuniunii, la 11/24 februarie 1906, în pavilionul Hotelului „Concordia” din Lugoj, 
în fața unei săli arhipline. Manifestarea a inclus un program variat și divers: teatru, 
muzică, dansuri etc. La Adunarea generală din 12/25 martie 1906 s-a adoptat decizia 
ca, în următorii 3 ani, fondurile obținute să fi e capitalizate, în vederea materializării 
unor obiective educaționale, pe termen mai îndelungat. De asemenea, urmau să fi e 
ajutate, nu numai tinerele fete, ci și persoanele vârstnice. A fost ales și un nou comitet 

39 Foaie pentru Minte, Anima și Literatură, nr. 33, 22 august 1862, pp. 258-259; Mircea Popa, 
„Începuturile asociaționismului feminin din Transilvania”, Familia, an 13, nr. 3 (46), sep-
tembrie 2012, p. 72; Klementina Ardelean, „Contribuții la cunoașterea activității Reuniunii 
Femeilor Române din Lugoj (1863-1918)”, Crisia, 2014, pp. 75-76.

40 Ibidem.
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de conducere, pentru următorii trei ani, alcătuit din Paulina Rădulescu41 – președinte, 
Hermina Maniu – vicepreședinte, Sabina Florescu – casier, dr. George Dobrin – secre-
tar I, dr. Nicolae Ioanovici – secretar II, Cornelia Brediceanu, Aurelia Petrovici, Elena 
Dobrin, Emilia Rezei, Alexandrina Vălean, Maria Iorga Burencia – membre în comitet. 
Suplimentar, a fost aleasă o comisie de organizare, constând din doamnele Cornelia 
Terfaloga, Maria V. Braniște, Lucreția Popeț, Ersilia Petrovici, Melania Onae, Maria 
Popoviciu (Criciova), Alice Ioanoviciu, Ana Ienea, Catița Maier și domnișoarele Silvia 
Iorga, Maria Jurca și Sofi a Florescu, respectiv o comisie de revizuire: doamnele Alma 
Pop, Olga Chirița și Lucreția Popeț.42 

În toamna aceluiași an, 1906, sub semnătura Paulinei Rădulescu (președintă) și a 
dr. George Dobrin (secretar), Reuniunea a lansat un apel către populația românească, 
prin care a solicitat donații în bani și obiecte, ce urmau a fi  folosite pentru ajutorarea 
tinerimii române de ambele sexe din Banat. În ședința din 15 mai 1906, conducerea 
Reuniunii a hotărât aranjarea unei loterii de obiecte, pentru a grăbi strângerea fondu-
rilor, iar în octombrie, același an, au fost expediate, prin țară, 328 de apeluri și liste 
de contribuire. Până în aprilie 1907, intraseră 1.597,36 coroane și 65 de obiecte, ceea 
ce arăta o mare efi ciență a acțiunilor Reuniunii. Un demers similar a fost întreprins în 
toamna anului 1907, când Reuniunea a lansat un alt apel către populația românească, 
pentru a o îndemna la noi „contribuiri fi nanciare”. Reuniunea și-a continuat eforturile 
de organizare a unor activități culturale și instructiv-educative. O reușită acțiune cul-
turală a avut loc la 2 februarie 1908, în pavilionul Hotelului „Concordia”, în coopera-
re cu reprezentanți ai tinerimii române din Lugoj. Cu această ocazie s-a organizat o 
tombolă, printre cele 110 obiecte puse în joc, cele mai numeroase au fost produse ale 
industriei de casă românești. La fi nal, a început petrecerea dansantă, care s-a prelungit 
până târziu după miezul nopții. Venitul evenimentului a fost de 3.030,57 coroane. În 27 
decembrie 1908, Reuniunea Femeilor lugojene a pus în scenă o serie de piesele teatrale cu 
concursul comitetului fi lial Lugoj al Societății pentru crearea unui Fond de Teatru Român, 
apoi și cu Reuniunea română de Cânt și Muzică din Lugoj. Manifestările Reuniunii erau 
de înaltă ținută, iar petrecerile, seratele ocazionau venirea unor personalități ale muzi-
cii și teatrului românesc. Un alt eveniment muzical-teatral al perioadei, organizat sub 
egida Reuniunii Femeilor Române din Lugoj, a avut loc la 26 decembrie 1909, în incinta 
teatrului orășenesc. Programul a fost inaugurat de Maria V. Braniște, Ella Ioanovici și 
Zeno Beșan, care au interpretat Adagio religioso (De Vieux Temps). În continuare s-au 
cântat compoziții de Richard Wagner (Albumsblatt ) și de Antonín Dvořák (Humoresque), 
executate de Maria V. Braniște la pian și Ella Ioanovici la violină. A urmat punerea în 
scenă a piesei „Un tutore”, comedie în două acte și un tablou de Matilda-Cugler-Poni. 
În anumite ocazii damele invitate au venit în costum național.43

41 Dorli Blaga, „Un jurnal necunoscut al Corneliei Brediceanu”, Apostrof, an XVIII, nr. 6 (205), 
2007, [online] htt p://www.revista-apostrof.ro/articole.php?id=381, accesat în 20 ianuarie 
2016.

42 K. Ardelean, op.cit., pp. 75-76. 
43 Ibidem.
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Spre sfârșitul deceniului întâi, al secolului al XX-lea, conducerea Reuniunii depu-
ne eforturi, pentru îmbunătățirea și diversifi carea ofertei culturale, incluzând în acti-
vitatea culturalizatoare conferințele cu o tematică diversă. Complementar rosturilor 
culturale, prin intermediul acestor întruniri se viza închegarea și animarea vieții so-
ciale din oraș, prin strângerea legăturilor dintre familiile intelectualității românești. 
Seria conferințelor a fost inaugurată la 2/15 martie 1908, în incinta Casinei Române 
din Lugoj, dr. Valeriu Braniște vorbind despre „Individualitatea națională a poporului 
român”. Au urmat alte cinci conferințe, în cadrul cărora au fost abordate teme diverse, 
din domeniul istoriei și literaturii naționale, precum „Locul și timpul formării poporu-
lui roman” (9/22 martie), „Despre limba românească” (16/29 martie), „Veacuri de pa-
timi ale istoriei românești” (22 martie/5 aprilie), „Românii macedoneni” (30 martie/12 
aprilie) și „Temeiurile literaturii naționale române” (6/19 aprilie), ce s-au bucurat de 
interes din partea cetățenilor urbei. Printre cei care au conferențiat s-a numărat și dr. 
Caius Brediceanu, care, la data de 10/23 ianuarie 1910, a vorbit auditoriului despre 
„Stăpânirea și limba popoarelor din Monarhie în epoca de la Maria Terezia până la 
1848”. Presa vremii a evidențiat o receptivitate crescută a publicului față de asemenea 
demersuri. În ședința ținută la 24 septembrie/7 octombrie 1910, Comitetul Reuniunii a 
adoptat hotărârea înfi ințării, pe lângă cele două școli elementare confesionale româ-
nești din Lugoj – ortodoxă, respectiv greco-catolică – a unei cantine școlare, unde, în 
lunile de iarnă, să se servească elevilor un prânz cald. Pentru materializarea acestui 
obiectiv, comitetul a votat suma de 400 coroane. Cantina a început să funcționeze, în-
cepând cu data de 1/14 noiembrie 1910, de serviciile acesteia benefi ciind de un prânz 
cald, în decurs de aproximativ 5 luni, 30 de elevi și eleve, ortodocși și greco-catolici, 
deopotrivă. Pentru susținerea cantinei, Reuniunea a benefi ciat de sprijinul fi nanciar 
al unor instituții fi nanciar-bancare românești ale vremii, printre care fi liala „Albinei” 
din Lugoj, respectiv a unor binefăcători, precum Antoniu Mocsonyi (mare proprietar 
în Birchiș), care doar în 1910 a donat 200 de coroane. Episcopul Miron Cristea din 
Caransebeș a donat Reuniunii, pentru același scop, suma de 1.000 coroane. Un comitet, 
format din doamnele Cornelia Brediceanu, Sabina Florescu și Alma Pop s-au deplasat 
personal pentru a-i mulțumi episcopului, pentru darul făcut, fi ind primite cu cordiali-
tate de înaltul prelat.44 Infl uența și renumele Reuniunii lugojene a rezultatul realizărilor 
sale, în plan cultural-fi lantropic. 

Reuniunile femeilor române greco-ortodoxe și greco-catolice
din Făgăraș și din jur (1876)

Viața Făgărașului a fost, din deceniul șase al veacului al XIX-lea, efervescentă cultu-
ral și fi lantropic, prin mai multor organizații denumite de Nicolau Aron în monografi a 
sa „reuniuni“: Reuniunea învățătorilor români greco-orientali din districtul Făgărașului, 
Reuniunea învățătorilor români greco-orientali din vicariatul Făgărașului, Reuniunea fe-

44 Ibidem, pp. 77-80. 
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meilor române greco-orientale din Făgăraș și jur, Reuniunea femeilor române greco-catolice 
din Făgăraș și jur, Societatea de diletanți români „Progresul“ din Făgăraș ș.a. Toate aceste 
Reuniuni au fost organizate, pentru strângerea de fonduri, în vederea susținerii școlilor 
făgărășene, de la pătura înstărită a urbei, între care se numărau familiile Pop, Hațiegan 
și Lazăr.45 Învățământul românesc făgărășean, de după 1850, se afl a și el într-un plin 
proces de afi rmare și dezvoltare, prin crearea unei importante rețele școlare confesiona-
le și prin frecventarea acestei rețele de către un număr din ce în ce mai mare de tineri. 
Cu toate acestea, unele familii făgărășene s-au confruntat cu lipsuri fi nanciare și ma-
teriale, care făceau necesar sprijinul comunității. Un ajutor aparte îl acordau parohiile, 
care strângeau sume de la enoriași, pentru întrajutorarea școlilor greco-ortodoxe sau 
greco- catolice.46 Prin anul 1876, Consistoriul din Sibiu a solicitat strângerea de fonduri 
la bisericile din Mitropolie. Protopopul de atunci, Petru Popescu a dat curs cererii și a 
anunțat, pe toți membrii comitetului parohial greco-ortodox din Făgăraș, să facă deme-
rsuri în acest sens. Soția protopopului, Anastasia Popescu, o damă întreprinzătoare, a 
fost prima care s-a oferit să strângă fonduri la Biserică, de aceea a făcut o listă cu toate 
doamnele din Făgăraș și Galați, cu domnii înstăriți și l-a trimis pe cantorul bisericii, 
Ioniță Rohan, să strângă bani de la cei înscriși. Fiecare persoană vizată a donat 2-3 fi -
leri. Cantorul a adunat vreo 60 de foleri, ceea ce era un început modest, dar promiță-
tor. Odată strânși banii, soția protopopului le-a adunat pe toate doamnele din Făgăraș 
la Școala gr.-or. din Ulița Grecilor, pentru a se consulta, în privința folosirii banilor. 
Laolaltă au decis să întemeieze un fond al Reuniunii Femeilor Române din Făgăraș și din 
jur. Acea întâlnire a fost primul moment al Reuniunii făgărășene. Prima Reuniune ofi cia-
lă a avut loc la 26 martie 1876, la care pe lângă femeile române (mai ales soții de avocați, 
dar și de asesori, proprietari etc.) au participat protopopul Petru Popescu, vicecăpitanul 
Comitatului Făgăraș, Ion Codru-Drăgușanu și perceptorul Nicolae Cip. S-au evidențiat 
Anastasia Popescu, Luiza Grămoiu, Ana Chișerean, care au donat fi ecare câte 20 de 
fi leri. De altfel, membrele fondatoare au decis să contribuie cu 20 fi leri47, iar cele ordi-
nare cu 10 fi leri. Cotizația anuală se ridica la circa 2 fl orini, ceea ce nu însemna o sumă 
mare, pentru damele cu dare de mână. La fel ca în cazul altor reuniuni de femei și cea 
făgărășeană a avut depuneri oscilante, ceea ce a îngreunat investirea banilor colectați.48 

Reuniunea făgărășană a avut a primă președintă pe Anastasia Popescu, (între 1876-
1887), căreia i-au urmat Maria Aiser (1887-1892), Maria Dan (1892-1905), Eugenia 
Turcu (1905-1906) ș.a. Secretarii Reuniunii au fost Ioan Turcea, notar de Tribunal, Ioan 
Turcu, notar, Aldulea Mețian, asesor, Nicolae Aron, capelan Galați, Mateiu Bârsan, că-

45 Lucia Baki, „Viața artistică a Făgărașului de altădată”, Monitorul de Făgăraș, 12 martie, 2012. 
46 Constantin Băjenaru, „Situația învățământului confesional greco-catolic din Țara Făgărașului 

în deceniul opt al secolului al XIX-lea”, Acta Terrae Fogarasiensis, Anuarul Muzeului Țării 
Făgărașului „Valer Literat”, Editura ALTIP, 2013, p. 190.

47 Monedă divizionară în Austro-Ungaria, valorând a suta parte dintr-o coroană 
48 Aron Nicolau, Monografi a bisericilor, școalelor, și reuniunilor române din Făgăraș, Făgăraș: 

Tipografi a Jer. Preda, 1913, pp. 128-133.
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pitan Beclean, Ioan Berescu, învățător, Mateiu Jiga, 
director la „Furnica”.49

Reuniunea Femeilor române greco-catolice din 
Făgăraș și jur s-a înfi ințat cu scopul de a ajuta șco-
lile confesionale românești din Făgăraș și a plăti pe 
dascălii acestora. În 10 ianuarie 1877, un număr de 
dame făgărășene, în frunte cu Zinca Roman a fost 
cel care a întemeiat Reuniunea femeilor Române gr.-ca-
tolice din Făgăraș și jur. Fiind o Reuniune, nu numai 
fi lantropică, ci și culturală activitatea ei se baza pe 
organizarea unor spectacole, serate și tombole Banii 
obținuți urmau să fi e folosiți la susținerea mai mul-
tor școli din Făgăraș, Era în plan ca Reuniunea să în-
fi ințeze o Școală de fete în Făgăraș, după modelul 
celei brașovene.50 Gestul fi lantropic al întemeietoa-
relor (soții de avocați, medici, preceptori, judecă-
tori ș.a.) s-a îndreptat, mai ales, pentru sprijinirea 
școlilor greco-catolice făgărășene. O dată cu crește-
rea numărului de membre a sporit și fondul Reuniunii. În decurs de șase ani fondul 
Reuniunii a ajuns la 14.397,67 coroane, depuse la Banca „Furnica”. Cea mai inimoasă 
membră a Reuniune a fost Zinca Roman, soție de avocat, președintă a acestei Reuniuni, 
între 1876-1904. După moartea acesteia i-a urmat Elis Popp Păcurar, soție de medic, 
care a condus Reuniune între 1905-1913. 

Vicepreședinte au fost Ecaterina Negrea, soție de perceptor, 1876-1889, Elisabeta 
Popp Păcurar, soție de protomedic, 1889-1904, Luiza Făgărășan, soție de prim-pretore, 
1904-1910, apoi Maria Cernea, soție de judecător. Casieră a fost Ana Chișerean, soție de 
preot, 1876-1906, Lucreția Micu, soție de avocat, 1906-1913, Veturia Pandrea, soție de 
avocat. Ca secretari au fost aleși Ioan Ganea, Dumitru Chișerean, Ioan Cîntea, Andreiu 
Stroia. În consiliul de conducere au fost desemnați Ioan Roman – avocat, Alexandru 
Micu – vicar, Șt. Pop – protomedic, Basiliu Rațiu – vicar, Dumitru Chișerean – pre-
ot, Iacob Macaveiu – vicar, Andreiu Micu – avocat, Nicolae Șerban – deputat și avo-
cat, Titu Perțea – medic, Iacob Popa – vicar.51 Cei mai mulți dintre cei enumerați erau 
membrii ai „Astrei” și foloseau experiențele acesteia, pentru sfătuirea făgărășenelor.

Reuniunea Femeilor Române Sălăjene (1881)

Mișcarea asociaționistă sălăjeană s-a remarcat prin câteva întemeieri remarcabile: 
Despărțământul sălăjean al Astrei, Reuniunea Învățătorilor Români sălăjeni și Reuniunea 
Femeilor Române Sălăjene. Ședința constitutivă a Reuniunii Femeilor Române Sălăjene a 

49 Ibidem, pp. 134-135.
50 Ibidem, pp. 128-133. 
51 Ibidem, pp. 134-135.
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avut loc în 18 noiembrie 1881 și s-a ținut la Șimleu 
Silvaniei. Au fost aleși 13 membri fondatori și 37 
membri ordinari, printre membri ordinari numărân-
du-se George Barițiu și Iosif Vulcan. Reuniunea nu a 
fost o apariție întâmplătoare, ci avea ca scop „înain-
tarea învățămentului poporal și a industriei de casă, 
cu deosebită privire la secsulu femeescu din comita-
tulu Selagiului”.52 

În fi ecare an, Reuniunea își ținea adunările sale 
generale în diferite localități ale Sălajului, înscriind 
la ordinea de zi cultivarea limbii române, înfi ințarea 
de școli românești pentru fete, organizarea serbări-
lor naționale cu recitări din literatura românească 
de pretutindeni. Una dintre cele mai importante re-
alizări ale acestei Reuniuni a fost înfi ințarea în 1888, 
a Școlii de Fete, la Șimleu-Silvaniei. În documentul 
adresat forurilor școlare superioare de la Budapesta, 
la 8 septembrie 1888, se solicita ca această Școală să aibă caracter public, limba de pre-
dare să fi e românească, corespunzând întru toate cerințelor Legii instrucțiunei publice, 
afl ată în vigoare. Gradul Școlii era de Școală elementară de Fetițe, cu 6 clase și o învă-
țătoare. Spre acest scop a fost închiriat un edifi ciu corespunzător în centrul orașului 
la Șimleu Silvaniei. Au fost întimpinate greutăți, până la deschiderea cursurilor, care 
s-a putut realiza abia după un an, în 1889. Faptul că acestă Școală de Fete a fost un țel 
deosebit al Reuniunii sălăjene este relevat în apelul acesteia către Reuniunea brașovea-
nă. Apelul sălăjencelor a fost trimis în 10 iunie 1906. Se spunea, în Apel, că înfi ințarea 
Școlii de Fete din Șimleu Silvaniei era un mijloc măreț „de a cultiva și lumina femeia 
română din Sălaj și prin aceasta de a da națiunii noastre, tot atâtea mame bune și vred-
nice de scumpul nume de român”.53 Spiritul militant național era evident!

În anii care s-au scurs, până la izbucnirea Primului Război Mondial, membrele 
Reuniunii sălăjene au desfășurat o bogată și rodnică activitate cultural-educativă, pe 
linia învățământului casnic, luând parte, în același timp, la marile manifestări națio-
nale organizate în Sălaj și în cuprinsul Transilvaniei. Un alt moment inedit în activita-
tea Reuniunii a fost celebrarea poetului de la Mircești, Vasile Alecsandri. În anul 1878, 
la Montpellier, poezia lui Vasile Alecsandri, „Ginta latină” a fost premiată, iar ecoul 
acestei premieri s-a răspândit în toată Transilvania. În 1884, cu prilejul Anului Nou, 
Femeile române Sălăjene s-au gândit să-l felicite pe poet, trimițându-i și un cadou: un co-

52 Ibidem; Statutele Reuniunei Femeilor Române Sălăjene, Gherla 1881, p. 3; „Jubileul Reuniunii 
Femeilor sălăgene”, Familia, Oradea Mare, an XLII, nr. 24, 25 iunie (8 iulie) 1906, pp. 283-
285; C. Grad, D. Goron, „Din istoricul instituțiilor cultural-naționale sălăgene. Reuniunea 
Femeilor Române Sălăgene”, Acta Musei Porolissensis, VIII-1984, pp. 663-664.

53 Ibidem; Statutele Reuniunei Femeilor Române Sălăjene, p. 3. 
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vor țesut de ele, în stil popular. În răspunsul său, din 
6/18 ianuarie 1884, poetul Vasile Alecsandri le-a gra-
tulat cu apelativul de „bune patrioate’’, scriind aceste 
cuvinte: „Damele Române din Sălagiu, gîndindu-se 
la mine, cu ocaziunea anului nou și trimițîndu-mi ad-
mirabila lucrare de artă, eșită din mîinile lor măestre, 
mi-au umplut inima de bucurie (...) Mult încîntătoa-
rea D-voastră ofrandă, o consider ca una din cele mai 
dulci comori ce am norocul de a cîștiga în cariera mea 
de poet”.54 Alecsandri a mai făcut un gest de mulțu-
mire, trimițându-le admiratoarelor sălăjene colecția 
întreagă a operelor sale. Onorarea unor personalități 
culturale a fost mai amplă, Reuniunea fi ind în legătură 
cu Iosif Vulcan și George Barițiu, membrii marcanți ai 
Astrei. În colaborare cu Despărțământul Sălaj al Astrei 
și cu Reuniunea Învățătorilor Români sălăjeni, femeile 
sălăjene au organizat numeroase acțiuni culturale, precum expoziții (cea mai impor-
tantă fi ind participarea la Expoziția Generală Română din 1906); au adunat fonduri, 
pentru un teatru românesc și ajutoare pentru elevi.55

Reuniunea, a cărei primă președintă a fost Clara Maniu, a luat parte direct la or-
ganizarea și desfășurarea adunărilor generale organizate la Șimleu Silvaniei, de către 
Astra (1878, 1908), și Societatea pentru Fond de Teatru Român (1901). Alături de aceste 
asociații și reuniuni Reuniunea sălăjeană și-a manifestat solidaritatea cu memorandiș-
tii și procesul lor, considerat nedrept. Președinte ale Reuniunii au fost, pe rând: Clara 
Maniu (1881-1897); Maria Cosma (1897-1910); Emilia Pop (1910-1919), iar după Marea 
Unire, Elena Gheție (1919-1923); Adela Meseșian (1923-1924); Elena Aciu (1924-1932)56; 
Valeria Căpîlnaș (1933-1936); Victoria Sabo (1936-1940). La jubileul de 25 de ani (26 
iunie 1906) de la înfi ințarea sa, Augustin Vicaș, secretarul de atunci al Reuniunii, a 
scos o broșură, intitulată: „XXV de ani din viața Reuniunii Femeilor Române Sălăjene”, 
la Institutul Tipografi c și de Editură „Victoria” (proprietar Ioan P. Lazăr) din Șimleu 
Silvaniei. Desfășurarea jubileului a fost descrisă în revista „Familia” din vara anului 
1906. Invitați de onoare au fost George Pop de Băsești, Vasile Goldiș, alături de direc-
torul Băncii „Bihoreana”, Coriolan Pop, dar și o serie de publiciști și prelați. Reuniunea 
sălăjeană a fost felicitată de alte Reuniuni de femei, din Brașov, Hunedoara, Abrud, 
Zărnești ș.a. Președinta Reuniunii sălăjene Maria Cosma, născută Dragoș, a evaluat ac-
țiunile reușite și planul de perspectivă al Reuniunii, plan care era fi lantropic și cultural. 
În 1891, Maria Cosma se numărase printre membrele cele mai aprige în susținerea unor 

54 C. Grad, D. Goron, op.cit., p. 663.
55 Ibidem, p. 664.
56 Marin Pop, „Cultură și politici culturale în viața și opera Elenei Aciu”, Țara Bârsei, 2006, pp. 

26-40. 
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Statute benefi ce țelurilor Reuniunii.57 În revista „Erdely” (nr. 8-9 din 1899) a Reuniunii 
Carpatine Maghiare din Cluj, D. Boar Miklos, ocupându-se cu ținutul Sălajului, din 
punct de vedere demografi c și etnografi c, făcea o măgulitoare descriere a a valahilor și 
a femeilor lor din acel ținut: „se îmbracă frumos; își pregătesce însuși țesăturile colo-
rate de lână (…) frumoasele neveste și fete. (…). Moții cu părul lung sunt extraordinar 
de viguroși, fi guri sdravene și portul lor îl constitue bunda, pieptarul frumos chin-
disit și cojocul (…) În cele mai multe locuri, femeile rumene din ținuturi isolate între 
munți și mai depărtate de comunele cu poporațiune maghiară, umblă într’o pendelă 
frumos cusută dedesubt și într’o iie asemenea frumos chindisită. Învălitoarea capului 
e neagră, cișmele roșii (ori umblă în opinci) și la aceasta îmbrăcăminte se adauge apoi 
frumosul pieptar de piele, sumanul sur de lână, șurțul negru și astfel e completă toileta 
pentru ori-care anotimp”.58

Până la Marele Război activitățile Reuniunii sălăjene a avut de suferit; pe de-o par-
te, existau difi cultăți în strângerea de fonduri, din donații, pe de alta, autoritățile au 
supravegheat și cenzurat orice fel de acțiune, suspectă de manifestare naționalistă. Ca 
măsură de intimidare, Clara Maniu, născută Coroianu59, mama lui Iuliu Maniu, a fost 
arestată și deținută, o scurtă vreme, la Budapesta.60 Acțiunile de intimidare nu au pu-
tut încetini expansiunea acțiunilor culturale și fi lantropice, care au pus în act solidari-
tatea românească. Reuniunile, asociațiile, societățile, casinele, apărute în Transilvania, 
Banat, Crișana, Maramureș, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au adus cu ele 
cea mai amplă și mai matură mișcare națională românească.

57 C. Grad, D. Goron, op.cit., p. 665; „Jubileul Femeilor române sălăgene”, Familia, an XLII, nr. 
24, 25 iunie/8iulie 1906, 1906, pp. 283-285; Cf. V. Vetișanu, „Reuniunea Femeilor Române 
Sălăjene”, Năzuința, Zalău, III, nr. 3, 14. februarie 1970. 

58 „Românii din Selagiu”, Transilvania, an XXXI, nr. 2-3, februarie-martie 1900, 1899, pp. 67-68.
59 Clara Coroianu a avut 2 frați: pe Iuliu, autorul intelectual al Memorandului din anul 1892 

și pe Sabin Coroianu. A absolvit cursurile școlii primare și secundare și s-a căsătorit cu 
Ioan Maniu, nepotul lui Simion Bărnuțiu. Elena Aciu, Clara Maniu, Cluj: Tipografi a „Cartea 
Românească”, 1937; Ion Ardeleanu Senior, Oameni de seamă din Sălaj, Zalău, 1938.

60 C. Grad, D. Goron, op.cit., p. 665; Augustin Vicaș, „XXIV ani de viață, Reuniunei Femeilor 
Române sălăgene 1881-1906”, Șimleul-Silvaniei: Tipografi a și Editura „Victoria”, 1906, pp. 
3-87.
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Militantismul național, social și cultural al femeilor ardelene
în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX (II)

Rezumat: În Transilvania secolului al XIX-lea efortul de organizare în asociații, societăți, reuniuni, cu 
caracter fi lantropic 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, fi ecare ținea adunări generale și congrese, unde se discutau prioritățile 
fi lantropice și culturale. Numărul membrelor Reuniunilor a crescut, în ciuda difi cultăților 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 fi ind orientat, peste tot, spre fi lantropie 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, fi lantropie.

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

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 Brașov (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 Brașov 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 Brașov 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, Fagaraș, 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 fi lles afi n 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.


