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Femeia română din Transilvania

de Bartolomeu BAIULESCU

„Educaţiunea prin influinţa ce esercită asupra copilului şi asupra familiei 
elementele, primitive a orî-cărei societăţi, face moravurile domestice, inspi-
ră virtuţile sociale şi prepară minuni neasceptate, de restauraţia intelectuală, 
morală şi religiósă. Educaţia este, care face mărirea popórelorŭ şi menţine 
lustrulŭ loriŭ, care întimpină decadenţa loriŭ şi la trebuinţă le ridică din că-
dere”.        Dupanloup. 

Îndreptatu-şi-a ochii „Asociaţiunea transilvană” pentru cultura şi literatura popo-
rului românŭ şi la educaţiunea şi instrucţiunea femeei române din Transilvania şi a 
înfiinţatŭ o scólă superióră pentru fetiţele române, pentru ca sĕ nu se mai instrueze ele 
de strĕini şi de strĕine, precum se deprinsese mulţi părinţi pănă acum. 

Academia română de sciinţe din Bucurescĭ din înălţimea sa pogorîtu-s’a josŭ la 
căminŭ şi a înfiinţatŭ o scólă modelŭ: „Șcóla Otteteleşanŭ” pentru educaţiunea şi in-
strucţiunea femeei române. 

Urmatu-s’a acestŭ esemplu în maĭ multe locurĭ printre românĭ, înfiinţându-se in-
ternate pentru crescerea fetiţelorŭ române. 

Când aceste autorităţi românesci de cultură şi-aŭ îndreptatŭ ochii lorŭ asupra fe-
meei române, atunci chiămaţi suntem şi trebuesce cu toţii se ne interesămŭ — pănă 
în straturile cele mai de josŭ — de educaţiunea şi instrucţiunea naţională a femeei 
române.

Și pentru ce acéstă grijă deosebită? 
Pentru-că femeea a fostŭ scutulŭ naţionalităţii şi alŭ bunelorŭ moravurĭ în toţii tre-

cutulŭ tristŭ alŭ naţiunei române. 
Aruncaţi o privire în istoria naţiuneĭ române şi veţĭ afla causa, pentru ce poporulŭ 

românŭ, treĭ sute de ani stăpânitŭ de Goţĭ, nu a devenită goticŭ; stăpânitŭ maĭ târdiŭ 
de Huni nu s’a făcutŭ hun, şi o miie de anĭ stăpânitŭ ca robotarŭ de Maghiarĭ, nu s’a 
amalgamisatŭ cu Maghiariĭ. 
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Și pentru ce nu? Pentru aceea că femeea română a conţinutŭ şi va conţiné deposi-
tulŭ naţionalităţiĭ române, alŭ religieĭ strămoşesci şi alŭ bunelorŭ moravurĭ. Ea este 
sufletulŭ familieĭ; ea ne’ntreruptu este în casă; în braţele eĭ şi în jurulŭ eĭ sunt fiii. Dela 
mama lorŭ aŭ învăţatŭ dulcea limbă românéscă: limba maiceĭ lorŭ; dela ea aŭ învăţatŭ 
elementele religiuneĭ lorŭ şi tóte datinele naţionale.

Décă în tristele vremurĭ a sciutŭ apĕra pre fiiĭ eĭ, în aceste năpăstuóse timpurĭ tre-
bue se aibă grijă neadormită, ca scumpiĭ sĕi copiĭ se nu devină prin mulcomire răpiţĭ. 

Este o necesitate să sciă femeea română şi sĕ scim şi noĭ cu toţiĭ, ce importanţă are ea. 
Priviţĭ la femeea română, pe unde o vedeţĭ ca mamă, şi judecaţĭ, ca sórele, de este 

sóre, nu încăldesce precum încâldesce mama pe fiiĭ săĭ. 
În adevĕrŭ Dumnezeŭ a creatŭ pe omŭ, femeea însĕ l’a formatŭ şi ‚lŭ forméză: ea îĭ 

descéptă simţirile,– descopere talentulŭ luĭ; ea‚ lŭ forméză precum ea însăşĭ este. 
Întâlnimŭ pre uniĭ ómeni plăpândi ca florile, pe alţiĭ sĕlbatici ca animalele, şi pe 

alţiĭ humanĭ, dulcĭ şi atrăgĕtorĭ. Aşa îĭ întâlnimŭ, precum este mama lorŭ. 
În firea fiilorŭ ca într’o oglindă vedĭ firea mameĭ lorŭ. Décă nu, aŭ avutŭ de mamă 

o crescătóre a lorŭ. 
Mare meritŭ are mama, şi multă recunoştinţă trebuesce a se arăta bunelorŭ mame, 

nu numai de fiiĭ lorŭ, ci şi de societate, pentru fiiĭ cei buni, cei virtuoşĭ, cari au deve-
nitŭ bărbaţĭ meritaţĭ naţiuneĭ nóstre. 

Pre mititelulŭ omŭ fără cunoscinţă, fără puterĭ, îlŭ ia în braţele sale mama, îlŭ 
descéptă, îlŭ desvóltă şi îlu forméză, aşa cum cugetă ea. 

Mai târdiŭ copilaşulŭ prindândŭ picióre şi umblândŭ, ea neadormită îlŭ supra-
veghéză, îlŭ apĕră de cădere, de schilăvire şi de furtunĭ, ca pe flórea cea maĭ gingaşă. 
Ajungândŭ copiiĭ să umble de capulŭ lorŭ, ea-ĭ urmăresce în totŭ loculŭ, pentru ca se 
nu prindă năravurĭ rele. 

Când fiiĭ eĭ sunt în străinătate la scólă şi nu maĭ sunt sub ochiĭ eĭ, atunci îngrijată 
o vedi pe mama în tóte dilele, pentru ca sĕ nu se strice fiiulŭ séŭ fiica eĭ: sĕ nu între în 
societăţi rele, şi mai pe sus de tóte, sĕ nu se bolnăvéască. 

Diua acolo la eĭ are gândulŭ, şi nóptea somnulŭ nu o prinde, ci rugăciuni înalţă luĭ 
Dumnedeŭ, să apere pre fiiĭ eĭ de tótu reulŭ. 

Caracterulŭ firmŭ alŭ unuĭ tinerŭ ajunsŭ bărbatŭ; voinţa luĭ tare de a se afirma; no-
bleţŭ şi caritatea luĭ; înţelepciunea şi virtuţile, ce le arată, mameĭ luĭ sunt a se atribui. 

Ea s’a îngrijitŭ de nobilarea simţemintelorŭ şi de sădirea acelorŭ virtuţĭ: a nisuinţeĭ 
luĭ pentru ajutorarea fraţilorŭ, a neamului seŭ şi pentru iubirea deaprópeluî. 

Secsŭ gingaşŭ numescŭ bărbaţii secsulŭ femeescŭ şi ei se numescŭ pe sine secsŭ 
tare; însĕ se constată în viéţa de toate dilele că femeea încuragéză şi îndrépteză acţi-
unele bărbăţilorŭ lorŭ. Istoria ne arată destule esemple: Iudita, Virginia, Cleopatra, 
Cornelia mama Grachilorŭ, mama luĭ Ștefanŭ celŭ mare etc. etc. 

Femeea română privind cu ochiĭ seĭ cu rade dulcĭ, vorbesce la inima bărbatuluĭ 
eĭ. Femeile moştenindŭ supunerea şi dictatura, ascultă de bărbaţiĭ lorŭ, şi bine facŭ; 
unele însĕ adese se află în luptă verbală cu eĭ şi maĭ totdeuna ele devinŭ învinse. Dar şi 
atunci când se supunŭ, sĕ credeţi, că totŭ ele învingŭ. 
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Mare virtute potŭ avé femeile înţelepte; femeile cu pază la gură, cu judecată şi pre-
cauţiune; atunci când fiiĭ şi fiicele lorŭ numai vorbe înţelepte potŭ audi şi fapte bune 
potŭ vedé.

Din contră, dela necrescerea şi neînţelepciunea uneĭ femeĭ marĭ nenorocirĭ potŭ 
se urmeze: stricarea moravurilorŭ. fiilorŭ eĭ, prin negrija de educaţiunea lorŭ, şi maĭ 
multă: ruinarea familieĭ eĭ.

Unŭ bărbaţŭ póte deveni stăpânită de pasiunĭ, şi îlŭ vedemŭ, că nu este de com-
pătimitŭ, fiind-că fiiĭ luĭ nu priimescŭ viţiile lu ca moştenire, pentru că îĭ aperă mama 
prin cuvintele eĭ cele înţelepte. 

Când însă femeea mamă a devenitŭ stăpânită de pasiunĭ, atuncĭ nu numai fiiĭ eĭ 
devinŭ rătăciţĭ, nenorociţĭ, ci bărbatŭ, casă, familia devine ruinată. 

Urmărimŭ decĭ două scopuri: Unulŭ: a atrage atenţiunea femeeĭ române şi acelora 
ce o crescŭ pre ea, ca de civilisaţiunea modernă, de direcţiunea unei culturi naturale 
şi a unei vieţi cosmopolite; care o predică străiniĭ, să fiă ferită şi să fiă apărată prin o 
cultivare dămnă de nenorocirea eĭ şi a familiei sale. 

Altŭ scopŭ urmărimŭ, ca femeilorŭ române, prin educaţiunea ce vorŭ priimi ele 
şi care o vorŭ preda fiilorŭ lorŭ, să se dee educaţiune normală, corespundătóre, ca se 
desvolte virtuţĭ şi talentele lorŭ: voinţa tare, energia şi altele. 

Vom scrie deci pe scurtă: o atenţiune la educaţiunea, la instrucţiunea, la viéţa casnică şi 
la economia femeilorŭ române.

I. Despre educaţiune. 

Ce este educaţiunea? „Uitaţive — scrie dlŭ Toquevill — la copilulŭ in braţele mai-
ceĭ sale; vedeţĭ lumea întrégă reflectându-se în oglinda inteliginţeĭ sale; priviţi primele 
esemple ce lovescŭ privirile sale; ascultaţĭ primele lui vorbe, ce descéptă întrănsulŭ 
puterile cele adormite ale cugetărei; staţĭ de faţă la primele lupte, ce elŭ are a le sus-
ţiné, şi numaĭ atuncĭ veţĭ pricepe, de unde vinŭ progresele, obicînuinţele şi patimile, ce 
vorŭ domina viéţa luĭ”. 

Începerea educaţiuneĭ se face de atuncĭ, de când vorbesce cineva despre unŭ noă 
născutŭ; noĭ facemŭ atenţiune de atunci, de când copilulŭ a ajunsŭ la lumină. Acum 
îĭ trebuesce lui nutrimentŭ: lapte şi aerŭ. Norocóse sunt sătencele, că ele fără sĕ sciă 
crescŭ copiiĭ lorŭ în condiţiile cele maî necesariĭ. Ele îĭ nutrescŭ maĭ mulţŭ în aerŭ; ele 
torcŭ, îndrugŭ, mergă la lucru la câmpŭ cu copilulŭ în braţe. 

Décă le facemŭ o atenţiune, dicemŭ unorŭ mame sĕ nu dórmă cu copilulŭ la peptu, 
că se póte înneca şi póte în urma unuĭ visŭ se pună mâna pe gura luĭ şi se-lŭ afle mor-
tŭ, precum durere se şi întêmplă. Le maĭ dicem: Sĕ nu lase copilulŭ în casă séŭ la câm-
pŭ singurŭ séŭ numai cu altŭ copilŭ micŭ, ca se nu fiă atacatŭ de vre-unŭ animalŭ. Le 
mai consultămŭ, se ţină casele lorŭ curate. 

Mamelorŭ dela oraşe le facemŭ atenţiunea: se foloséscă cu copiiĭ lorŭ mai des ae-
rulŭ. Vede orĭ şi cine, că copiii sătencelorŭ, a cărorŭ mame sunt rĕu nutrite sunt mai 
graşĭ, maĭ vioĭ şi maĭ desvoltaţĭ. Pentru ce? Pentru că aceia s’au nutritu cu maĭ multŭ 
aerŭ, decât ceĭ dela oraşe. Îngrijiţĭ, se fiă maĭ întâiŭ corpulŭ bine desvoltatŭ, apoĭ spi-
ritulŭ. 
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Educaţiunea spirituluĭ se face îndată după ce trecŭ câte-va lunĭ dela nascere: copi-
lulŭ se uită în ochiĭ mameĭ sale, pare că o cunósce; ea îĭ vorbesce românesce, mititelulŭ 
îĭ rîde, pare că o înţelege. Mama la sate voiosŭ îlŭ desvóltă, îlŭ légănă cântândŭ; tórce 
cu elŭ pe braţe cântândŭ, gătesce menajulŭ cu elŭ în braţe cântândŭ românesce. Scie, 
că mititelulŭ copilaşŭ este ca unŭ ângerelŭ. Care e acea mamă, care sĕ-ĭ pótă pestra 
curăţenia acésta? 

Când copilaşulŭ după unŭ anŭ a începutŭ a prinde piciódre, grija mameĭ este şi 
maĭ mare: sĕ nu cadă, sĕ nu se schilăvéscă: din ochiĭ eĭ nu-lŭ lasă. Eşindŭ afară din 
casă‚ lŭ păzesce: sĕ nu cadă în vre-o apă, sĕ nu-lŭ vateme vreunŭ animalŭ sĕ nu-lŭ 
ajungă vre-o nenorocire. O mamă cu durere de inimă nu lasă copilulŭ eĭ uitatŭ, nicĭ în 
grija servitórelorŭ séu în grija altorŭ copiĭ: ea‚ lŭ cresce şi‚ lu poveţuesce neîntrerupţŭ, 
şi bine face a îngrijĭ; că statistica ne arată, că din copiii pănă la 5 ani a patra parte se 
prăpădescŭ, şi mai multŭ din causa mamei lorŭ.

Ne înfiorămŭ când cetimŭ despre unele mame tirane din oraşele marĭ, carĭ îşi arun-
că copiiĭ lorŭ, pentru ca sĕ-ĭ afle cineva şi sĕ-ĭ ducă, să fiă crescuţi în casa orfanilorŭ, a 
copiilorŭ găsiţĭ. Pe aceste mame le vomŭ caracterisa de mai rele, decatŭ fearele sălbati-
ce, cari îngrijescŭ de născuţii lorŭ. 

De o educaţiune seriósă a îngrijitŭ şi statulŭ Ungariei, spre a cresce copiiĭ dela alŭ 
3-lea pănă la alŭ 6-lea anŭ în aşa numitele „Kisdedovurî” (grădini fröbeliane), de-şi 
durere cu reserve sinistre. 

Numai despre acei copiĭ prevede legea a-ĭ cresce, pe carĭ mama nu e destoinică a-ĭ 
cresce. Pe aceia îĭ cresce în acele asile. Îngrijiţĭ deci sĕ-ĭ pótâ cresce mama lorŭ. Și de nu 
se póte, îngrijiţĭ, sĕ fiă crescătórele române. Asilŭ póte parochia, póte comuna să înfi-
inţeze. Altfelŭ fragedelorŭ odrasle li se vorŭ tipări vorbe, cântece şi datine strĕine de 
câtră acele educătóre strĕine, şi urmările vorŭ fi triste. Grădinile fröbeliane au scopulŭ: 
ca prin vorbire, jocurĭ, cântărĭ şi istorisirĭ religióse strĕine se formeze pe miciĭ copii în 
direcţiunea, ce o aŭ în vedere crescătórele. 

Noĭ ţinemŭ, orĭ cât s’ar scrie despre acele grădinĭĭ séŭ asile, — că ar fi bune, dar 
mai bine, maĭ nevinovată, mai corespundetorŭ, maĭ naţională şi maĭ religiosŭ îlŭ va sci 
cresce adevărata mamă pe copilulŭ ei, de câtă ori care străină. 

Mai ţinem a trage atenţiunea părinţilorŭ asupra crescerei la unele principii, cari 
părinţiĭ noştrĭ, fără să înveţe pedagogie, le aŭ sciutŭ, le au folositŭ, şi au avutŭ urmărĭ 
bune. 

Respectulŭ şi ascultarea de Dumnedeŭ séŭ temerea de Dumnedeŭ sĕ se sădéscă în 
copilŭ cât de vreme, pentru că Dumnedeŭ ne susţine şi ne dă tóte darurile. 

Respectulŭ şi ascultarea de părinţi, de biserică şi de religie, sĕ fiă în rendulŭ alŭ 
doilea. Facemŭ atenţiune părinţilorŭ, sĕ nu se hârăiască, sĕ nu se certe şi sĕ nu se defai-
me unulŭ pe altulŭ înaintea copiilorŭ lorŭ, că eĭ vorŭ perde respectulŭ şi nu vorŭ maĭ 
asculta de părinţiĭ lorŭ, că eĭ vorŭ face orĭ şi ce de capulŭ lorŭ şi vorŭ rătăci. Mama — 
ori ce slăbiciune arŭ avé bărbatulŭ eĭ ca tată de copiĭ, sĕ-lŭ ţină maĭ pe susŭ decâtŭ pre 
ea însăşĭ; căci cu ea s’aŭ obicinuitŭ copiiĭ. Ea sĕ ţie totdeuna pre tatălŭ copiilorŭ maĭ pe 
susŭ. Când vorŭ fi copiiĭ mai ameninţaţĭ cu pedépsă, se fiă vorba: te spuiŭ tatălui téŭ, şi 
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sĕ nu i pâréscă de tóte nimicurile. Eară tatălŭ, când îĭ dojenesce să nu-ĭ spăimânteze, ca 
se fugă de elŭ, ci se fiă ca unŭ părinte. 

În casa, în care nu se observéză acestŭ principiu, va avé crescerea urmărĭ fórte rele. 
Desceptaţi simţulŭ de onóre în el. Nicĭ decum însĕ despreţulŭ de celŭ săracŭ. 

Deprindeţĭ copilulŭ a lucra, a face câte ceva; căcĭ se forméză deprinderea la muncă, 
de care vorŭ avé necesitate în totă viéţa. La pĕstrarea lucrurilorŭ lorŭ, la cruţare şi cu-
răţenie să se deprindă copiiĭ de micĭ. 

Cu lucrurĭ de prisosŭ, cu podóbe nu-ĭ deprindeţi, fiindcă îĭ învăţaţi lucsoşĭ şi risipi-
torĭ, şi nu sciţĭ, ce venite vorŭ puté eĭ avé. 

Deprindeţi-ĭ la ascultare şi la regulă!

II. Despre instrucţiune. 

Dlŭ Esarcu încă în anulŭ 1866, într’o conferenţă la Atheneŭ a disŭ: „Instrucţiunea 
şi educaţiunea sĕ fiă naţională. Sĕ îngrijimŭ de învăţătura poporuluĭ românŭ, ca totŭ 
individulŭ se sciă ceti şi scrie. Sĕ formămŭ cu toţii o ligă sacră şi se ne aperămŭ de 
lovirile, ce vinŭ pe acestu terenŭ dela inimicii naţiunei nostre.” Eară, ca se nu pérdă 
copiii bunele moravuri, comitele C. Rosetti a dis: „Conformŭ străbunelorŭ tradiţiuni 
voimŭ, ca se menţinemŭ ne’ncetatŭ strinsă legătură şi alianţă între biserică şi scólă; ali-
anţă sfântă şi binefâcătóre; căcĭ decă scóla dă poporului instrucţiune: sciinţă şi lumină, 
biserica îĭ dă religiositatea şi morala: cultura inimeĭ. În acestŭ modŭ numaĭ se va putea 
lucra solidŭ şi puternicŭ la instrucţiunea şi morala poporului nostru”. 

Instrucţiunea séu învăţătura se predă în scólă; se predă şi puţină morală. 
Religiositatea însă şi morala se predă în biserică şi prin esemple. Pentru instrucţiune sĕ 
se îngrijăscă părinţiĭ şi comitetulŭ parochialŭ, ca se aibă învăţătorŭ corespundătoriu şi 
sĕ-lŭ plătéscă conformă legii; căci vrednică este lucrătoriulŭ de plata sa, şi care lucrare, 
e mai însemnată decât luminarea minţiĭ!

Copiii dela alŭ 7-lea pănă la alŭ 12-lea anŭ trebuescŭ regulatŭ sĕ cerceteze scóla şi 
dela alŭ 12-lea pănă la alŭ 15-lea anŭ au se cerceteze scóla de repetiţie. Părinţiĭ sunt 
datorĭ sĕ trimită copiii lorŭ la scólă, şi cu deosebire mamele sĕ-i îndemne, se o cercete-
ze. Se întrebe dela învăţătorulŭ, cum învaţă eĭ şi cum se pórtă? Ca se devină copiiĭ mai 
luminaţĭ decât părinţiĭ lorŭ; căci lumea se cultivéză totŭ mai multă, şi cela fără carte 
va fi slugă. 

Pentru religiositate şi morală copiiĭ trebuesce sĕ cerceteze scóla de catichisaţiune, 
în care preoţiĭ noştri, décă mai dorescŭ să aibă creştini evlavioşi, trebue se o ţie în 
fiecare Duminecă, cum o ţină evangeliciĭ cu tineriĭ lorŭ. Religiositatea se prinde şi se 
intipăresce prin istoriore evangelice şi prin esemplulŭ, ce-lŭ vedŭ la părinţiĭ şi la învă-
ţătoriĭ lorŭ. Tragemŭ atenţiunea mamelorŭ la însemnătatea religiuneĭ şi dicemŭ: cer-
cetaţĭ dacă fiicele vóstre trimise în internate ce religiositate învaţă şi ce esemple vedŭ? 
ca nu cumva se peardă şi din ce aŭ avutŭ de acasă. Maĭ dicemŭ mamelorŭ, décă din 
deceniŭ în deceniŭ observămŭ, ca religiositatea scade, causa sunt părinţii; că la eĭ şi la 
învăţători a scăzutŭ religiunea, pentru că nu arată şi prin faptă, ceea ce povăţuescŭ eĭ 
pre copiii lorŭ.
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Maĭ sunt şi alţii de vină, şi suntemŭ noĭ cu toţii, carĭ lucrămŭ pe córda inimicilorŭ 
despreţuindŭ ale religiunei nóstre, Și totŭ maĭ avemŭ obrazul a striga: religiositate! 

Facemŭ atenţiunea femeei române, că ea are mare lipsă de religiune. Nenorocirea 
cea mai mare o întimpină în viéţă femeea care’ n’are religiune séŭ aceea care este indi-
ferentă, séŭ se clătină în credinţă séŭ i o a râpitŭ tocmai bărbatulŭ ei. Consideraţi, că o 
fetiţă tineră de 16—17 ani măritându-se nu scie cu ce bărbaţŭ devine ea legată; nu scie, 
ce viţiuri şi ce pasiune are şi trebue să-i supórte tóte înjurăturile. Consideraţi, că ajunge 
mamă şi cât curajŭ trebue se aibă ea, că este între mórte şi viéţă; că ea de nu va avé re-
ligiune, credinţă, desperéză. Consideraţi, că mama sădesce în inima copilului dela doi 
ani în susŭ pe Dumnedeŭ, ea îĭ spune: Dumnedeŭ te face mare, şi elŭ ne dă tóte; să-lŭ 
asculţi, se nu faci răŭ. 

Încredinţarea fetiţelorŭ şi a copiilorŭ — la scóle în străinătate trebue bine esamina-
tă, ca să te convingi, în ce mâni va deveni fetiţa ta, pentru ca se nu-i strice moravurile. 
Datorie are mama şi tata celŭ puţinŭ de 4—5 ori preste anŭ să-i cerceteze cu deamă-
runtulŭ viéţa, ocupaţiunea şi progresulŭ; trebuescŭ părinţii cât mai desŭ se ia infor-
maţiuni dela profesori despre progresulŭ fiilorŭ şi alŭ fiiceloru sale. Numai astfelŭ se 
póte îngriji de o instrucţiune corespundătóre. 

III. Despre căsătoria fetelorŭ române.

Ce e căsătoria? O aspiraţiune la norocŭ, şi elŭ vine ca raculŭ, aşa dice lumea. 
Căsătoria după scriptură este unŭ ajutoriŭ bărbatului şi spre îmmulţirea némului. 
„Cresceţi şi umpleţi pământulŭ”. Condiţiile sunt; bărbatulŭ e capŭ muerii, muerea se 
asculte de bărbatŭ. Nici nu se póte închipui se fiă altfelŭ; şi unde este, nu e bine; căci 
doi comandanţi nu potŭ fi în familie, şi bărbatulŭ este mai maturŭ, mai capabilŭ. 

Aspiraţiunea femeii mai alesŭ răsare din impresiune şi din declaraţia ochilorŭ. 
Unde hotăresce acésta, nu ese bine, fiă şi cu amorŭ, care ţine numai câte-va luni. 

Căsătoria se face după o judecată şi convingere; se potrivescŭ feţele în năravuri, 
obiceiuri şi datine. Tocmai din aceste motive căsătoriile micste nu esŭ mulţemite. La 
căsătorie trebuesce cercetată: nesănătatea, deprinderea rea, viţurile se nu fiă. Din contră 
elŭ se fiă înţeleptŭ, lucratorŭ şi fără pasiuni. O astfelŭ de căsătorie ve fi fericită. Se sciţi, 
că amoralŭ se schimbă cu iubirea de muncă. Unde e acésta, e fericire. Voiósă e femeea 
când a isprăviţŭ pânza, ca bărbatulŭ, când a finitŭ de aratŭ, de cosiŭ şi de seceratŭ. 

Nu consideraţi ideile prea timpurie: femeea se fiă emancipată, se facă ce voesce, că 
acestea ducŭ la destrămare, la nenorocire. 

Nu voescŭ a vorbi multŭ despre acesta cestiune, ci dicŭ: fetiţele urmeză după şópta 
inimeĭ şi a ochilorŭ, părinţiĭ urmeză după judecata minţii lorŭ, eĭ maĭ rarŭ greşescŭ: 
ascultaţi de părinţĭ. 

Voimŭ a consulta altă necesitate, anume: juniĭ de însuraţŭ se împuţineză, fiindcă 
mergŭ la miliţie şi în răsbóe, trecŭ în România şi pe acolo se căsătorescŭ; şi alţiĭ s’aŭ 
deprinsŭ din egoismŭ ca se nu îngrijéscâ şi de altă persónă séŭ din deprindere, ori din 
causa legii industriale, care s’a întinsŭ prea departe, că remânŭ oltei séŭ burlaci. Din 
aceste cause multe fete remânŭ nemăritate. 
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Décă burlaciĭ potŭ trăi singuraticĭ, despre ceea ce dicemŭ: amarŭ de viaţa ori căruĭ 
omu singurŭ, atunci şi pe fetiţă se o crescemŭ aşa, ca se pótă trăi singură. Nu e nicĭ 
o greutate. Vedem la sate, că o femee tinără remâne văduvă, ea conduce economia 
câmpului onorabilŭ mai departe. Aşa să se formeze şi în clasa mijlocie: se pótă deveni 
fetiţele învăţătore, comptabile, librare, comersante de stambe, de lipscănie, croitóre, 
pâpucărésă, funcţionare la poştă, la telegrafŭ şi în alte branşe. Și le-am datŭ o zestre 
sigură, o pâne. 

IV. Despre economia casnică.

Sub acéstă numire multŭ, fóte multŭ se póte scrie, noi însă ne amŭ luatŭ asupră-ne 
a face numai unele atenţiunĭ la unele necesităţi ale femeei române din Ardélŭ. 

Privindŭ femeea casnică la sate, în casă, în ogradă şi la economia câmpului, dicem 
spre laudă eĭ, — că cu munca ei strădalnică suntem mulţumiţĭ. Cu menajulŭ eĭ, pănă 
la verdeţuri, încă putem fi încât-va. Le recomandămŭ se aibă grădină de legumĭ, că nu 
póte fi o bucătărie fără legumĭ. La îmbrăcămintea ei o facemŭ atentă, că o a împestri-
ţatŭ, a luatŭ manufacturi streine. Maĭ nainte vestmintele tóte: albiturile de cânepă şi 
inŭ pentru ea, pentru copiĭ şi bărbatŭ mânuşiţele eĭ le fabrica; adi multe cumpără, şi 
banii nu curgŭ. Multe cumpără stambe pentru rochiĭ, fote şi materie pentru flanele, pe 
când maĭ nainte ele le lucraŭ. Multe nu mai facŭ din lână cióreci, zechĭ bărbatului eĭ, ci 
le cumperă; şi e răŭ, căci forméză o deosebită cheltuială a caseĭ. 

Pentru femeile dela oraşŭ dicemŭ: opriţĭ lucsulŭ şi folosiţi portuilŭ naţionalŭ la 
tóte sărbătorile. 

Puneţi-ve pe studiŭ, cum veţi face economia casei mai uşóră, că veţi trăi mai mul-
ţemite. 

Încheiŭ aceste observărĭ recunoscând, că despre tema folosită se póte scrie, cum 
a scrisŭ dlŭ Michelet o carte întrégă, şi încheiŭ cu cuvintele dómnei Dora de Istria: 
„Omulŭ ca tótă creaţiunea‚ şi are fără îndoială misiunea sa dela Dumnedeŭ. La acéstă 
misiune îşi are şi femeea rolulŭ celŭ maĭ însemnatŭ”.

O mulţime,de nume de femeĭ renumite atâtŭ în occidentŭ cât şi în orientŭ le arată 
dna Dora de Istria în cartea sa despre popórele din Orientŭ. Ne dice: Cetiţĭ istoria de 
independenţa a Greciei şi veţĭ afla femei renumite. Scriindŭ despre Transilvania, ară-
ta originalitatea româncelorŭ dela romane prin datinele păstrate de femeea română; 
arată curatele eĭ moravuri, arată contribuirea femeeĭ române la ridicarea naţiuneĭ din 
decădere şi arată multe virtuţĭ ale ei. Deprinderile şi obicinuirile femeei române cu-
prindŭ garanta vieţii naţionale; femeea română are depositulŭ naţionalităţiĭ şi huma-
nităţiĭ. Desvoltându-le acestea, se vorŭ desvolta şi fiiĭ eĭ, familia şi naţiunea română.

Text preluat din Transilvania, Fóia Asociaţiunei Transilvane pentru Literatură şi Cultura 
Poporului Românŭ, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, an XXVI, nr. 1, 5 ianuarie 
1895, pp. 2-12. (Cristian TEODORU)


