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Noile realitãþi socio-economice, 
politice şi instituþionale care şi-au pus 
amprenta asupra societãþii transilvãnene 
la sfârşitul secolului al XIX-lea au 
produs modificãri în imaginea femeii, 
determinate de sporirea indicelui de 
culturã şi maturizarea comunitãþii 

româneşti1. Se poate sesiza o sensibilã diferenþã între imaginea femeii în mediul 
urban, dinamic, supus schimbãrii, şi imaginea aproape anistoricã, imobilã şi 
tradiþionalã a femeii din mediul rural, spaþiu al atemporalitãþii. Oraşul realizeazã 
o mai netã separare a sectorului public de cel privat, reliefând cu mai multã 
pregnanþã antiteza masculin-feminin. Bãrbatul se identificã astfel cu “socialul” 
iar femeia cu “naturalul”; în ochii bãrbaþilor chiar imprevizibilitatea naturii şi 
capriciile anotimpurilor relevându-se drept “calitãþi tipic feminine”. 

Din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, imaginea femeii a început sã 
fie modelatã de mecanismele presei de mare tiraj. Publicistica româneascã din 
Transilvania a definit ideologia feminismului sub 2 aspecte: unul care releva 
importanþa socialã, politicã, culturalã şi naþionalã a chestiunii femeii şi un al doilea 
care analiza concret problema feminismului în societatea româneascã, relevând 
aspectele emancipãrii femeii.

Prima fazã din existenþa publicisticii feministe din Transilvania acoperã 
perioada cuprinsã între anul 1850 – anul înfiinþãrii primei reuniuni de femei, 
cea de la Braşov – şi sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind tributarã în mare parte 
idealurilor culturalizatoare ale Secolului Luminilor. Cea de a doua etapã cuprinde 
ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi începutul celui urmãtor, fãcând trecerea 
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la idealul emancipãrii femeii sub aspect economic, social, politic, cultural, moral2. 
Analizând problema condiþiei femeii în societatea româneascã, presa arãdeanã 
surprinde şi contureazã diferite imagini, precum femeia-mamã, femeia-cochetã, 
femeia-fatã bãtrânã etc.

Femeia mamã

Paradigma romanticã de la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul 
secolului al XIX-lea a desemnat Mamei rolul de agent al socializãrii primare a 
copiilor. În discursul masculin al secolului al XIX-lea transpare constant imaginea 
femeii ca soþie credincioasã şi iubitoare, reazem al bãrbatului la bine şi la greu3. 
În virtutea diviziunii tradiþionale a rolurilor, femeia a fost definitã prin excelenþã 
ca soþie şi mamã, puterea ei de creaþie fiind limitatã la maternitate. Femeia, care 
reprezintã pasivul şi emoþionalul, a fost destinatã “activitãþilor de interior”, în 
timp ce bãrbatului, raþional şi activ, i-a revenit spaþiul public4. Dacã specificul 
bãrbatului este de “a acþiona”, al femeii este “a fi” şi aceasta este starea religioasã 
prin excelenþã5. Aceastã viziune reductibilã la formula “statul – bãrbatului, femeii 
– familia” a fost ilustratã prin imaginea femeii în chip de “angel in the home” (înger 
în casã) şi prin glorificarea acesteia. Imaginea are la origine poezia lui Coventry 
Patmore, The Angel in the House (1855) şi a fost rãspânditã în Anglia, SUA şi 
Europa continentalã şi s-a îmbinat cu discursul despre demnitatea femeii, despre 
“menirea ei de gospodinã, soþie şi mamã” şi despre rolul de pãzitoare a moravurilor, 
a culturii şi religiei6.

Femeia din interiorul casei era vãzutã, cel mai adesea, ca fiind o fiinþã asexuatã, 
ce îşi consacra cea mai mare parte a timpului îngrijirii mobilelor, pregãtirii mesei, 
educãrii şi supravegherii copiilor. Se presupunea cã ea nu are dorinþe sexuale, 
eventualele ei nemulþumiri fiind sublimate pe calea unor interferenþe sãptãmânale 
cu sfera publicã, reprezentatã de audierea slujbei duminicale la bisericã7. Aceeaşi 
viziune asupra împãrþirii sferelor de activitate apare într-un articol publicat în 
revista Biserica şi Şcoala unde se aratã cã femeia este destinatã a fi casnicã, a creşte 
copii, a îngriji casa, a fi de ajutor bãrbatului8.

Numeroase articole din presã sunt consacrate misiunii femeii române care, aşa 
cum se aratã într-un articol publicat de Maria Baiulescu în Gazeta Transilvaniei, 
trebuie sã posede cultul familiei privitã ca sanctuarul de unde putea contribui la 

2  Idem, Organizaþii feministe româneşti în Transilvania (secolul XIX – începutul secolului 
XX), Tezã de doctorat, Cluj-Napoca, 1998, p. 46-63.

3  Vari Sandor, “Alice în oglindã sau repere pentru o imagologie a femeii în mediile urbane 
transilvãnene de la sfârşitul secolului XIX”, în vol. Viaþã privatã, mentalitãþi colective şi 
imaginar social în Transilvania, Cluj-Napoca – Oradea, 1995-1996, p. 286-288.

4  Bonnie S. Anderson, Judith P. Zinsser, A History of their own. Women in Europe from 
Prehistory to the Present, vol. II, Penguin Books, London, 1988, p. 143. 

5  Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, Bucureşti, 1995, p. 161.
6  Gisela Bock, Femeia în istoria Europei. Din Evul Mediu pânã în zilele noastre, Iaşi, 2002, 

p. 110.
7  Vari Sandor, op.cit., p. 289.
8  Varnava, “Reflecþii privitoare la cultura femeii române”, în Biserica şi Şcoala, VII, nr. 39, 

25 septembrie/7 octombrie 1883, p. 2.
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individualitatea poporului sãu. Prin munca în interiorul casei, femeia era feritã 
de jocul cochetãriei, de capricii şi de dorul plãcerilor banale. Femeia avea datoria 
sã punã baza tãriei sufleteşti în educaþia copiilor ei, sã le cultive sentimentul 
religios, sã le formeze caracterul şi sã fie straja moravurilor bune9. Într-o serie de 
articole dedicate mamelor române, Maria Baiulescu analizeazã elementele care 
cãdeau în sarcina femeii în conformitate cu rolul sãu de mamã: religia, caracterul, 
naþionalitatea. 

Religia, factor ce a contribuit plenar la conservarea identitãþii românilor de-a 
lungul vremii, era consideratã singura temelie trainicã pe care se putea clãdi “morala, 
cultura inimii şi instrucþia tuturor ştiinþelor”. De aceea, mama românã avea datoria 
sacrã de a sãdi ideea religioasã în sufletul copiilor10. Mama era consideratã primul 
dascãl chemat sã planteze “simþãmântul religios” în rândul generaþiilor tinere, ea 
reprezentând sentimentul în creşterea religioasã, în timp ce tatãl întruchipa sfatul 
– “instrucþiunea”. Femeia românã apãrea astfel ca o bunã pãzitoare a credinþei şi a 
datinilor religioase şi o bunã propovãduitoare a sentimentului religios în familia 
sa11. Religiozitatea femeii era explicatã prin mai marea sa sensibilitate şi prin faptul 
cã, desfãşurându-şi viaþa în cadrul familiei, evita ispite greu de învins. Femeia 
era cea care dãdea coloritul religios al vieþii familiale, fiind o adevãratã sentinelã 
care veghea asupra liniştii familiale. Ea începea creşterea copiilor cu credinþa 
în Dumnezeu, învãþându-i sã rosteascã rugãciunea domneascã “Tatãl nostru” şi 
îndemnându-i sã cerceteze biserica12.

Tot în sarcina mamei era pusã formarea caracterului copiilor, obişnuindu-i ca 
sub controlul sãu sã judece şi sã se conducã singuri, deprinzându-i cu simplitatea şi 
sobrietatea şi învãþându-i sã pãstreze cu sfinþenie obiceiurile şi datinile13. În viziunea 
altui articol, pãstrarea tradiþiilor strãmoşeşti şi întreþinerea de cãtre femeie a “flãcãrii 
virtuþilor paşnice” garanta fericirea familiei şi “þinea cald cuibul familiar”14.

Mişcarea feministã româneascã din Transilvania a avut un caracter aparte 
dat de angajarea femeii române în sprijinirea luptei de emancipare naþionalã. 
Fenomenul nu este singular la români, el regãsindu-se pe coordonate similare şi la 
alte popoare din Centrul şi Sud-Estul Europei aflate sub dominaþie strãinã. De aici 
deriva datoria mamei române de a le insufla copiilor iubirea de neam şi sentimentul 
religios, vorbindu-le numai în limba maternã, familiarizându-i cu literatura românã 
şi cântecele istorice româneşti, pentru cã, aşa cum se arãta într-un articol publicat de 
Maria Baiulescu în Tribuna poporului: “copiii de azi vor fi cetãþenii de mâine”15.

9  Maria Baiulescu, “Misiunea femeii române”, în Gazeta Transilvaniei, LXIV, nr. 26, 4/17 
februarie 1901, p. 1.

10  Eadem, “Pagini dedicate mamelor române. Religia”, în Tribuna poporului, III, nr. 32, 16/28 
februarie 1899, p. 2.

11  “Pentru creşterea religioasã”, în Biserica şi Şcoala, XXII, nr. 7, 15/27 februarie 1898, p. 3.
12  I.A. Neacşa, “Duhul religiei în pãtura þãrãnimii noastre”, în Biserica şi Şcoala, XXXIII, 

nr. 9, 1/14 martie 1909, p. 4.
13  Maria Baiulescu, “Pagini dedicate mamelor române. Caracterul”, în Tribuna poporului, III, 

nr. 55, 20 martie/1 aprilie 1899, p. 2.
14  “Creşterea femeii române”, în Biserica şi Şcoala, XXXIII, nr. 32, 9/22 august 1909, p. 3
15  Maria Baiulescu, “Pagini dedicate mamelor române. Naþionalitatea”, în Tribuna poporului, 

III, nr. 44, 4/16 martie 1899, p. 5.
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Creşterea copiilor revenea aproape în exclusivitate femeii, la fel şi întreþinerea 
gospodãriei şi îngrijirea bãtrânilor casei, ceea ce nu o împiedica sã munceascã 
cot la cot cu bãrbaþii din familie la câmp16. Familia era consideratã prima bazã a 
educaþiei, iar mama apare ca primul învãþãtor, fiind un model pentru copiii sãi 
şi deprinzându-i cu religiozitatea şi moralitatea, modelându-le astfel caracterul şi 
personalitatea.

Femeia, apãrãtoare a spiritului naþional

Emergenþa statului naþional în secolele XVIII-XIX a fost contemporanã cu 
discursurile ştiinþifice asupra diferenþelor masculin/feminin la nivel biologic, 
care legitimau imaginea corpului masculin ca normã a frumuseþii, a sãnãtãþii, 
a igienei. Corpul masculin, educaþia patrioticã şi militarã ca datorie a tatãlui, 
identificarea bãrbatului cu viaþa publicã şi cu cetãþenia activã au fost valori ale 
naþiunii promovate intens în secolul al XIX-lea. Au existat însã şi discursuri care 
prezentau Naþiunea ca având corp feminin. Acest dualism sexual se regãseşte 
în discursul naþiunii privind corpul fidelilor sãi: corpul bãrbatului este destinat 
sacrificiului (“a muri pentru patrie”), în timp ce corpul femeii, simbol al teritoriului 
şi patrimoniu al naþiunii, este destinat reproducerii17. Femeile au fost de asemenea 
privite ca “doici ale naþiunii”, imagine ce rezulta din urmãtoarele roluri: femeile 
ca responsabile de reproducerea biologicã a naþiunii; femeile ca responsabile de 
transmiterea culturalã a caracteristicilor naþiunii, având ca piloni principali limba 
şi religia; femeile având un statut simbolic, simbolizând naþiunea18. 

Feminismul românesc din Transilvania a încorporat o puternicã componentã 
naþionalã, iar femeia românã era consideratã a întruchipa fiinþa naþionalã, pentru 
cã, aşa cum se scria în Tribuna poporului “ea ne-a dãruit graiul românesc, prin 
ea se þin datinile strãmoşeşti, ea ne-a fãcut prima oarã semnul crucii”19. Ideologia 
feministã transilvãneanã condiþiona emanciparea femeii de o emancipare prealabilã 
a naþiunii, la care era chematã sã contribuie şi mişcarea feministã20.

Activitatea femeilor s-a integrat luptei pentru cucerirea drepturilor politice şi 
sociale. Astfel, presa lãuda iniþiativele doamnelor din Arad, care, dupã modelul 
celor din Iaşi, au reuşit sã se mobilizeze şi sã ajute în felul lor la un moment 
crucial din istoria românilor. Astfel, revista Gura Satului informa cititorii despre 
“doamnele române din Arad care pânã acum în douã rânduri se adunarã spre a se 
consulta şi constitui într-un comitet pentru ajutorarea rãniþilor români”21. Rãzboiul 
pentru independenþa de stat a României a prilejuit românilor din teritoriile aflate 
sub dominaþie strãinã sã-şi exprime solidaritatea cu eforturile statului român. 

16  Sorina Paula Bolovan, “Aspecte privind statutul femeii în satul românesc transilvãnean în 
epoca modernã”, în vol. Prezenþe feminine. Studii despre femei…, p. 327.

17  Iulia Andrea Haşdeu, “Homo proprietarius ou le corps des femmes comme territoire des 
hommes”, în vol. Yearbook of the Romanian Society of Cultural Anthropology, Ed. Paideia, 
Bucureşti, 1999, p. 11.

18  Ibidem, p. 10.
19  Al. Munteanu, “Mama românã”, în Tribuna poporului, I, nr. 232, 6/18 decembrie 1897, p. 4.
20  Simona Stiger, “Ideologia mişcãrii feministe româneşti din Transilvania între educaþie şi 

emancipare”, în Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 1152. 
21  Gura Satului, VII, nr. 3, 12/24 ianuarie 1878, p. 3.
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Biserica şi Şcoala publicã un apel al Ersiliei Sturdza din Şepreuş intitulat “Adresa 
filantropicã cãtre femeile române”, în care se solicitau “oferte în bani, scame, fâşii 
de pânzã, flanel şi tifon nou”, explicând cum trebuie sã se facã scamele şi faşele şi 
unde sã se trimitã ofertele, care vor fi apoi expediate ãn România. Acest ajutor era 
cerut în numele religiei creştine şi al naþionalitãþii române”22.

Donaþiile individuale înregistrate în presã menþioneazã pe Aloisa Sida şi 
Sidonia Secoşianu din Şiria care au colectat 6,70 kg scame şi au donat 2 florini, 
Alexandra Mocioni din Cãpâlnaş care a trimis Iuditei Mãcelariu 940 lei şi 332 
florini din care 200 florini era donaþia ei personalã. De asemenea, din Ususãu, 
Ileana Lazarovici şi Lucreþia Nemeş au colectat câte 6,5 kg de scame, de la Macea 
Ida Mladin, Sofia şi Sidonia Oprean au strâns împreunã 5,15 kg scame, din Şiclãu 
Eliza Balişiu şi Ecaterina Codreanu au expediat 33 florini, 60 coroane şi 7,5 kg 
scame. Emilia Gurban din Buteni a donat 12 florini, iar la Lipova, preoteasa Elena 
Þãranu a organizat o colectã prin care s-au strâns 38,20 florini. Un total, probabil 
incomplet, aratã cã sprijinul material oferit de femeile române din Arad s-a cifrat la 
417,80 florini şi 940 lei, precum şi 673,8 kg scame23. Elena Þãranu şi Ana Moga s-au 
numãrat printre cele 13 femei române din Transilvania cãrora guvernul României 
le-a conferit distincþia “Crucea Elisabeta”, ca o recunoaştere a contribuþiei aduse în 
sprijinul rãzboiului pentru cucerirea independenþei24.

Existã însã şi un revers al medaliei pentru cã femeile apar şi ca vinovate de 
pãrãsirea portului popular şi adoptarea celui strãin, lucru regretabil şi condamnabil 
pentru cã femeile – care pânã atunci îşi coseau şi brodau hainele acasã şi le îmbrãcau 
cu mândrie în zilele de sãrbãtoare – nu mai aveau ocupaþie şi “cãdeau în ispita 
gândurilor rele şi deveneau lipitorile bãrbaþilor”25. Analizând aceeaşi problemã, 
Sofia Florescu dezvãluie în articolul sãu din Biserica şi Şcoala alte aspecte precum 
faptul cã scumpirea traiului a dus la nevoia ca femeia sã lucreze ca zilierã şi sã 
nu mai aibã astfel timp de cusut, cumpãrând material pe care îl dã în sat la cusut. 
Autoarea sugereazã şi modul de îndreptare a acestei situaþii, prin înfiinþarea de 
ateliere de þesãtorie şi lucru de mânã care sã promoveze portul popular, în care 
sã fie angajate femei din pãrþile unde erau nevoite sã lucreze în fabrici. Obiectele 
lucrate în aceste ateliere ar urma sã fie puse în vânzare la preþuri convenabile. De 
asemenea, aceste ateliere ar putea sã împrumute femeilor române costume pentru 
diferite baluri şi concerte26.

Numeroase articole condamnau româncele pentru cã, spre deosebire de 
înaintaşele lor, care þineau la datinã şi îşi fãceau singure pânzeturile – cumpãrã 
materiale din fabricã, de calitate inferioarã, care în plus erau împrumutate de la 
strãini. Reuniunea Femeilor Române din Arad şi provincie a încercat sã îndrepte 
situaþia, la balurile şi concertele organizate de asociaþie participanþii purtând 
costume populare. Erau criticate de asemenea familiile, în special cele de preoþi, 

22  E.Sturdza, “Adresa filantropicã cãtre femeile române”, în Biserica şi Şcoala, I, nr. 19, din 
5/17 iunie 1877, p. 7.

23  Simona Stiger, Organizaþii feministe…, p. 269.
24  Ibidem, p. 277.
25  Uncheaşul, “Douã primejdii”, în Tribuna poporului, I, nr. 11, p. 2.
26  S.Florescu, “Pãrãsirea portului naþional”, în Biserica şi Şcoala, XXXVII, nr. 14, 1913, p. 3.
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învãþãtori şi avocaþi care îşi educau fiicele în instituþiile şcolare maghiare din 
Arad, Timişoara, Lugoj, Lipova etc. pentru cã aceste fete aduceau în vatra familiei 
“un spirit unguresc, obiceiuri şi moravuri strãine firii noastre”27. Un alt articol 
deplângea “slãbiciunea” femeii române pentru limba strãinã şi pentru “viciile 
neamurilor bogate – luxul şi spiritul pretensiv”, toate acestea din cauza educaþiei 
greşite primite în institutele strãine “între fetele altor neamuri, cu alte trebuinþe 
sufleteşti, cu alte puteri financiare şi cu alte aspiraþii sociale şi culturale”28. Fireşte, 
era exageratã teama alienãrii totale a tinerelor române în cadrul instituþiilor de 
învãþãmânt cu limba de predare alta decât cea românã.

Se contureazã astfel pe de o parte o imagine pozitivã a femeii ca apãrãtoare 
a spiritului naþional, rezultatã din angajarea mişcãrii feministe în lupta pentru 
emanciparea naþionalã, iar pe de altã parte o imagine negativã a femeii vinovate 
de “slãbiciunea” pentru limba, portul şi moravurile strãine. Aceastã perspectivã 
dualistã reflectã practic receptarea “etnicã” a condiþiei feminine pentru întreaga 
comunitate româneascã din Transilvania în epoca modernã.

Femeile şi comportamentul deviant

Deşi în etica ortodoxã nota definitorie a dragostei dintre bãrbat şi femeie 
era fidelitatea, iar dragostea fizicã era conceputã ca o relaþie “vinovatã”29, în 
mentalitatea colectivã s-a conturat un portret al femeii ideale, care trebuia sã fie 
“tânãrã, potrivitã de staturã, cu pãr castaniu, sã aibã o talie proporþionatã, piele 
finã prin care sã transparã albãstreala arterelor, pielea feþei sã fie trandafirie, 
fruntea netedã, liniştitã şi seninã, tâmpla arcuitã, sprâncenele sã fie înguste, fãrã 
a se atinge, ochii comunicativi, cãprui sau albaştri, zâmbetul plãcut, gura roşie 
ca cireaşa, buzele înguste cu dinþi mãrunþi albi ca laptele, rãsuflarea dulce, vocea 
plãcutã şi suavã, bãrbia sã nu stea în afarã şi sã aibã gropiþe graþioase, urechile sã 
fie înguste şi rozalii, gâtul rotund şi alb ca zãpada, mâinile mici şi moi, degetele 
nostime şi ascuþite, mişcãri graþioase, umbletul plin de demnitate, unghiile 
strãlucitoare şi frumos arcuite, temperamentul uniform şi agreabil, sã aibã gust 
bun în privinþa îmbrãcãminþii, piciorul mic şi îngust, sã fie politicoasã faþã de 
ceilalþi şi sã aibã o educaþie superficialã”30. Cu siguranþã cã un astfel de prototip 
feminin era mai degrabã proiectat pentru mediul urban şi era mai puþin regãsibil 
în lumea satului. Cu toate acestea, criteriul frumuseþii era în practicã surclasat pe 
piaþa matrimonialã de calitãþi precum hãrnicia, supunerea, blândeþea, sãnãtatea 
şi nu în ultimul rând de criteriile economice referitoare la zestrea pe care o putea 
aduce viitoarea soþie.

De cele mai multe ori, ceea ce unea tânãra pereche nu era dragostea ci 
îngrijirea reciprocã a existenþei. Afirmaþia de mai sus este întãritã de anunþurile 
matrimoniale publicate în presã, de exemplu în ziarul Tribuna. Într-un prim 
anunþ, un tânãr comerciant de 26 de ani, cu un magazin de fierãrie, cautã soþie, 

27  “Educaþia femeii”, în Tribuna, Arad, XIII, nr. 169, 5/18 august 1909, p. 2.
28  “Creşterea femeii române”, în Biserica şi Şcoala, XXXIII, nr. 32, 9/22 august 1909, p. 2.
29  Sorin Mitu, Imagini europene şi mentalitãþi româneşti din Transilvania la începutul epocii 

moderne, Cluj-Napoca, 2000, p. X.
30  Vari Sandor, op.cit., p. 290.
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domnişoarã sau vãduvã, cu zestre de 20-30 de mii de coroane, sumã care îi lipsea 
pentru cumpãrarea unei a doua prãvãlii31. Un alt tânãr, student la medicinã, cãuta 
prin intermediul anunþurilor matrimoniale “o domnişoarã sau doamnã cu avere” 
pentru a-şi putea continua cariera32.

Criteriile selecþiei matrimoniale la nivelul pieþei conjugale feminine erau 
determinate esenþial de considerente economice33. Astfel de cãsãtorii ajungeau 
deseori la disoluþie din cauza unuia sau altuia dintre parteneri, care “cãlca strâmb”. 
Însã, în timp ce, în spiritul tradiþiei creştine, se considerã cã bãrbatul a comis 
adulter numai dacã, fiind cãsãtorit pãcãtuia cu o femeie mãritatã, femeia era 
consideratã adulterã în orice situaþie. De asemenea, soþia nu se putea despãrþi de 
bãrbatul desfrânat, în timp ce soþul trebuia în mod necesar sã-şi pãrãseascã soþia 
pãcãtoasã34. Evident, femeia avea şi din acest punct de vedere un statut cu mult 
mai ingrat decât bãrbatul.

Tribuna poporului prezintã câteva cazuri de astfel de comportamente deviante, 
care au ca actori principali femeile. Primul caz este cel al unei femei din Arad care 
şi-a pãrãsit soþul şi, la plecare, a luat şi o sumã de 80 de florini. În plus, dupã ce 
a fost gãsitã, ea a fugit cu detectivul trimis sã o depisteze35. Alt caz mediatizat în 
presa localã este al unei femei, tot din Arad, care s-a cãsãtorit cu şeful de garã din 
Brad. Dupã un timp, aceasta a început sã facã vizite dese la Arad, sub pretextul 
vizitãrii pãrinþilor şi apoi a fetiþei ce era la şcoalã în oraş, dar în realitate ea “avea 
întâlniri tainice”. Ulterior a ajuns în relaþii intime cu un chelner de la restaurantul 
staþiei de cale feratã din Brad, cu care a fugit, luând cu ea şi fetiþa, ceea ce l-a 
determinat pe soþ sã solicite divorþul36. Iovan Lazãr din Vinga, la fel de nenorocos 
în cãsnicie, dar mult mai violent în comportament, i-a ucis pe soþia sa şi pe Petru 
Raþ, pe care i-a gãsit “îmbrãþişaþi drãgãstos”37.

Indicele de ilegitimitate foarte ridicat remarcat în cazul oraşului Arad 
pentru perioada 1876-1891, dovedeşte cã procesul de urbanizare marcheazã 
în mod corespunzãtor şi coeficientul de moralitate al societãþii. În acelaşi timp 
este un semn al creşterii indicelui de libertate a femeii care devine treptat mai 
puþin tributarã normelor de conduitã ale societãþii patriarhale38. Maria Buþureanu 
descria şi ea mecanismul prin care femeia ajungea sã comitã adulter. Astfel, fata 
era mãritatã dupã bãrbatul hãrãzit de pãrinþi, poziþie socialã sau întâmplare, iar 
ceea ce o determina sã accepte era nesiguranþa traiului, teama de a nu rãmâne fatã 
bãtrânã şi speranþa cã mãritatã va fi mai liberã. Însã, dupã o vreme, soþul, de obicei 
mai în vârstã, nu mai era interesat de soþia lui, aceasta gãsindu-şi scãparea în 
braþele celui dintâi venit sau se resemna “sacrificându-şi viaþa pentru bãrbatul care 

31  “Anunþuri matrimoniale”, în Tribuna, XV, nr. 127, 11/24 iunie 1911, p. 4.
32  “Anunþuri matrimoniale”, în Tribuna, XV, nr. 139, 27 iunie/10 iulie 1911, p. 5.
33  Adriana Florica Muntean, “Condiþia femeii mãritate în societatea tradiþionalã transilvãneanã 

din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea”, în vol. Prezenþe feminine…, p. 161. 
34  Ibidem, p. 158.
35  “Detectiv amoros”, în Tribuna poporului, V, nr. 190, 13/26 octombrie 1901, p. 4.
36  “Drama familiarã a şefului de garã din Brad”, în Tribuna, VIII, nr. 9, 10/23 ianuarie 1904, p. 5.
37  “Bãrbatul”, în Tribuna, X, nr. 8, 11/24 ianuarie 1906, p. 3.
38  Corneliu Pãdureanu, Evoluþia demograficã a judeþului Arad în secolul al XIX-lea, Tezã de 

doctorat, Cluj-Napoca, 2001, p. 213.
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o înjosea”39. Prin urmare, tot asupra femeii cãdea blamul pentru comportamentul 
deviant constatat şi mediatizat în presa localã.

Pe drumul modernizãrii: femeia cochetã

Femeia modernã s-a diferenþiat de idealul romantic prin cosmopolitismul ei 
afişat în mod deschis. Femeia cosmopolitã s-a constituit într-un prototip al femeii 
de sfârşit de secol XIX, fiind consideratã un “produs al periculosului, seducãtorului 
şi mirificului”. În jurul anului 1890, imaginea femeii cosmopolite s-a bifurcat între 
conotaþiile particulare, cu o puternicã amprentã eroticã ale “femeii fatale”, “femeii 
vampã” sau “femeii-pierzanie”40. Aceastã imagine reiese pregnant şi din urmãtoarea 
poezie publicatã de Gura Satului: Femeia e o rozã/ Ce-mbatã de parfum/ O floare 
amoroasã/ Depusã-n-trun album./ Dar vai! Acela care/ Împins de-un simþãmânt/ 
Se-mbatã de-astã floare/ Îşi sapã un mormânt”41.

Presa româneascã din comitatul Arad a înregistrat preocupãrile feministe 
legate de moda vremii, însã autorii se dovedesc refractari la noutãþi, ironizând 
fracul feminin, fusta pantalon şi deplângând “sfârşitul eleganþei”42. Cochetãria 
era consideratã una din armele imperios necesare femeii, moda pretinzând la 
începutul secolului XX siluete zvelte, ceea ce impunea o alimentaþie foarte sãracã, 
atât cantitativ cât şi calitativ. Un articol din Tribuna prezintã o astfel de alimentaþie 
menitã sã asigure o siluetã zveltã: ceai amar şi rece dimineaþa, la prânz - legume 
nesãrate, carne albã, salatã, compot, seara – fructe, concluzia fiind cã aceastã 
cochetãrie ducea la alterarea sãnãtãþii43.

O anecdotã din ziarul Tribuna poporului lua în derâdere preocupãrile 
moderne ale femeilor, care le sustrãgeau pe acestea de la îndatoririle lor de 
gospodine, de mame şi soþii: “Unde-i mama, Ionicã? La menaj. Mãtuşa? A ieşit 
cu bicicleta. Desigur cã sora este acasã? Nu, ia lecþii de gimnasticã. Nici tata nu 
este acasã? Este acasã, face o baie copilului”44. Chestiunea emancipãrii femeii era 
calificatã drept produs al fanteziei pentru cã dacã femeia lupta pentru drepturi 
egale cu bãrbatul, trebuia sã primeascã şi aceleaşi îndatoriri, sã întruneascã 
aceleaşi condiþii de putere fizicã şi intelectualã. De asemenea, se considera cã 
prin emancipare femeia ocupa meserii nepotrivite care îi agitau sistemul nervos 
şi îi distrugeau trupul45. Tot femeia era consideratã vinovatã de pãtrunderea 
luxului, “obicei periculos” la poporul nostru. Ea pretindea bãrbatului tot felul de 
bijuterii, folosindu-se pentru a le obþine de leşinuri, indispoziþii fictive şi la urmã 
de ameninþarea cu divorþul. În special fetele cu o situaþie materialã mai bunã 

39  Maria Buþureanu, Femeia. Studiu social, Bucureşti, 1921, p. 79.
40  Vari Sandor, op.cit., p. 288.
41  Gura Satului, XIV, nr. 17, 23 aprilie/5 mai 1874, p. 4.
42  Simona Stiger, “Mişcarea feministã româneascã…”, în vol. Prezenþe feminine…, p. 255-256
43  Sultãnica, “Povestiri de femei–preocupãri moderne”, în Tribuna, XV, nr. 194, 4/17 septembrie 

1911, p. 3. 
44  Tribuna poporului, III, nr. 49, 11/23 martie 1899, p. 4.
45  “Corespondenþã din Braşov – emanciparea femeii consideratã din punct de vedere fiziologic, 

biologic şi psihologic”, în Tribuna poporului, I, nr. 235, 11/23 decembrie 1897, p. 3.
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erau calificate drept vanitoase, voind “sã-şi dea aere”, sã fie cochete, “sã se umfle 
în pene ca nişte curci fluerate”46.

Existã însã şi articole de presã scrise de femei care încurajeazã ascensiunea 
femeii pe drumul modernizãrii şi emancipãrii. Astfel, Marilina Bocu, pasionatã 
de arta popularã şi folclorul românesc, membrã şi a Asociaþiei naþionale arãdane 
pentru cultura poporului român, a scris o serie de articole reunite în Tribuna 
sub forma unei “Cronici feminine” (a se vedea nota 47) în care sfãtuia femeile 
în legãturã cu aranjarea casei în funcþie de anotimp, cu îmbrãcãmintea adecvatã 
diferitelor sezoane şi ocazii etc.

Astfel, casa, consideratã biserica femeii, trebuia aranjatã cu cât mai multe flori 
şi cât mai simplu, cu broderii pentru mobile, fãcute în casã. În ceea ce priveşte 
moda, autoarea arãta cã nici o femeie nu trebuie sã exagereze în dorinþa de a fi la 
modã, trebuind sã aibã prudenþa de a se gândi mai întâi la economie. Unul din 
artificiile cele mai irezistibile ale cochetãriei era consideratã eşarfa şi se recomanda 
ca inelele şi cerceii sã fie din aceeaşi garniturã, diamante sau perle. Muzica şi 
lectura erau considerate cele mai potrivite arte pentru sufletul feminin. Autoarea 
îndemna femeile la citirea operelor scriitorilor români, pentru a se putea cultiva, a 
fi de folos familiei şi copiilor pe care sã îi lumineze cu o vorbire frumoasã47. 

În articolele sale “Povestiri de femei”, Viorica Dumbravã dãdea sfaturi pentru 
îngrijirea pãrului, a dinþilor şi a unghiilor, îndemnând în primul rând la o igienã 
şi curãþenie desãvârşitã. În privinþa unghiilor, considerate bijuteriile naturale ale 
femeii, recomanda îngrijirea zilnicã sau cel puþin sãptãmânalã, pentru cã orice 
femeie, oricât de împovãratã, trebuia sã aibã în vedere pe lângã sãnãtatea sa, cât 
de puþin şi frumuseþea ei48. Ca o replicã la articolul unui bãrbat care critica efortul 
femeii de a se emancipa prin luxul care conducea la ruinã şi prin vorbirea limbii 
maghiare49, un alt articol publicat în acelaşi ziar formula “Dorinþele unei femei dacã 
ar fi bãrbat”: “dacã aş fi eu bãrbat, n-aş petrece timpul cu nimicuri, în plãceri şi 
dezmierdãri, ci m-aş nevoi sã câştig cea mai preþioasã avere: cultura spiritualã; dacã 
aş fi eu bãrbat, m-aş înfrumuseþa cu cele mai nobile însuşiri bãrbãteşti; dacã eu aş 
fi bãrbat, n-aş lãsa sã treacã anii fãrã sã mã decid la cãsãtorie, la adevãrata legãturã 
moralã; dacã eu aş fi bãrbat, n-aş pretinde de la aleasa inimii mele avere multã ci 
cultura inimii, cãsnicia, cãci aceasta este adevãrata avere a unei femei; dacã eu aş fi 
bãrbat, nu aş colinda birturile, ci aş petrece timpul liber în sânul familiei”50. Augusta 
Rubenescu arãta într-un articol din Tribuna originile feminismului: viaþa grea, copiii 
mulþi, grijile mari, bãrbaþii care adeseori erau bolnavi şi incapabili de lucru, uşuratici 
sau risipitori. Toate acestea o determinau pe femeie sã punã acul de cusut de o parte, 
sã arunce lingura de bucãtãrie şi sã intre în rândul feministelor51.

46  Marilina Bocu, “Cronicã femininã”, în Tribuna, XI, nr. 39, 6/19 februarie 1907, p. 4; XII, nr. 19, 
30 ianuarie/12 februarie 1908, p. 3; XII, nr. 29, 23 ianuarie/5 februarie 1908, p. 5. 

47  Ibidem.
48  Viorica Dumbravã, “Povestiri de femei”, în Tribuna, XVI, nr. 1, 14 ianuarie 1912, p. 8; XVI, 

nr. 6, 21 ianuarie 1912, p. 6.
49  Siandricu, “La emanciparea femeii”, în Gura satului, XIV, nr. 51, 17/29 decembrie 1874, p. 4.
50  “Dorinþele unei femei dacã ar fi bãrbat”, în Gura satului, XIX, nr. 9, 10 mai 1879, p. 4.
51  Augusta Rubenescu, “Sociale – feminismul”, în Tribuna, XI, nr. 69, 25 martie/7 aprilie 

1907, p. 6.
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Pe lângã femeia cochetã, cu preocupãri moderne din mediul urban, þãranca 
românã apare ca vinovatã de lipsa curãþeniei în casele de la þarã şi de faptul cã 
nu ştia sã gãteascã, totul datorându-se lipsei de educaþie. Curtea þãranului era 
caracterizatã prin sãrãcie şi dezordine, grãdina nu mai era plinã de legume, ci de 
buruieni. Pentru îndreptarea situaþiei şi pentru scoaterea femeii de la þarã din starea 
ei de inculturã, s-a propus înfiinþarea în sate a unui curs practic ce urma sã se þinã 
iarna şi sã li se vorbeascã femeilor despre legumiculturã, fiert, igienã, creşterea 
copiilor etc.52 Se remarcã astfel pe de o parte imaginea femeii din mediul urban, 
imagine rezultatã atât din articolele care ironizeazã preocupãrile moderne care 
le sustrag pe femei de la adevãratele îndatoriri (cele de soþie şi mamã), cât şi din 
articolele care încurajeazã aceste preocupãri şi efortul de emancipare al femeii; pe 
de altã parte, se contureazã imaginea femeii de la sat, inculte, inculpatã de mizeria 
şi sãrãcia caselor þãrãneşti.

Fetele bãtrâne

O vorbã din bãtrâni spunea cã, cine nu se cãsãtoreşte nu meritã numele de om. 
Celibatul era respins cu atât mai mult în cazul femeii, menitã a deveni soþie şi mamã, 
pentru cã “la fel cum luna îşi primeşte toatã strãlucirea de la soare tot aşa femeia 
dobândeşte valoare numai în relaþie cu bãrbatul”, numai în sânul familiei, pentru 
cã a trãi înseamnã pentru femeie a naşte, a întreþine, a apãra viaþa dãruindu-se53. 
Celibatarul este întotdeauna un mascul. Nemãritatã, femeia este “fatã” sau “rãmâne 
fatã” sau, mai rãu, devine “fatã bãtrânã”, o “anormalã”, o “declasatã”. Provizoriu sau 
permanent, celibatul este trãit diferit în cazul celor 2 sexe. În timp ce pentru bãieþi 
celibatul este un timp plin, de libertate şi ucenicie, pentru fete este aşteptarea “albã” 
a cãsãtoriei54. O fatã bãtrânã avea, mai ales în mediul rural, statutul unui marginal 
al societãþii, o “femeie neiubitã de nimeni, pãrãsitã, o aruncãturã a societãþii”, fiind 
o ruşine pentru întreaga familie. Unica þintã a vieþii fetelor trebuia sã fie cãsãtoria, 
iar starea materialã – zestrea – şi instrucþia erau considerate elemente care le puteau 
face mai atrãgãtoare, mai simpatice pentru a învinge concurentele55.

Fetele bãtrâne, care nu voiau sau nu puteau sã se cãsãtoreascã, se dedicau 
fericirii tuturor, devenind surori de caritate, învãþãtoare, protectoare ale 
bolnavilor, bãtrânilor, copiilor. Prin aceasta, ele îşi îndeplineau de fapt destinul 
de femeie, menitã sã ocroteascã elevii, bãtrânii şi bolnavii fiind un substitut al 
familiilor şi copiilor proprii. A apãrut astfel imaginea îngerului din afara casei, 
care prin activitãþi sociale, de inspiraþie filantropicã sau religioasã, scotea sfera 
femininã în public56. Cele mai multe erau însã fete bãtrâne acasã la ele, þinând 
tovãrãşie tatãlui bolnav, sau fãcând menajul fratelui ocupat cu lucrul şi nefericit 
cu soþia lui, sau ca mãtuşã a trei-patru nepoþei cãrora le suporta rãutãþile. Cu toate 
acestea, fetele bãtrâne trãiau mult, explicaþia din epocã rezidând, aşa cum se arãta 

52  “Casa þieranului român”, în Biserica şi Şcoala, V, nr. 12, 22 martie/3 aprilie 1881, p. 2.
53  Paul Evdokimov, op.cit., p. 161.
54  Philippe Aries, Georges Duby, Istoria vieþii private. De la Revoluþia francezã la Primul 

Rãzboi Mondial, vol. VIII, Bucureşti, 1997, p. 261.
55  “Povestiri de femei – ceia ce spun mamele”, în Tribuna, XV, nr. 117, 29 mai/11 iunie 1911, p. 4.
56  Gisela Bock, op.cit., p. 115.



57

într-un articol din Tribuna, în altruismul lor moral şi intelectual57. Singurãtatea 
putea fi astfel rezultatul unei alegeri, determinatã de “vocaþia religioasã” sau 
altruistã sau consecinþa opþiunii pentru o carierã, sursã a autonomiei financiare 
şi profesionale, celibatul fiind în acest caz “preþul cuvenit”. Alte cauze ale 
celibatului feminin decurgeau din strategiile matrimoniale care creau o ordine 
de cãsãtorie şi o categorie de femei excluse; îngrijirea pãrinþilor în vârstã, 
încredinþatã fiicelor mai mici; vãduvia mai ales, legatã de longevitatea femininã 
şi de raritatea recãsãtoririlor58.

Tema fetelor bãtrâne este destul de puþin abordatã în presã, în contrast cu 
numãrul mare de articole care contureazã imaginea femeii-mamã. De altfel, secolul 
al XIX-lea a intensificat statutul mamei, prin poemele dedicate dragostei materne, 
prin tablouri ce înfãþişau mame alãptându-şi copiii, legãnându-i, jucându-se cu ei, 
prin cãrþi ce scoteau în evidenþã importanþa primordialã a mamei ca educatoare. 
Peste tot, imaginea ei era slãvitã sub trãsãturile bunãtãþii, blândeþii, tandreþei. 
Fetele bãtrâne erau private de rolul de soþie şi mamã, şi singurele atribuþii pentru 
care femeile erau judecate cu consideraþie şi înzestrate în principiul cu o valoare 
egalã cu aceea cu care erau învestiþi bãrbaþii59. 

Problema emancipãrii femeii ilustratã în literatura româneascã a zonei: 
studiu de caz Ioan Slavici

Dupã o istorie a românilor aproape fãrã femei, secolul al XIX-lea şi prima 
jumãtate a secolului XX a reprezentat un prim val de “revanşã” femininã. Istoriografia 
nu a recuperat însã femeia, care a continuat sã rãmânã în viaþa instituþionalã, 
ştiinþificã şi intelectualã undeva la margine, ca spectatoare. În literaturã în schimb, 
personajele feminine au ilustrat pregnant emanciparea femeii. Relevante în acest 
sens sunt scrierile lui Ioan Slavici, nãscut la Şiria, în care femeile au un cuvânt 
de spus, de exemplu Mara din romanul omonim60. Opera lui Slavici are la bazã 
cunoaşterea profundã a lumii satului, a spiritualitãþii populare româneşti. El 
este fondatorul “realismului poporal” care şi-a propus zugrãvirea veridicã a vieþii 
poporului, prin surprinderea şi reliefarea trãsãturilor specifice naþionale, proprii 
spiritului şi sensibilitãþii româneşti61.

Convins cã “e roabã femeia care nu e pregãtitã pentru purtarea sarcinilor 
casnice, roabã dacã nu le poartã şi roabã dacã le poartã plângându-se mereu cã 
trebuie sã le poarte”62, Slavici întruchipeazã prin Mara tipul femeii mature şi în 
general al vãduvei, întreprinzãtoare, priceputã, cu simþ practic şi responsabilã 
faþã de viitorul copiilor ei. Mara, o vãduvã “mare, spãtoasã şi greoaie”, cu doi 
copii, este mama absolutã, care nu şovãie sã îşi ajute copiii, sã ierte, sã caute sã 
înþeleagã, care nu-i poate pedepsi şi nu-i poate refuza, pentru viitorul lor fiind pe 

57  “Povestiri de femei–meditaþii asupra fetelor bãtrâne”, în Tribuna, XV, nr. 122, 5/18 iunie 
1911, p. 4.

58  Philippe Aries, Georges Duby, Istoria vieþii private…, p. 267.
59  Giller Lipovetsky, A treia femeie, Bucureşti, 2000, p. 167-168.
60  Sultana Craia, Îngeri, demoni, muieri, Bucureşti, 1999, p. 38.
61  Ioan Slavici, Mara, prefaþã de Constantin Mohanu, Bucureşti, 1993, p. 2.
62  Sultana Craia, op.cit., p. 40.
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rând “podãriþã, tarabagioaicã, cãmãtãreasã”. Deşi vãduvã, Mara este o luptãtoare, 
capabilã sã se întreþinã pe sine şi cei doi copii, sã le dea o educaþie şi chiar sã punã 
bani de o parte pentru ei, pentru aceasta neezitând sã intre în lumea “specific 
bãrbãteascã” a afacerilor. Acelaşi spirit hotãrât şi pragmatic o caracterizeazã pe 
fiica ei Persida care înfruntã toate prejudecãþile şi se cãsãtoreşte cu Naþl, un tânãr 
german, dovedindu-se o soþie devotatã. Ea nu-l pãrãseşte pe Naþl nici când acesta 
devine neglijent, beþiv, brutal, ci gãseşte puterea de a prelua afacerea, devenind 
cârciumãreasã şi de asemenea stãpâna casei. Ea încearcã sã-l aducã pe calea cea 
bunã pe Naþl, ceea ce reuşeşte abia dupã naşterea copilului lor.

O excepþie de la acest prototip al femeii pragmatice şi întreprinzãtoare o 
face, pânã la un moment dat Ana, din “Moara cu noroc”, pe care maternitatea 
n-a schimbat-o fizic, rãmânând o femeie-pãpuşã, cum rar se întâmplã în lumea 
ruralã63. Spre deosebire de Persida, ea nu reuşeşte sã îl ajute pe Ghiþã, deşi este 
conştientã de schimbarea petrecutã cu acesta. La început împinsã de soþul ei, apoi 
din dorinþa de a-l recâştiga pe Ghiþã prin gelozie şi dupã aceea din rãzbunare, Ana, 
pânã atunci model de frumuseþe femininã şi de soþie duioasã, va cãdea în pãcatul 
adulterului, intrând în triunghiul amoros în care erau soþul ei şi Licã Sãmãdãul. 
Ana reprezintã condiþia femeii tinere şi frumoase din mediul rural, supusã pe de o 
parte geloziei soþului, pe de altã parte avansurilor strãinilor, cãrora ajunge în cele 
din urmã sã le cedeze, datoritã îndepãrtãrii şi slãbiciunii soþului.

Analiza presei româneşti arãdene de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului XX permite surprinderea unor ipostaze diferite ale femeii. 
Se desprinde astfel imaginea mamei ca prim dascãl, care transmite copiilor 
tehnicile citirii şi scrierii, le insuflã spiritul religios, morala şi iubirea de patrie 
şi oficiazã “ceremonia sacrã” de transmitere a limbii naþionale. Transpare apoi 
condiþia þãrancei needucate, incapabilã sã þinã ordine şi curãþenie în gospodãrie 
şi grãdinã şi sã gãteascã corespunzãtor. Un alt aspect ce rãzbate din presã este 
cel al fetelor bãtrâne, condamnate pentru cã nu se înscriu în misiunea femeii de 
a fi soþie şi mamã. Alte imagini sunt cele ale femeii adultere, a celei cochete cu 
preocupãri ce þin de modã şi alte “nimicuri” care le rãpesc din timpul ce ar trebui 
dedicat gospodãriei, copiilor şi soþului. De asemenea, funcþioneazã clişeul legat de 
vanitatea şi aviditatea femeii, de firea ei vicleanã şi prefãcutã, fiind capabilã sã se 
foloseascã de lacrimi şi alte tertipuri pentru a obþine ceea ce îşi doreşte, fiind astfel 
demonizatã pentru dorinþa ei de a se emancipa.

63  Ibidem, p. 43


