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Reuniunea Femeilor Române din Sibiu (1881)

Această Reuniune sibiană a apărut din inițiativa a douăzeci și patru de dame 
române, soții de cărturari sau întreprinzători, îndemnate de profunde sentimen-
te naționale, de dorința de a ajuta la educația copiilor și la „prosperarea culturală”. 
Inițiativa formării Reuniunii Femeilor din Sibiu a aparținut Mariei Cosma, care, alături 
de Iudita Măcelariu, au mobilizat, încă din anii trecuți, de pe vremea Războiului de 
Independență a României, doamne sibiene sau venite din împrejurimi. Împreună au 
contribuit la redactarea „Apelului către românce”, în care chemau, toată sufl area fe-
minină românească, să participe la colectarea de bani și obiecte folositoare răniților 
români în Războiul pentru Independență din 1877.1 

La 8 iunie 1881 s-a deschide prima adunare generală a Reuniunii. Președinta aces-
teia, Maria Cosma, a anunțat solemn că, „deși reuniunea există de 4 luni n-a obți-
nut rezultate extraordinare”, deoarece publicul românesc, atât din punct de vedere 
moral cât și fi nanciar a fost angajat la deschiderea expoziției etnografi ce din 1881. 
Maria Cosma, născută Roman a fost cea mai entuziastă militantă, pentru implicarea 
feminină românească, în acțiuni caritabile și culturale. Aceasta era soția lui Partenie 
Cosma, jurist, cărturar, publicist și lider politic de seamă și director al Băncii „Albina”. 

1 Mariana Daneș, „Considerațiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu”, 
Cumidava, Muzeul de Istorie, Brașov, an XXV, 2002, pp. 164-165.
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Pentru Maria Cosma rosturile femeii se puteau ex-
tinde și dincolo de interesele domestice, îmbrățișând 
interesele colectivității, neamului, Bisericii și chiar ale 
omenirii! Sub președinția sa a avut loc prima adunare 
generală a Reuniunii, ocazie cu care s-au prezentat și 
proiectul de Statute, ce trebuiau trimise, spre aproba-
re Ministerului de Interne. La fel ca în cazul fi ecărei 
asociații românești autoritățile s-au dovedit vigilente, 
temându-se ca acțiunile femeilor să nu capete scopuri 
naționale. Statutele au fost, returnate, cerându-se anu-
mite modifi cări și precizări.2

Scopul Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, subli-
niat în Statute, era acela de a înfi ința în Sibiu o școală 
primară de fete și un internat, pentru adăpostirea șco-
larilor, proveniți din împrejurimi sau a celor săraci. La 
8 iunie 1881 s-a deschis prima adunare generală con-
stituantă a Reuniunii, la carea au participat cincizeci și 
nouă de dame, ce au devenit apoi membre ale acestei 
asociații. În baza Statutelor, Reuniunea era formată din 
membrii fondatori, pe viață, ordinari, ajutători și ono-
rari, proveniți din toate categoriile sociale. Din rândul membrilor fondatori puteau face 
parte toate femeile române, care contribuiau la fondul Reuniunii cu un capital de 50 
fl orini; pentru nemembrele Reuniunii, dar doritoare să susțină organizația propriu-zisă, 
taxa era mai mică, între 20 și 2 fi orini. Calitatea de membru al Reuniunii putea înceta 
prin deces, excludere, neparticipare frecventă la adunări sau neachitarea taxei de con-
tribuție. Modifi carea Statutelor, dar și eventuala desfi ințare a Reuniunii se putea face 
doar cu aprobarea tuturor membrilor, trebuind să fi e anunțată cu 15 zile înainte.3

Printre membre active s-au numărat Ioana Bădilă,4 soția judelui de tribunal Ioan 
Bădilă; Caliope Boiu, soția lui Zaharia Boiu, preot, profesor, poet; Maria Bologa, so-
ția compozitorului, dirijorului și profesorului Gheorghe Dima. Aceasta a fost fi i-

2 Ibidem; Valeria Soroștineanu, „Reuniunea Femeilor Române din Sibiu în anii Primului 
Război Mondial”, Astra Sebensiensis, pp. 55-73, [online] htt ps://biblioteca-alternativa.noblo-
gs.org/fi les/2013/01/SNSP-9736810127.pdf, accesat în 4 ianuarie 2018.

3 M. Daneș, op.cit., pp. 167-170; Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea și sub auspicii-
le Asociațiunii pentru Literatura română și Cultura poporului Român, Forul III, Sibiu, 1904, 
pp. 759.

4 „Ioana Bâdilă a fost una dintre fi gurile cele mai distinse și simpatice ale societății din Sibiiu, 
care prin virtuțile ei sociale și prin neobositul zel, cu care a lucrat la întemeiarea și susținerea 
instituțiunilor noastre culturale și fi lantropice. Născută Moldovan, I. Bădilă a fost soția dlui 
Ioan Bădilă, consilier de tribunal și membru fundator al Asociațiunii, — lăsând prin testa-
ment o însemnată fundațiune, în scopul ridicării unui internat, pentru tinerimea universitară 
română din Cluj, și încredințând comitetul central al Asociațiunii cu administrarea fundațiu-

Maria Cosma
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ca Consilierului aulic Iacob Bologa; Minerva Brote, soția lui Aurel Brote, directorul 
Societății „Transilvania” din Sibiu; Sabina Brote, soția lui Eugen Brote, președintele 
Reuniunii Române de Agricultură din Sibiu; Eleftera Cristea, soția preotului, profesoru-
lui și memorandistului Nicolae Cristea, asesor consistorial; Maria Hannia, soția lui Ion 
Hannia, directorul Seminarului Andreian; Iudita Măcelariu, soția lui Ilie Măcelariu, 
primul președinte al Partidului Național Român din Transilvania; Anghelina Moga, 
soția protopresbiteriului (protopopului) Moise Fulea, director al școlilor naționale or-
todoxe române din Transilvania; Agnes Popa, soția avocatului Calicul Popa.5

Nevoia de fonduri, pentru îndeplinirea scopurilor Reuniunii a determinat primirea 
unor membrii voluntari, sprijinitori numiți onorari, aprobați în prealabil de Ministerul 
de Interne. Conform articolului nr.12 din Statute rolul de a conduce Reuniunea Femeilor 
Române sibiană îl avea un Comitet, ales pe o perioadă de 3 ani, format din 12 femei și 4 
bărbați domiciliați în Sibiu. Conducerea Comitetului era formată din președinte, vice-
președinte, secretar și casier, aleși prin vot secret.6 Adunarea generală era convocată de 
președintă și anunțată într-o publicație locală cu cel puțin 8-15 zile înainte. Adunările 
generale au devenit adevărate sărbători naționale cu mulți invitați și invitate. Pentru 
asemenea adunări se comandau invitații tipărite, ordine de dans, iar sălile erau deco-
rate cu cele mai frumoase fl ori de la grădinarul sibian Forsth. Doamnele din Sibiu se 
îmbrăcau elegant, de regulă de la renumita croitorie a lui Hamradi, situată din Piața 
Mare.7 Fiind vorba de familii înstărite și generoase, care cotizau și la „Astra” sibiană, 
acestea au contribuit la strângerea rapidă a unor consistente fonduri. S-a constituit, 
astfel, fondul Reuniunii Femeilor Române, care a sporit, atât din contribuția membrilor, 
cât și venituri proprii, donații și colecte. Reuniunea a folosit toate mijloacele materia-
le, fi nanciare morale, cultural-educative, în vederea realizării scopurilor. Activitatea 
culturală a Reuniunii Femeilor Române s-a lărgit, an de an, prin organizarea de repre-
zentații teatrale, conferințe cu tematică practică (creșterea și îngrijirea copiilor, cultura 
legumelor, pe lângă casă, creșterea și îngrijirea animalelor și păsări lor și altele). Alte 
mijloace au fost expozițiile anuale ori jubiliare, balurile mascate, numite „calicar” și lo-
teriile, care atrăgeau un număr mare de participanți. Fondurile adunate au fost folosi-
te, în principal, pentru susținerea școlilor, pentru acordarea unor stipendii elevilor cu 
resurse materiale reduse. În 1883 a fost deschisă o școală primară, cu 17 eleve înscrise, 
în clasele I-IV. Era anul în care Astra hotărâse înfi ințarea unei Școli superioare de fete 
(cu 4 clase gimnaziale). În anul 1889 o circulară a Reuniunii anunța înfi ințarea unei șco-
li, pentru economia și industria de casă și a unei preparandii, pentru sexul femeiesc, 
„împreunate cu internat”, ceea ce era o mare realizare socială și culturală. Activitățile 

nii precum și cu realisarea așe ementului proiectat. Totodată a mai lăsat și pentru scopurile 
Casei naționale suma de fl . 1000”. „Ioana Bădilă, necrolog”, Transilvania, an XXX, nr. 8, sep-
tembre, octombre 1899, p. 284.

5 M. Daneș, op.cit., pp. 165-166. 
6 Ibidem.
7 Ibidem, pp. 168-170. 
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Reuniunii sibiene s-au diversifi cat, prin înfi ințarea unei instituții umanitare (cantina 
pentru săraci), organizarea și aranjarea, în toamna anului 1890, împreună cu Societatea 
Igienică din Sibiu, a unei expoziții pentru copii. Reuniunea a luat asupra sa conduce-
rea economică și culturală a Mesei studenților, dar la îndeplinirea cu succes a aceste-
ia a făcut apel la toate damele din Sibiu. Reuniunea se asigura că puteau să mănânce 
gratuit 50 de studenți săraci, dar meritoși, ce studiau la Instituțiile de învățământ din 
Sibiu.8 Un moment important al Reuniunii a fost adunarea generală extraordinară, din 
24 mai 1892, pentru sărbătorirea zilei de naștere a lui George Barițiu, cel care a primit 
atunci titlul de membru de onoare. I s-a mai oferit din partea Reuniunii și o diplomă 
comandată „special” la Viena, prin amabilitatea doctorului Sterie N. Ciurcu.9 În 1905 
Reuniunea, Femeilor sibiene, împreună cu Reuniunea Română de Agricultură din Sibiu, au 
oferit Academiei Române, albumul artistic de broderii cu țesături și cusături naționale 
românești din Transilvania. Presa locală și o serie de lucrări publicate de conducătorii 
altor asociații culturale sibiene au evidențiat acest momentul festiv.10 

Ecoul Reuniunii sibiene a ajuns și în Vechiul Regat. De pildă, dincolo de munți, 
la Râmnicu Vâlcea, un anume Ion Hanciu de la Fabrica de Cherestea și depozite de 
lemnărie, de diferite esențe, s-a arătat interesat să propună damelor vâlcene înfi ințarea 
unei reuniuni feminine asemănătoare cu cea sibiană. Hanciu a fost încântat de scopu-
rile fi lantropice exprimate de unele doamne vâlcene, care cereau să fi e trimis un model 
Statute al Reuniunii din Sibiu, pentru a servi la fondarea unei reuniuni locale. Acest 
lucru s-a fi nalizat la 28 decembrie 1900 și a avut ecoul în tot Regatul.11 La adunarea 
generală din 9 iunie 1912 Maria Cosma, prezidenta Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, 
sublinia că noul program al Reuniunii corespundea cerințelor tuturor păturilor sociale. 
Scopuri sale erau împlinite, în continuare, prin „Școala pentru economia și industria 
de casă”, prin„Masa studenților” afl ată în administrațiunea Reuniunii și „Bucătăria po-
porală” din Sibiu.12

Exemplul Reuniunii sibiene a fost urmat de alte inițiative asemănătoare, întreprinse 
de femei din Ardeal care au înfi ințat reuniuni și școli, pentru creșterea și educarea fete-
lor tinere. Reuniuni asemănătoare celei sibiene (peste 60) au luat fi ință, în ultimele trei 
decenii din secolul al XIX-lea, pe tot teritoriul Transilvaniei. Printre aceste noi reuniuni 
s-au numărat: Reuniunea Femeilor Române din Arad (1884), Reuniunea Femeilor Române 
din Hunedoara (1886), Reuniunea Femeilor Române din Cluj (1888), Reuniunea Femeilor 
Române din Blaj (1890), Reuniunea Femeilor Române din Timișoara (1891) ș.a.

8 Ibidem; Ștefania Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte (1838-1929), 
București: Editura Polirom, 2002, pp. 28, 96-103. 

9 M. Daneș, op.cit., p. 168.
10 Ibidem, p. 169.
11 Ibidem, p. 171.
12 „Cuvântarea, prin care doamna Măria Cosma, Raportul general pe anul 1911-12”, în Anuarul 

Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, Sibiu: Tipografi a Arhidiecezană, 1912, pp. 9, 13-15.
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Reuniunea Femelor Române greco-catolice din Blaj (1890)

Lungile discuții despre necesitatea sprijinirii educației și creșterii tinerelor copile, 
din toate mediile sociale românești, le-au îndemnat pe damele blăjene să întemeieze 
în 1890 o reuniune feminină, cu scopuri caritabile și culturale. Comisia, încredințată 
cu alcătuirea Statutelor Reuniunii Femeilor Române greco-catolice din Blaj, s-a întrunit la 
29 ianuarie 1890, sub prezidenția profesorului Ioan German.13 Ședința de constitui-
re a Reuniunii s-a ținut la 27 aprilie 1890, fi ind prezidată de același entuziast dascăl. 
Statutele Reuniunii au fost înaintate autorităților, spre aprobare, pentru funcționarea 
legală a Reuniunii. Ministerul de Interne, prin ordinul nr. 70053, din 4 octombrie 1890, a 
aprobat Statutele, a căror articole întăreau caracterul fi lantropic și cultural al acesteia.14 
Întâiul Comitet al Reuniunii, a fost alcătuit din 12 membri ordinari, 6 supleanți, 4 bărbați 
„de încredere”, un secretar și o casieră. Conducerea efectivă a Reuniunii a fost încredin-
țată prezidentei Rozalia Munteanu, născută Bugner (1852-1937), soția canonicului mitro-
politan Gheorghe Munteanu, viceprezidentei Elena Nestor, iar casieră a fost desemnată 
Leontina F. Negruțiu.15 Membrele Reuniunii, pe lângă taxa ce o achitau fi ecare societății, 
au hotărât să organizeze câteva concerte și tombole din veniturile cărora să poată fi  
augmentate fondurile pentru scopul prevăzut în Statute. Următorul apel, lansat de se-
cretarul Vasile Hossu, ruga publicul blăjean să-și deschidă inima, și fi ecare din avutul 
său, oricât de modest, să jertfească un obiect, pentru venitul serbării Reuniunii organi-
zată în toamna anului 1891. Apelul secretarului a avut un adânc răsunet. Reuniunea a 
avut ca scop înfi ințarea unui internat, pentru fetele greco-catolice. Creșterea număru-
lui de școlărițe la Școala greco-catolică din Blaj a îndemnat elita feminină și masculină 
a Blajului să purceadă la strângere de fonduri. Membrele fondatoare ale Reuniunii au 
analizat greutățile materiale, pe care le reclama înfăptuirea unui institut pentru fete, 
de aceea s-au pus sub patronajul Mitropolitului greco-catolic din Blaj, Ioan Vancea. 

13 Ioan German (1841-1909) a fost profesor de limba română și limba greacă, la Gimnaziul din 
Blaj. A fost președinte al Despărțământului blăjean, a desfășurat o activitate apreciabilă, de 
popularizare a idealului astrist în lumea satelor, până în anul 1903. Principala sa preocupare 
a fost constituirea agenturilor (cercurilor) și bibliotecilor poporale, pe care le-a îmbogățit cu 
numeroase volume, atrăgându-i în mișcarea culturală pe dascăli și preoți, pe tineri intelec-
tuali și țărani fruntași. Silvia Pop, „Despărțământul Blaj al Astrei (1870-2011)”, Conferințele 
Bibliotecii Astra, nr. 133/2011, p. 33.

14 Ștefan Manciulea, „Reuniunea Femeilor Române din Blaj”, Cultura creștină, nr. 7-9, 1941 pp. 
378-379; Ionela Mircea, „Un preludiu al mișcării feministe. Reuniunea Femeilor Române gre-
co-catolice din Blaj”, Apulum, vol. 34, 1997, pp. 431-434.

15 Soția lui Ioan F. Negruțiu (1854-1940), renumit profesor la Gimnaziul din Blaj, profesor și 
director la Institutul Pedagogic din Blaj și membru al Astrei, președinte al Secțiunii Școlare 
a Astrei, președinte al Despărțământului Blaj (1903-1910). Acesta a contribuit la promovarea 
spiritului astrist, prin numeroase disertații și la îmbogățirea colecției de broșuri din cadrul 
„Bibliotecii poporale” a Asociațiunii; a fost redactor și susținător al revistei „Foaia scolas-
tică” (1889-1914), în paginile căreia a popularizat realizările Despărțământului blăjean și a 
publicat prelegerile poporale. Vezi, Nicolae Comșa, Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului (1754-
1948), București: Editura Demiurg, 1994; Silvia Pop, op.cit., p. 34.
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Vlădica mai contribuise și la ridicarea Internatul pentru băieți, de la Blaj. De altfel, 
Bisericile și-au extins binefacerile spre copilele orfane sau sărace, mai ales pentru cele 
doritoare de învățătură. Școala și Internatul de Fete din Blaj au fost inaugurate în 1892. 
Întreținerea așezământului nu era ușoară, donațiile obținându-se greu. Vremurile erau 
grele, pentru dascălii și preoțimea blăjeană de atunci, care erau nevoiți să trăiască, cu 
întreaga familie din modestul salariu, de câteva sute de coroane pe lună.16

Reuniunea a participat, de la data înfi ințării ei, la multe alte activități cu carac-
ter național. În vara anului 1892 urma șă aibă loc la Blaj adunarea generală a Astrei. 
Despărțământul blăjean a hotărât, să dea acestui eveniment proporții mai mari, de 
exemplu, să organizeze o expoziție de industrie casnică. Cu organizarea expoziției a 
fost încredințată Reuniunea femeilor blăjeane, care a și primit cu drag această sarcină. 
Autoritățile ungurești supravegheau, cu ochi de Argus și controlau, cu severitate exce-
sivă, toate manifestările asociaționiste ale romanilor din Transilvania, de orice caracter 
și oricât de modeste. De aceea, a pus o serie de opreliști și restricții, interzicând toate 
expozițiile, până după 1895. Astra și Reuniunea blăjeană n-au mai avut posibilitatea și 
răgazul de timp necesar, să facă toate intervențiile și demersurile, pe lângă ministerele 
Industriei, Agriculturii și Finanțelor, așa că expoziția, atât de mult dorită de româ-
nii ardeleni, nu s-a putut realiza. A rămas înrădăcinată, în tradiția Astrei, ca la toate 
adunările ei generale de la Blaj, Reuniunea blăjeană sa fi e încredințată cu organizarea 
expozițiilor.17 

Activitatea Reuniunei pe tărâmul educativ, cultural și național, deși dezvoltată în 
împrejurări și cu mijloace atât de modeste, a dus vestea muncii și devotamentului 
membrelor ei, până departe peste granițele Ardealului. Teologii români greco-cato-
lici, care studiau la Seminarul Central din Budapesta, s-au hotărît să contribuie și ei, 
la ridicarea prestigiului Reuniunei, prin traducerea celebrei cărți Sf. Monica, mama Sf. 
Augustin, pe care au oferit-o în 1892, sub formă de manuscris Reuniunii blăjene, spre 
publicare. Venitul, pe care avea să-l realizeze prin tipărirea și vânzarea acestei lucrări, 
trebuia să fi e destinat Internatului de Fete din Blaj. Cheltuielile, pe care le reclama tipă-
rirea cărții, erau mult prea mari, față de avutul Reuniunii, mai ales că, aceasta mai avea 
de plătit și mobilierul, comandat pentru înzestrarea Internatului de Fete. În fața acestei 
situații, comitetul Reuniunii s-a văzut nevoit să comunice teologilor din Budapesta că 
nu le poate satisface sincera dorință a tipăririi valoroasei cărți.18 

Reuniunea și-a ramifi cat activitatea și pe tărâmul social. Membrele ei au căutat 
să închege tot mai strânse legături sufl etești cu celelalte femei din Blaj, indiferent de 
știința de carte ori de clasa socială din care făceau parte. Seratele, deși erau însoțite 
de câte o conferință, au fost primite, cu multă simpatie, de către blăjeni și blăjence. 
Subiectele tratate în conferințe au fost alese din variatele domenii ale științei, literatu-
rii, artei și, mai ales, din istoria națională și a Bisericilor românești. Printre cei care au și 

16 Ibidem.
17 Ibidem; Șt. Manciulea, op.cit., pp. 378-379. 
18 Ibidem, pp. 380-382. 
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ținut prelegeri s-au numărat Augustin Bunea, Emil Viciu, Iuliu Bardoși, Ioan Nicoară, 
Ambroziu Chețan și Gavril Precup. Seratelor cu conferințe li s-a adăugat un bogat 
program artistic, muzical. În 1893 și 1894 s-au organizat și baluri, la care se țineau 
tombole, atât de apreciate de publicul doritor de divertisment. La începutul sec. XX 
președinta Reuniunii Femeilor Române din Blaj a fost profesoara Eliza Bodocan (1875-
1947), originară din Cluj. Din 1893 aceasta a devenit învățătoare la Școala blăjeană de 
Fetițe, mai târziu ajungând directoarea Internatului de Fete, până în 1926.19 Numărul 
membrelor Reuniunii a fost în creștere, de la an la an. 

Reuniunea Femeilor Române din Comitatul Hunedoarei (1886)

Crearea societăților regionale românești a dinamizat întreaga mișcare culturală, 
spirituală și fi lantropică națională. Pe acest tărâm s-a înscris și comitatul Hunedoara, 
unde au luat naștere, pe lângă Despărțământul Astrei, Reuniunea Femeilor Române hu-
nedorene, Reuniunea Docenților greco-catolici din ținutul Hațegului, Reuniunea de cântări 
din Orăștie, Casinele Române din Deva și Orăștie. Despărțământul Deva al Asociațiunei 
a fost unul dintre cele mai vechi Despărțăminte astriste. Astra deveană a avut în frunte 
o elită rafi nată, reprezentată de Francisc Hossu-Longin, Alexandru L. Hosszú – avocați 
în Deva, Petru A. Mihuțiu – preot în Hondol, Iustin Pop, Virgil Olariu, Eugen Tatar și 
alții. Nu lipseau nici prezențele feminine, în persoana soțiilor sau rudelor fruntașilor 
astriști menționați. Activitățile fi lantropice ale Astrei devene au fost susținute de un 
așezământ bancar, intitulat simbolic „Decebal”. Abia se întâmplase inaugurarea no-
ului local al așezământului „Decebal” și s-a creat prilejul de a se restaura o altă veche 
instituțiune românească din Deva: „Casina Română”, înfi ințată în anul 1868. Institutul 
bancar „Decebal” a pus la dispoziția „Casinei” un local separat, de folosință gratuită, 
un local, luminat, încălzit, în care românii și româncele din Deva și împrejurimi, se 
puteau întâlni zilnic.20

După îndelungi dezbateri s-a ajuns la concluzia că era necesară înfi ințarea unei 
Reuniunii hunedorene, „cu scopul de a sprijini și promova industria de casă româneas-
că și a ajuta fetițele și văduvele române din comitat”.21 Primul pas în crearea Reuniunii 
Femeilor Române hunedorene a fost făcut în 8 septembrie 1886, când doamnele româ-
ne din Deva au ținut o conferință, unde s-a discutat necesitatea înfi ințării unei reuni-
uni de femei, cu caracter fi lantropic și cultural, în Comitatul Hunedoarei. Președintă 
a fost aleasă, ad-hoc, Ecaterina Dreghici, iar notar, Francisc Hossu-Longin. S-a ales, 
apoi, un Comitet, care urma să convoace hunedorencele într-o adunare generală și să 
redacteze Statutele noii Reuniuni. Din acest Comitet organizatoric a făcut parte și Elena 
Pop Hossu-Longin. Reuniunea Femeilor Române din Comitatul Hunedoarei s-a consti-

19 Ibidem, pp. 383-384. 
20 „Din Deva. Institutul «Decebal». Casina română. Astra. Atelierul de țesături”, Tribuna, Arad, 

an XV, nr. 171, 5/18 august 1911, p. 6; Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri: 1880-1930, Cluj: 
Tipografi a P. Barițiu, 1932, pp. 7-11.

21 Ibidem, pp. 12-13 
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tuit, în 1886, la Deva. Printre membrele fondatoare se numărau, desigur, Elena Pop 
Hossu-Longin, alături de Ecaterina Drăghici, Maria Moldovanu, Lucreția Olariu, Ana 
Petco și Ana Șuluțiu. S-au înscris în Reuniune câteva soții, surori sau văduve, ale unor 
personalități ale vremii: Victoria Erdélyi, Valentina Parasca, Hortensia Suciu, Emilia 
Moldovan, Olivia Dobre, Tiberia Borcian, Mariett a Olariu, Leonidia Gheorghiu, Elena 
Curea, Auralia Hossu, Emilia Romanul, Ecaterina Olariu, Vilma Schuster (născută 
Moldovan), Sofi a Tiulescu, Alexandrina Рѳр, Aurora Olariu, Dora Candrea (născută 
Tiulescu).22 

Elena Pop Hossu-Longin a condus aceasta Reuniune hunedoreană timp de 24 de 
ani, din anul 1895, până la mutarea ei la Băsești, în 1919. Elena Pop participase și la în-
fi ințarea unei alte Reuniuni de femei, cea sălăjeană, fi ind una dintre fondatoare acesteia 
din urmă. Activitatea sa, pe tărâm hunedorean, a fost ceva mai timpurie, deoarece s-a 
căsătorit cu o personalitate a locului, Francisc Hossu-Longin. În 17/29 mai 1882 a avut 
loc la Deva, logodna Elenei Pop de Băsești cu avocatul Francisc Hossu-Longin, iar pe 
data de 12 octombrie 1882, cununia lor religioasă. Tinerii, Elena și Francisc, se cunos-
cuseră încă din vara anului 1877, când Francisc Hossu-Longin a răspuns invitației, pe 
care George Pop de Băsești i-o făcuse la Vacz, unde Francisc a fost închis o lună de zile, 
pentru un articol de presă.23 

La adunarea generală a Reuniunii, din data de 25 iulie 1899, Elena Pop Hossu-
Longin a vorbit despre scopul înfi ințării acestei importante asociații culturale, ce se 
voia o punte de legătură cu femeia română. În vara anului 1899 s-a ținut la Deva, 
adunarea generală a Astrei, cea mai măreață dintre toate instituțiile culturale. În 
programul festivităților a fost preconizată o serbare populară. Pentru bunul mers al 
acestor manifestări culturale, Elena Pop Hossu-Longin cerea membrelor Reuniunii 
de femei să ajute comitetul de organizare. Se intenționa organizarea unei expoziții 
de costume populare, pentru ca porturile populare diverse și atât de frumoase, din 
Comitatul Hunedoarei, sa iasă la iveală, prezentându-se din fi ecare ținut câteva pe-
rechi. Reuniunea Femeilor Române din Hunedoara a hotărât să organizeze o expoziție cu 
obiecte de industrie casnică, la Viena, capitala Imperiului. Sarcina Elenei Pop Hossu-
Longin, președinta Reuniunii, a fost ușurată de legăturile de prietenie, pe care le avea 
cu directorul moșiilor arhiducelui Albrecht, d-l Schmidt, și prin acesta cu Atelierul de 
cusături artistice al domnișoarei Gisa Kahlig. Gisa Kahlig i-a pus la dispoziție localul 
Atelierului sau „unde se lucrau cele mai minunate broderii, pentru ornamentica bise-
ricească și unde se confecționau trusourile princeselor imperiale și ale înaltei aristocra-
ții din Viena”.24 

22 Valeriu Achim, „Elena Pop Hossu-Longin, reprezentanta de frunte a feminismului româ-
nesc din judetul Hunedoara”, Sargetia, XIII, 1977, pp. 421-430; Victor Suiaga, „O fi gură mar-
cantă a mișcării feministe hunedorene. Ana Petco”, loc.cit., pp. 597-600.

23 Ibidem.
24 „Adunarea Reuniunii femeilor române din comitatul Hunedoara. — Raport special”, 

Tribuna, an XV, nr. 60, 28 martie 1911, pp. 5-6; E. Pop Hossu-Longin, Amintiri: 1880-1930, pp. 
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Elena Pop Hossu-Longin a organizat, la Viena, 
o expoziție de arta casnică, românească. La orga-
nizarea acestei expoziții vieneze a fost ajutată de 
studenții români de la Universitatea din Viena, or-
ganizați în Societatea „România Jună”. Printre ei se 
numărau frații Alexandru și Ioan Vaida Voevod, 
frații Crăciunescu, Tit Perta, Gulielm Șorban, Mihai 
Popovici și alții. Aceștia s-au întrecut să conlucreze 
la buna reușită a acestei expoziții românești. A fost 
prima expoziție de acest gen, care s-a organizat în 
capitala austro-ungară și care s-a bucurat de un 
succes răsunător. Vizitatorii, în număr mare, au ad-
mirat cusăturile și țesăturile românești, în special, 
pentru varietatea și coloritul lor. Rezultatul practic 
al acestei expoziții a fost înfi ințarea Atelierului de 
țesături și cusături de la Orăștie.25

În primul deceniu al secolului XX numărul 
membrelor Reuniunii a ajuns la 154, dintre care 43 
fondatoare, 86 pe viață, 22 membrii ajutători și 3 de 
onoare,. Averea Reuniunii a urcat la suma de 20.826 coroane, din care 13.376 coroa-
ne au fost depuse la bănci, 7.449 coroane au fost investite în mobilierul, magazia și 
mărfurile de la Atelier.26 Până în anul 1906 Reuniunea a reușit să strângă un fond, de 
aproape 14.000 coroane care, alături de alte sponsorizări, a fost destinat deschiderii 
primului Atelier românesc de industrie casnică. La îndemnul și cu sprijinul lui Elena 
Pop Hossu-Longin și Victoria. Erdélyi Atelierul a fost destinat confecționării de țesă-
turi românești. Deschiderea Atelierului a fost înlesnită și de publicarea albumului re-
putatului profesor din Sibiu, Dimitrie Comșa. Acest album conținea întreaga comoară 
de ornamentații românești din întreaga monarhie Austro-Ungară. Prin organizarea de 
expoziții, baluri, articole de presă, prin toate mijloacele de propagandă conducătoarele 
Reuniunii au dorit să facă cunoscut portul national și regional, ca de exemplu, portul 
pădurencelor. Eforturile organizatorice entuziaste nu a ferit Reuniunea de greutăți, în 
mobilizarea de fonduri și participanți. Nici confecționarea costumelor naționale nu 
era ieftină. Salariile lucrătoarelor din Atelier și regiile solicitau sume de bani, pe care 
Tiberia Barcian, șefa Atelierului le-a depășit onorabil. Planul Atelierului a fost întocmit 
de către Constantin P. Barcian, fost profesor in Vechiul Regat, și completat cu sfaturile 
competente ale renumitului profesor din Sibiu, Dimitrie Comsa. Localul, unde func-
ționa Atelierul, a fost pus la dispoziție de către inimosul Ioan Mihu, președintele co-

21-32, [online] htt p://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/68462/2/BCUCLUJ_FG_6061
22.pdf, accesat în 3 august 2018.

25 Ibidem, pp. 151-155.
26 Ibidem.

Elena Pop Hossu-Longin
și Francisc Hossu-Longin
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mitetului parohial Orăștie și al „Societății de lectură a inteligenței române din Orăștie 
și jur”, inițiatorul unui veritabil program economic românesc. În acest Atelier lucrau 
intre 12 și 20 de femei, care țeseau diferite obiecte de îmbrăcăminte, având ca modele 
albumele lui Dimitrie Comșa și unul similar al Minervei Cosma din Sibiu. Pentru a 
susține fi nanciar Atelierul Elena Pop Hossu-Longin, a făcut apel la băncile românești. 
La adunarea generală, din 1/14 februarie 1906 s-au aniversat cei 20 de ani de activitate 
ai Reuniunii. Cu această ocazie, președinta Reuniunii, Elena Pop Hossu-Longin, a făcut 
un bilanț al muncii depuse de către femeile române din Hunedoara. Femeile care lu-
crau în Atelier învățau să-și întrețină familia din cusut și țesut.27 

Într-adevăr, printre preocupările prioritare ale Reuniunii a fost păstrarea tradițiilor 
românești, în special al portului popular, o reprezentare vie a puterii creatoare a ar-
delenilor. Vorbind despre portul național Victoria Erdélyi spunea că este „un ram” al 
artei naționale, care putea să fi e alterat, prin infl uențele străine. „Poporul nostru, nota 
V. Erdélyi, este tare conservativ, el ține tare la satul său natal, el se năzuiește ca lumea 
întreagă să știe că el din care regiune, din care sat este, și aceasta voiește el să iasă la 
iveală și în portul său (…) Spiritul artistic al femeii române mai face deosebire și pen-
tru persoana proprie, așa încât nu vei afl a într’o comună două femei cari să aibă por-
turi de tot asemenea, deși în esență sunt, tot acelaș port. Din aceasta împrejurare tre-
buie să admiri istețimea femeii române (…) Portul este urmare a experiențelor de sute 
de ani. Nu este artistic nici decum să modernizezi portul național. Nu i-se potrivește 
portului frizura modernă, nici ghetele tăiate, ori ciorapi transparenți, nici corsetul, cari 
toate schimbă forma originală a trupului. Corsetul, de pildă, trebuie înlocuit cu un 
pieptăr de pânză, care susține dar nu schimbă nimic; în loc de ghete sunt a se folosi ori 
opincile cari dau un mers ușor de căprioară, ori călțuni negri, sau mai bine roșii, pre-
cum purta mai demult nația, înainte de a fi  devenit prea practică în dauna frumosului. 
Portul național nu permite multele fuste, cari au început altcum să iasă din modă și la 
portul internațional. Poala are să fi e așa precum o cere portul, mai strimtă, nu largă. 
Nu este iertat să o lungim sau scurtăm după capriciu. Trebuie să observăm cum o 
poartă femeile noastre, să nu facem port extraordinar, că atunci n mai este port, ci cos-
tum. (…) Avem, mulțumită Domnului, sorturi diferite, cari se potrivesc pentru femei 
subțiri, pentru mai corpolente, pentru mici, pentru înalte. (…) Portul național trebuie 
să fi e trainic, adeci din material care rezistă bine uzului, spălatulit și luminii soarelui. 
Dacă el nu se face din material bun în scurtă vreme pierde din culoare. Costă prea 
mult, dacă tot mereu trebuie să fac un port nou, fi ind făcut din material bun nu pierde 
din culoare ci câștigă în preț întocmai covoarele țesute cu sute de ani înainte, pentru că 
culorile devin cu vremea mai blânde, mai dulci”.28 

Asaltul modernizării și al industrializării nu este văzut tocmai bine, de aceea 
Victoria Erdélyi critică asemenea tendințe care se asimilaseră în parte și dincolo de 

27 Ibidem.
28 Victoria Erdélyi, „Portul național”, Tribuna, Arad, an XV, nr. 173, 9/22 august 1911, p. 6.
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munți, în România: „Românii din Ardeal întotdeauna au privit cu oareșicare respect 
la cei din Țară. Românismul acestora a fost înaintea lor de o semnifi cație ideală, dar 
de un timp încoace acest ideal îl nutrește numai o mică dar valoroasă ceată, partea cea 
mare nu se entusiasmează nici pentru portul național, nici pentru limba națională, ci 
numai pentru lucruri străine. Așa apoi se întâmplă de obicei, că femeile noastre cari 
merg să agonisească ceva în Țară, vin acasă cu bonjur și în costume cari seamănă cu 
portul fetelor de lăutari delà noi și cu cel al cărămidarilor din orașe, adecă cu niște 
haine lăpădate. (…) Dar țărancele noastre își zic: dacă cei din Țară îl poartă, trebuie 
că e frumos. Să ne însemnăm că numai acel costum merită numirea de port național 
care corespunde următoarelor cerințe: 1. Portul național al nostru este efl uxul simțu-
lui artistic al femeii române, el trebuie să poarte în sine tradiția femeilor din bătrîni, 
adecă să arate cât se poate de original portul străbunelor din acele vremi când femeia 
având menirea să conducă lucrările de casă, trebuia să provadă familia întreagă cu 
îmbrăcămintele trebuincioase.2. Trebuie să arate istețimea manilor cari au lucrat la el. 
3. Trebuie să fi e lucrat cu artă. 4. Trebuie să fi e potrivit împrejurărilor. 5. Trebuie să 
fi e estetic, adecă să facă să iese la iveală însușirile personale ale femeii care’l poar-
tă. 6. Trebuie să fi e potrivit locului unde se poartă și persoanei, tinere saù bătrâne. 7. 
Trebuie ca părțile portului să formeze un întreg, potrivite nu mestecate după capricii. 
8. Trebuie să fi e produs în întregime în casă. 9. Trebuie să fi e trainic; trebuie să se poată 
face cu puține acareturi. 10. Trebuie să se poată produce și prin persoane cari nu dis-
pun de multe mijloace. 11. Trebuie să fi e și după zeci de ani tot așa de frumos ca și cum 
a fost mai înainte. Să vedem aceste condițiuni pe rînd ca apoi să putem spune hotărît, 
care vestmânt merită numele de port național, genuin, adevărat. Portul național este 
efl uxul simțului artistic al femeii române, precum am zis mai sus”.29 

Victoria Erdélyi a lansat un apel remarcabil, arătând noblețea unui simbol al iden-
tității naționale, așa cum erau considerate veșmintele din popor: „Femei române ! ți-
neți-vă renumele bun ce l-ați avut până acuma în privința portului. Port artistic, mai 
estetic nu are nici un popor, nu’l lăsați, nu’l stricați acuma când la popoare mari ca 
Germanii, Francezii se formează societăți cu scopul do a îmbărbăta femeile lor ca să 
folosească de nou portul vechiǔ, nu numai din punct de vedere național ci și din acel al 
economiei naționale și din al esteticei. Nu lăsați portul original acum, când în societățile 
de frunte se ventilează adoptarea portului național care s’ar putea face cât de scump și 
cât de frumos, pe lângă că nu ar ieși nici din modă nici când, prin urmare ar fi  o stavilă 
în contra luxului fără de nici un rost. Așa a fost și mai demult. Alegeți-vă portul potrivit 
persoanei d-voastre, folosiți’l original, deși lucrat mai bogat și mai cu grije, dar lucrat 
artistic, nu mestecați porturile, nu faceți frizuri moderne la învălitoarele din bătrîni, nu 
dejosiți portul ca un costum pentru bal mascat, pentru că la o convenire socială, româ-
nească, pe stradă numai portul național original se potrivește, nu mascarada. Femeilor 
române ! cu simț artistic și estetic, folosiți portul frumos, nu schimbați portul cel vechiǔ 

29 Idem, „Portul național”, Tribuna, Arad, an XV, nr. 171, 5/18 august 1911, pp. 4-5. 



138

cu altul a cărui menire nu este de loc ca să facă femeia română să apară ca o zină, ci 
scopul e acela de a scoate bani din pungă, și de a face ca, cât de curînd, să vă îmbrăcați 
în fuste colorate. Nu lăsați portul vostru că aceasta o doresc toți cari nu vă iubesc, dar 
portul trebuie să vi’l admire și pentru aceia toate îndemnările, ba chiar și premii pen-
tru cele cari își lasă portul. Femei române ! țineți la portul ca și la graiul vostru, țineți 
portul din parte a locului unde ședeți, nu’l schimbați, căci toate sunt frumoase numai 
trebuie readuse la forma lor originală și curățite de adaosele făcute prin persoane nepri-
cepute și răutăcioase. Țineți portul în întregime a lui, ca să dați dovadă că puneți preț 
pe frumosul rămas delà strămoși și nu vi-e rușine că sunteți aceia ce întru adevăr sun-
teți: fi icele glorioasei Rome. Un cuvânt pentru femeile inteligente ! Luați-vă osteneala 
și observați cum îmbracă costumul femeile din popor, cum se țin, cum umblă, numai 
imitându-le în aceasta veți ajunge să purtați portul ca niște matroane”.30

În Atelierul Reuniunii hunedorene lucrau intre 12 și 20 de femei, care țeseau dife-
rite obiecte de îmbrăcăminte, având ca modele albumele lui Dimitrie Comșa și unul 
similar al Minervei Cosma din Sibiu. Pentru a susține fi nanciar Atelierul Elena Pop 
Hossu-Longin, a făcut apel la băncile românești. La adunarea generală, din 1/14 fe-
bruarie 1906 s-au aniversat cei 20 de ani de activitate ai Reuniunii. Cu această ocazie, 
președinta Reuniunii, Elena Pop Hossu-Longin, a făcut un bilanț al muncii depuse de 
către femeile române din Hunedoara. Femeile, care lucrau în Atelier, învățau să-și în-
trețină familia lucrând cu acul și războiul de țesut.31 

Membrele Reuniunii hunedorene au dorit diversifi carea activității Atelierului, 
cu toate ramurile industriei casnice țărănești. Se preconiza înfi ințarea unor secții de 
sculptură și ceramică, iar pentru încurajarea olăritului, Eleftera Mihali a donat 200 co-
roane. Odată cu revenirea Tiberiei Barcian, de la studiile vieneze, se spera ca aceasta 
să deschidă un curs de dantelărie. La jubileul celor 25 de ani, de activitate al Reuniunii 
Femeilor Române din Hunedoara, în anul 1911, s-au sărbătorit și cei 5 ani de activitate 
ai Atelierului de la Orăștie și cu cele ale Astrei, la al cărei jubileu din 1911. Reuniunea 
Femeilor hunedorene a participat la acest moment jubiliar impresionat, care a solida-
rizat întreaga societatea românească. În pavilionul Atelierului de țesături și cusături 
din Orăștie al Reuniunei s-au prezentat „obiecte de rară frumsețe, cari au dus bunul 
nume al Atelierului și peste hotare. Acum din prilejul marilor serbări culturale delà 
Blaj, Reuniunea a expus o mulțime de lucruri și obiecte de ale sale, care au atras admi-
rația publicului”.32 Ca toate celelalte Reuniuni și cea hunedoreană a înțeles că bătălia 
culturii trebuia dusă cu temeinicie.

30 Idem, „Portul național”, Tribuna, Arad, an XV, nr.175, 11/24 august 1911, p. 7.
31 E. Pop Hossu-Longin, Amintiri: 1880-1930, pp. 33-39, 151-155; „Adunarea Reuniunii femeilor 

române din comitatul Hunedoara. Raport special”, Tribuna, an XV, nr. 60, 28 martie 1911, 
pp. 5-6.

32 E. Pop Hossu-Longin, op.cit., pp. 33-39.
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Reuniunea Femeilor Române din Oradea Mare (1914, 1919)

Agitațiile culturale românești s-au intensifi cat după marele jubileu al Astrei, din 
1911. Acest mare eveniment a fost un prilej de evaluare a mișcării culturale și naționale 
românești, care se dezvoltase neîntrerupt, vreme de o jumătate de secol. De asemenea, 
a fost un prilej de întărire a solidarității culturale, astfel că, pe lângă vechile asociații, 
s-au înfi ințat altele noi. Această expansiune asociaționistă n-a fost întâmplătoare, ci s-a 
desfășurat pe fondul unor profunde nevoi de afi rmare națională. Guvernul maghiar 
nu vedea cu ochi buni înfi ințarea societăților culturale românești, dar inițiativele au 
fost tot mai dese. O seamă de intelectuali români din Oradea, în frunte cu Aurel Lazăr, 
s-au întrunit, în ziua de 8 iunie 1914, la Băile Episcopești, cu ocazia unei tradiționale 
ieșiri la iarbă verde. Acolo au hotărât înfi ințarea unei societăți cu numele Reuniunea 
Femeilor Române din Oradea. Din comitetul de organizare au făcut parte doamnele 
Aurelia Pop, Cornelia Kiss, Nora Lemenyi-Rozvani și Aurel Lazăr. Adunarea generală 
a ales-o ca președintă pe Aurelia Pop. Printre membrele Reuniunii s-au afl at doamnele: 
Maria Cosma, Valeria Lazăr, Teodora Sălăgianu, Irina Grozda, Irina Szekely, Maria 
Babi, Silvia Boțioc, Iustina Ciucă, Laura Egry, Maria Mateiu, Gizella Firu, Alexandra 
Gerlan, Aneta Moldovan, Luiza Marian, Aurora Lăpușteanu, Ana Lăpușteanu, Maria 
Popa, Valeria Căpușan, Ana Tîrnovan, domnișoarele: Viorica Pop, Valeria Kiss, Felicia 
Fejer, Gabriela Sfârle, Maria Mateiu, Cornelia Erdelyi, Valeria Ciurdariu, Irina Egry, 
Lucreția Zigre, Aurelia Fritea, Veturia Firu, Elena Venter, Ana Diamandi ș.a. Dintre 
sprijinitorii Reuniunii feminine s-au remarcat: Coriolan 
Pop, Andrei Cosma, Demetriu Kiss, Emil Grozda, 
Gheorghe Tulbure, Vasile Popoviciu, George Papp, 
Grigore Papp, Teodor Popa, Teodor Prodanovici, 
Gelu Egry, Sever Andru, Savu Marta, Ioan Boroș, 
Ion Solomon, Iosif Diamandi, Nicolae Firu, Marcel L. 
Jourca, Nicolae Tîrnovan, Sever Sălăgianu, Ioachim 
Marta, Gheorghe Gherasim, Ioan Szekely, Iancu Cerbu 
ș.a. Din enumerare reiese că era vorba de familii ro-
mânești, care se mobilizaseră într-o mișcare, ce avea 
ca scop solidarizarea cu problemele stringente ale po-
porului: lipsurile materiale, insufi ciența școlilor, pre-
caritatea educației culturale a românilor transilvăneni. 
Eleonora Lemenyi-Rozvány a fost cea care a dat citire 
proiectului de Statute, privind înfi ințarea Reuniunii 
orădene. Statutele Reuniunii orădene au fost înaintate 
Ministerului de Interne ungar spre aprobare, dar răs-
punsul a întârziat o vreme.33

33 Adrian Ganea, Un sfert de veac 1914-1939. Albumul Jubiliar al R.F.R. din Oradea și împrejurimi, 
Editura „R.F.R. din Oradea și împrejurimi”, Tipografi a Diecezană Oradea, 1939, pp. 20-22. 

Aurelia Pop,
președintă a Reuniunii între 1914-1919
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Ședința adunării generale de constituire propriu-zisă a Reuniunii Femeilor Române 
din Oradea și împrejurimi a avut loc la 20 decembrie 1919. Comitetul Reuniunii a ră-
mas același. Cu această ocazie s-au pus bazele Fondului Bozac și Sălăgean, în memoria 
lui Coriolan Pop (1864-1919), fost avocat și prefect român al județului Bihor. În puținul 
timp cât Aurelia Pop, soția lui Coriolan Pop, a stat în fruntea Reuniunii, a dat dovadă 
de pasiune și spirit organizatoric excepțional. Decedându-i soțul, s-a retras, cedându-i 
locul Elenei Horvath, care, timp de 6 ani, a condus Reuniunea orădeană în același spirit 
și a diversifi cat activitățile culturale și caritabile. Abia în 1925 și-a dat demisia, urmând 
la președinția Reuniunii Veturia Candrea.34 

Așa cum reieșea din Statutele Reuniunii Femeilor Române din Oradea-Mare și Bihor, 
publicate de Tipografi a Societății pe Acțiuni A. Sonnenfeld, în 1920, scopul explicit 
al Reuniunii era promovarea culturală și economică a femeii române și ajutorarea vă-
duvelor și orfanilor. Reuniunea preconiza sprijinirea și înfi ințarea de școli pentru fete, 
construirea unui internat de fete, dezvoltarea industriei de casă și valorifi carea pro-
duselor, ținerea de cursuri practice, potrivit priceperii femeilor din popor (croitorie, 
menaj, industrie), ținerea de cursuri, cu caracter științifi c și practice, sprijinirea acțiu-
nilor fi lantropice și umanitare, pentru ajutorarea copiilor Membrii Reuniunii orădene 
(fondatori, pe viață, ordinari, ajutători și onorari) aveau obligația să plătească regulat 
taxa de membru, să facă propagandă în favoarea Reuniunii, să se intereseze de toa-
te afacerile acesteia, fi ind alături de aceasta ori de câte ori va fi  nevoie. La adunările 
Reuniunii au fost interzise discuțiile religioase și politice. Fondul Reuniunii era compus 
din taxele membrilor, din venituri provenite din cursuri, serate, concerte, prelegeri, 
excursii, petreceri, aranjate în favoarea Reuniunii, din daruri și moșteniri, din editarea 
și desfacerea de broșuri către popor. Comitetul Reuniunii își ținea ședințele în Oradea-
Mare și se compunea din cel puțin 20 și cel mult 30 de femei și 6 bărbați, cu următoarea 
componență: o președintă, doi vicepreședinți, un secretar, cu vot hotărâtor, șase băr-
bați cu vot consultativ Membrii Comitetului, conform Statutelor, conduceau afaceri-
le Reuniunii și îndeplineau gratuit funcțiile lor. În cazul desfi ințării Reuniunii, averea 
acesteia urma să treacă în proprietatea Asociației pentru literatură română și cultura popo-
rului român din Sibiu (Astra) sau a Reuniunii Cele trei Crișuri, din Oradea, cu condiția ca 
aceasta să fi e folosită pentru ridicarea nivelului cultural și economic al femeii române 
din comitatul Bihorului.35 

Reuniunea orădeană a fost nelipsită de la celebrarea zilelor naționale, a organizat 
serbări, serate și baluri de binefacere și socializare. În 1920 s-a organizat prima serbare 
a pomului de Crăciun, pentru sprijinirea copiilor săraci. În 1922, serbarea Crăciunului 
s-a ținut chiar în clădirea Prefecturii, în prezența prefectului și a protopopului Andrei 
Horvat. S-au dăruit copiilor prezenți haine, ghete, bani, în valoare totală de 20.000 lei. 

34 Ibidem, pp. 33-38.
35 Ibidem, pp. 41-49; Aurel Tripon, Monografi a - Almanah a Crișanei, Oradea: Editura Diecezană 

Oradea, 1936, pp. 86-88. 
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După serbare membrele Reuniunii au mers la spitalele din localitate, pentru a oferi 
atenție și daruri bolnavilor.36 A doua zi de Crăciun, Reuniunea a organizat un ceai 
dansant, la care a participat intelectualitatea românească din localitate. Și această ma-
nifestare a avut un caracter caritabil și cultural. Serbările, ceaiurile și balurile organiza-
te, făceau să intre în visteria Reuniunii sume mulțumitoare, cu care au fost organizate 
expoziții culturale, pentru promovarea costumului național, pentru încurajarea indus-
triei casnice. La baluri se cultivau dansurile din diferite ținuturi ale țării. Reuniunea și-a 
făcut un obicei din a serba intrarea Armate Române în Oradea, de a-l onora pe genera-
lul Traian Moșoiu, cel care a intrat în oraș chiar de ziua Învierii Domnului. Reuniunea a 
participat la congrese ale altor reuniuni de femei, la conferințele învățătorilor, la diferi-
te sfi nțiri de drapele, de cămine culturale și la diferite manifestații culturale ale asocia-
țiilor din Oradea. Din fondurile Reuniunii orădene au fost susținute, alături de celelalte 
asociații de femei ardelene, mai multe orfelinate din Transilvania. Ca activități cultu-
rale s-au remarcat ridicarea monumente, prin serbările omagiale închinate cinstirii lui 
Iosif Vulcan, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Tiberiu Brediceanu sau George Enescu. 
De asemenea, a contribuit la ridicarea statuii „Ciordaș și Bolcaș” din Beiuș și la fon-
darea Casei Naționale a județului Bihor.37 Colaborarea cu celelalte asociații feminine a 
fost permanentă.

Societatea Doamnelor Române din Bucovina (1891)

În 26 februarie 1861 a avut loc separarea Bucovinei de Galiția și constituirea ei într-o 
provincie de coroană, autonomă, cu titlul de Ducat. S-a creat un cadru politic favora-
bil dezvoltării vieții social-politice a românilor bucovineni, iar prin promulgarea Legii 
întrunirilor, din 15 noiembrie 1865, s-a reglementat activitatea oricărei societăți cultu-
rale sau politice.38 Cei care doreau crearea de asociații, societăți, reuniuni erau obligați 
să solicite, în scris, aprobarea autorităților, obligându-se să susțină întrunirea în limi-
ta prevederilor statutare ale fi ecărei societăți. Înfi ințarea Reuniunii Române de Leptură, 
la l mai 1861, cu câteva luni înaintea Astrei sibiene, s-a datorat unui număr de cărtu-
rari bucovineni, cu simțământ național. Din 1869 Reuniunea s-a numit Societatea pentru 
Cultura și Literatura Română din Bucovina și s-a bucurat de o largă adeziune, nu numai în 
Bucovina, ci și în celelalte teritorii românești. Conform Statutelor s-au urmărit mai mul-
te aspecte: răspândirea culturii naționale, editarea de cărți, manuale școlare și tratate 
științifi ce, de broșuri și calendare, susținerea conferințelor publice, a șezătorilor literare, 
organizarea reprezentațiilor teatrale românești, acordarea de burse, dezvoltarea învăță-

36 A. Ganea, op.cit., p. 51.
37 Ibidem, pp. 20-22, 45-47, 57-58, 81-82; Șt. Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc, pp. 

348-352; Raze de lumină în cultura orădeană interbelică, coordonator Livia Ghiurcuța, Oradea: 
Editura Primus, 2010, pp. 252-259; 269-273.

38 Cf. Mihai-Ștefan Ceaușu, Dezvoltarea istorică a partidelor politice române din Bucovina și re-
prezentanții cei mai însemnați în camera deputaților și dietă (1861-1914), Iași: Editura Fundația 
Academică „A. D. Xenopol”, 2001.
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mântului în limba română, sprijinirea tuturor celor care doreau să se afi rme pe tărâmul 
național etc.39 

Românii din Bucovina au trecut, ca și cei din Transilvania, prin presiunea constan-
tă a măsurilor de deznaționalizare. Întreaga activitate cultural-politică românească, 
din cea de a doua jumătate a secolului al XlX-lea și începutul secolului XX, s-a des-
fășurat în jurul păstrării identității naționale, iar - în acest sens - s-au remarcat o se-
rie de societăți culturale: Societatea pentru fondarea și întreținerea unei biblioteci publice 
(1851, Cernăuți), Reuniunea Română de Lectură din Cernăuți (1862,Cernăuți), Societatea 
Academică „Arboroasa” (1875, Cernăuți), Societatea Academică „Junimea” (1878, Cernăuți), 
Societatea arheologică română din Bucovina (1886, Cernăuți), Societatea de cântare „Lumina” 
(1899, Cernăuți), Reuniunea pedagogică română din Bucovina (1893, Cernăuți), Societatea 
Doamnelor Române din Bucovina (1891, Cernăuți), Societatea „Românca tânără“ (1893, 
Cernăuți).40

În 10 februarie 1895 societatea culturală, soră cu Asociațiunea transilvană, este vor-
ba de Societatea pentru Cultura și Literatura română în Bucovina, anunța că fondul ei 
era utilizat pentru 10 stipendii, în folosul elevilor și elevelor, de la școlile bucovine-
ne. Societatea avea în administrare Societatea Doamnelor Române din Bucovina. Această 
asociație a avut ca președintă pe Elena de Popovici, care a insistat să se deschidă la 
Cernăuți o școală cu internat pentru fetițe, care învățau și în limba română. Directoare 
a acestei școli a fost desemnată Ștefania Torețchi. Societatea Doamnelor avea în 1894, câ-
teva fi liale și circa 31 membri fundatori, 12 ordinari și 19 sprijinitori. Pentru industria 
de casă, Societatea a pregătit fetele pentru a se pregăti în lucru de mână și a realizat un 
bazar, pentru vânzarea obiectelor confecționate de eleve.41

Deși resursele fi nanciare ale societăților culturale, înfi ințate în Bucovina, erau li-
mitate, învățământul a reușit să supraviețuiască și chiar să se dezvolte. Acest lucru 
s-a datorat sprijinului acordat de asociațiile didactice, eclesiastice, economice și de 

39 Președintele Societății a fost Gheorghe Hurmuzachi, adevăratul întemeietor și organizator 
al acesteia, în noua structură, el conducându-i destinele până în 1882. De-a lungul exis-
tenței sale, președinții, vicepreședinții și secretarii au fost unele dintre cele mai cunoscute 
personalități ale Bucovinei: Gheorghe Hurmuzachi, Alexandru Hurmuzachi, Mitropolitul 
Silvestru Morariu, Miron Călinescu, Dionisie Bejan, mitropolitul Vladimir de Repta, Iancu 
Flondor, Sextil Pușcariu, Constantin Loghin, Iancu Zott a, Grigore Nandriș. Simina Octavia 
Stan „Societăți culturale românești din Bucovina până la Primul Război Mondial”, Analele 
Bucovinei, XI, 2004, pp. 336-337. 

40 C. Loghin, Statistica societăților culturale românești din Bucovina, Cernăuți, 1935, p. 54; 
Emilian-Dan Petrovici, „Repertoriul societăților cultural-naționale românești din Bucovina 
(1848-1918)”, în Suceava, Anuarul Muzeului Bucovinei, Iași-Rădăuți: Casa Editorială „Glasul 
Bucovinei”, XX, 1993, pp. 226-236; Sevastița Iliescu, „Relațiile societăților culturale din 
Bucovina cu celelalte provincii românești (1862-1918)”, în Suceava, Anuarul Muzeului 
Bucovinei, Iași-Rădăuți: Casa Editorială „Glasul Bucovinei”, XXI, 1994, pp. 227-235.

41 „Adunarea generală a Societății pentru Literatura și Cultura Română în Bucovina”, 
Transilvania, XXVI, nr. 3, 15 martie 1895, p. 67; „Societatea Doamnelor Române din 
Bucovina”, loc.cit., pp. 171-172.
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personalități remarcabile ale vieții culturale din Bucovina și alte provincii românești. 
Societățile culturale, inclusiv cele feminine, paralel cu înfi ințarea și întreținerea școlilor 
particulare românești, alături de cele înfi ințate de stat, s-a preocupat în mod deosebit 
de pregătirea învățătorilor și profesorilor, de acțiuni fi lantropice, în favoarea școlarilor 
și studenților. Ministerul Instrucțiunii Publice din București a trimis în Bucovina legiu-
irile și regulamentele școlare, afl ate in vigoare in România, după reforma învățămân-
tului din 1864. În sprijinul învățământului românesc a venit Societatea „Transilvania” 
din București, înfi ințată în 1867, cu scopul de a strânge legăturile de frăție dintre tine-
rimea din toate ținuturile românești. Academia Română a oferit, în folosul studenților 
români din Bucovina, mai multe burse, sponsorizate și de municipalitățile orașelor 
Brăila, Galați și Covurlui. Societatea pentru Cultură din Bucovina a înfi ințat propria ei bi-
bliotecă, în scopul îndeplinirii misiunii sale de a răspândi cultura și literatura română 
în Bucovina, prin intermediul sălilor de lectură ale bibliotecii, dar, în același timp, s-a 
preocupat și de răspândirea cărții în popor. Relațiile dintre provinciile românești a fost 
prezente și la Serbarea de la Putna, din anul 1871, organizată de Societatea „România 
Jună”, la care s-au remarcat și prezențele feminine din societățile bucovinene.42

În toamna anului 1888 a avut loc la Cernăuți o întrunire între Elena Popovici-
Logothett i, Olga Grigorcea-Logothett i, Alma de Volcinschi, Ștefania Hurmuzachi, 
Aglaia Isopescu, Veronica Ștefanovici și Sofi a Ștefanovici, în urma căreia acestea au 
hotărât crearea unei Societăți a Damelor Române, o asociere cu caracter cultural și fi -
lantropic. Tot acestea au întocmit proiectul de Statute, aprobat în 1890. În mod ofi cial 
Societatea s-a constituit în 8 februarie 1891, alegând prezidentă pe baroana Eufrosina 
Petrino-Armis, iar viceprezidente pe Elena Popovici-Logothett i și Sofi a Ștefanovici. Din 
primul Comitet al Societăți a Damelor Române au mai făcut parte, Casandra Buberl, Ana 
Copaci, Maria de Grigorcea, baroana Ștefania Hurmuzachi, Lucia Ianovici, Aglaia 
Isopescu, baroana Anisia Musteață, Agripina de Onciul, baroana Victoria Stircea, ba-
roana Pulheria Vasilco și Elena Volan. Comitetul a fost împărțit în secțiuni, iar fi ecare 
secțiune a avut misiune specială în cadrul misiunii generale. Murind însă, Eufrosina 
Petrino-Armis, la doar câteva zile după alegere, în locul ei a fost aleasă, ca prezidentă, 
contesa Elena Popovici-Logothett i. Așadar, în fruntea acestor mișcări culturale au stat 
damele noastre viță boierească, soții de preoți și de cărturari, strângând împrejurul lor 
damele din toate păturile sociale din Bucovina. Societatea organiza acțiuni culturale, 
conferințe, serbări, reprezentații teatrale, concerte, în colaborare eu celelalte societăți 
Societatea Doamnelor Române a sprijinit dezvoltarea învățământului pentru fete, cu sco-
pul de a primi o creștere corespunzătoare în societate, să le cultive principii morale și 
simțul național. În 1894 s-a deschis un Internat de Fetițe române din Cernăuți, coor-
donat de Elena Popovici-Logothett i, Minodora Ștefanelli și Virginia Țurcan și o școală 
particulară pentru fete, iar în 1898 o școală publică pentru fete. Societatea din Bucovina 
s-a investit în editarea de cărți, acordarea de burse, premii și ajutoare materiale fe-

42 C. Loghin, op.cit., p. 54; S. Iliescu, op.cit., pp. 227-235.
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telor, înfi ințarea de cursuri pentru industria casnică, organizarea de expoziții ș.a. De 
pildă, a participat cu obiecte românești la expozițiile din București, Paris, Londra, în 
Germania și la New York. Între 1892 și 1895, Societatea a organizat expoziții cu piese 
lucrate manual, urmărindu-se păstrarea tradițiilor artei, populare românești. Societatea 
a avut o secțiune specială, pentru industria casnică, mai precis, cusături și țesături ori-
ginale românești, sub conducerea Emei de Krismanici și a organizat un curs de cro-
itorie, sub conducerea Agripinei Onciul. O secțiune a acestei Societăți s-a ocupat, în 
mod special, de confecțiunea veșmintelor bisericești, mai multe eleve fi ind instruite 
să deprindă acest meșteșug, ca apoi să-l exercite în toate părțile țării. Pentru păstra-
rea identității lingvistice a înfi ințat un curs de limba română la Cernăuți, curs urmat, 
în primii doi ani, de circa 112 fete. Societatea Doamnelor a insistat, pe lângă autorități, 
pentru crearea unui liceu de fete, realizat în 1902. În 1906, aceasta avea 230 membre 
și 30 de fi liale, ceea ce arată amploare mișcării de culturalizare și a celei fi lantropice 
în Bucovina. Fondurile Societății Damelor Române, provenite din cotizații, donații, de 
la circa zece fundații, au fost folosite pentru întreținerea a școlilor, grădinițelor, in-
ternatelor înfi ințate și pentru ajutorarea materială a numeroși elevi și studenți săraci. 
Societatea avea legături cu organizații culturale și fi lantropice din România, precum 
Societatea „Transilvania”, care i-a trimis o sumă de 48.000 coroane, pentru a o utiliza în 
scopuri fi lantropice.43

Societățile culturale românești din Bucovina din cea de-a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea au reprezentat o formă specifi că de manifes-
tare a conștiinței sociale, cu pronunțat caracter național. Acestea vor juca un rol impor-
tant în realizarea unității culturale și naționale a românilor.

Liga Culturală a Femeilor din Basarabia (1917)

Între anii 1812-1917, în Basarabia femeile au constituit o forță socială, care a cimen-
tat unitatea și lupta împotriva regimului țarist. Femeile au participat activ în diverse 
acte de binefacere, sprijinind asociații precum: „Societatea de binefacere a femeilor” 
(1829, Roxandra Edling), „Comitetul de binefacere” (1884, Sofi a Constantinovici), 
„Spitalul de copii (1884), „Casa de muncă Albina” (1900-1929) și altele. În anii 1870 
-1880 Ecaterina P. Dicescu și Alexandra N. Miclaș au creat, pe moșia Telenești un ce-
naclu cultural, care a infl uențat formarea viitorului Bloc Moldovenesc. De aici a pornit 
în 1905 Societatea basarabeană pentru ajutorarea învățământului poporului și studierea obice-
iurilor țării. Vera Petrovna Peretiotcovici (1863-1934) a zidit o școala la moșia Mălăești, 
Orhei, iar între anii 1883-1888 a lucrat ca învățătoare. Ecaterina Sitinski a organizat o 
școală duminicală pentru adulți. Mai apoi, a participat la „Societatea de ajutorare a 
celor doritori de învățământ”, cu sediul la Chișinău.44

43 Șt. Mihăilescu, op.cit., pp. 127-129; Sofi a Ștefanovici, op.cit., pp. 75-78; Emilian-Dan Petrovici, 
op.cit., pp. 334-335; S.O. Stan, op.cit., p. 342.

44 Maria Barbă, „Elena Alistar-Pedagog de vocație. Prima femeie în Sfatul Țării”, în Analele 
Științifi ce ale Universității de Stat „B.P. Hașdeu”, Cahul, vol. X, 2014, p. 128.
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În domeniul dreptului civil, „Hexabiblul” lui C. Armenopol și Manualul de legi al 
lui Andronache Donici acorda femeilor unele drepturi sociale.45 Astfel, femeile aveau 
dreptul să participe la adunări politice, să organizeze asociații culturale etc. Sub regimul 
țarist, femeia basarabeancă a pătruns, dar nu covârșitor de mult, în mai multe profesii, 
ca moașe, dentiste, asistente pentru chirurgi, învățătoare, contabile, funcționare etc. O 
activitate cu totul deosebită a fost depusă de câteva femei din Basarabia, pentru întru 
înfi ințarea și conducerea de licee pentru fete. Multe femei basarabene au activat în siste-
mul de învățământ, au educat mai multe generații de copii, intelectuali, oameni de cul-
tură. Contesa Roxanda Edlinga a construit școala din Manzari, Tighina. Ana Kuzminski 
(1834-1926) a clădit la Brăteni două școli și un spital. 
Sofi a Bezviconnaia a elaborat mai multe teorii pedago-
gice în procesul de predare a limbii franceze.46

Cea mai entuziastă animatoare a mișcării de sus-
ținere culturală românească în Basarabia a fost Elena 
Alistar, de profesie medic. Trăind în familie de preot 
român din Basarabia, cea a lui Vasile Bălan, Elena a fo-
losit limba română și s-a cultivat în tradiția și mentali-
tatea românească. A lucrat o vreme ca învățătoare, fi ind 
cunoscătoare a neajunsurilor învățământului românesc 
basarabean. După moartea soțului său, preotul Alistar, 
a plecat la Iași, în 1909, și s-a înscris la Medicină. După 
1910 Elena Alistar a fost urmărită de poliția secretă 
rusă („otmanca”). La 19 august 1914 a fost arestată și 
reținută pentru 45 de zile la penitenciarul din Chișinău. 
A fost eliberată, din lipsă de probe. S-a retras o vreme 
la Iași, însă la 28 octombrie 1916 s-a întors la Chișinău, 
ca să se angajeze la spitalul Costiujeni.47

Femeile Basarabiei au susținut actul de Unire a Basarabiei cu România din 27 martie 
1918, au încercat să se organizeze, sa formeze asociații și organizații feminine. În 1917-
1918, activistele mișcării femeilor, precum Elena Alistar, Elena Djionat, Olga Țurcanu, 
Nadejda Tudor, E. Isanos, E. Papana ș.a. au militat, alături de Blocul Moldovenesc, de 
Comitetul central al ostașilor moldoveni și alte organizații naționale. În 1917, E. Alistar 
a fondat societatea culturală Făclia a femeilor studente la Medicină și Liga Culturală a 
Femeilor din Basarabia, paralel cu formarea Partidului Național Moldovenesc. Cele mai 
multe femei au participat la primul Congres al învățătorilor din Basarabia, care a avut 

45 În domeniul dreptului public, în Basarabia, până la 1918, au fost aplicate legile rusești. Oleg 
Poalelung, „Unele incursiuni în evoluția istorică a actului normativ juridic”, Revista Națională 
de Drept, nr. 4, 2011, p. 46.

46 Maria Barbă, op.cit., pp. 127-128.
47 Articol al lui Alexis Nour, din Acțiunea feministă, anul I, nr. 4, din 15 iunie 1919, apud Șt. 

Mihăilescu, op.cit., pp. 194-196. 

Elena Alistar (1873-1855)
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loc la 25-27 mai 1917. La acest Congres învățătoarele și profesoarele basarabene au 
adoptat decizii, pentru românizarea școlilor, pentru ridicarea de noi școli românești. 

În iunie 1917 se alege primul Comitet de conducere a Ligii Culturale a Femeilor, com-
pus din Elena Alistar – președintă, Elena Zaharova Djionat – vicepreședintă, Nadejda 
Tudor – secretară, iar membre, O. Țurcanu, E. Isanos, E. Ivanova, A. Budacova ș.a. 
În septembrie 1917, Elena Djionat (1888-1936) a înfi ințat prima școală românească în 
Chișinău. Comitetul Ligii Culturale a Femeilor basarabene a stabilit un contract cu Biroul 
de organizarea Sfatului Țării și a desemnat-o pe Elena Alistar în funcția de deputat. La 
21 noiembrie 1917, în ziua deschiderii Sfatului Țării, Elena Alistar a rostit o cuvântare, 
în care a pus problema susținerii grabnice a învățământului românesc. La 13 octom-
brie 1918, E. Alistar a semnat, împreună cu Elena Zaharov, o scrisoare a femeilor ba-
sarabene, în care a pus problema participării femeilor în activitatea școlară, educativă, 
patriotică și socială. La 1 decembrie 1918, Elena Alistar a fost numită directoare a Școlii 
Eparhiale de Fete din Chișinău, unde a lucrat până în 1938.48

După Marea Unire din 1918 reprezentantele reuniunilor basarabene au participat 
la adunările și congresele altor reuniuni din țară. Cu sprijinul Mariei Cantacuzino s-a 
organizat și în Basarabia, Societății Ortodoxe a Femeilor române, în frunte cu doamna 
Siminel. În 1926 s-a înfi ințat Consiliul Național al Femeilor din Basarabia, în frunte cu 
doamna Dicescu, iar, mai târziu, în 1927 s-a înfi ințat Gruparea Femeilor Române, fi -
liala Chișinău, sub președinția Elenei Alistar-Romanescu. În 1928 Elena Djionat a 
fondat Organizația Femeilor Basarabene, care ulterior, sub conducerea Elenei Alistar-
Romanescu, a fost afi liată la Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române. În 1933 
reformează organizația sub denumirea de Liga Femeilor din Basarabia. La Congresul 
de constituire a acesteia a fost alcătuită o moțiune către Carol al II-lea, mai ales pen-
tru susținerea educației femeilor și culturalizării lor, indiferent de starea socială. Sub 
președinția Elenei Djionat, Liga a înfi ințat câteva azile, unul pentru femei intelectua-
le, unul pentru copii ai străzii și un gimnaziu comercial practic de fete.49 Activitatea 
militantă a asociațiilor de femei din Basarabia nu a fost lipsită de greutăți, legate de 
fonduri sau de puținul sprijin, din partea partidelor politice.

Uniunea Femeilor Române din Austro-Ungaria (1914)

Maria Baiulescu (1863-1941) a fost inițiatoarea și președinta Uniunii Femeilor 
Române din Austro-Ungaria. Mai precis, în 1911 la Adunarea generală a Reuniunii 
Femeilor Române din Brașov, care serba a-60-a aniversare de la întemeiere (petrecută în 
1850), M. Baiulescu a vorbit despre crearea unei uniuni a femeilor din toată Austro-
Ungaria. Mâna era întinsă și spre reuniunile din Regatul României. În timpul Primului 

48 Ibidem, pp. 128-131; Iurie Colesnic, Generația Unirii, Chișinău: Museum, 2004, pp. 107-108; Șt. 
Mihăilescu, op.cit., pp. 194-196.

49 Iurie Colesnic, În lumea asta sunt femei, Chișinău, 2016, pp. 179-186, 465-468; Șt. Mihăilescu 
Din istoria feminismului românesc Studiu și antologie de texte (1929-1948), Iași: Polirom, 2006, 
pp. 191-193.
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Război Mondial Uniunea Femeilor a colaborat cu Societatea Națională Ortodoxă a Femeilor 
Române. M. Baiulescu a participat și la înfi ințarea Societății pentru Ocrotirea orfanilor de 
război. Ca președintă a Reuniunii Femeilor Române din Brașov, Maria Baiulescu a consi-
derat că Reuniunile, înfi ințate în Transilvania, Banat și Bucovina nu aveau doar o me-
nire locală, ci una națională. Proliferarea asociaționismului feminin a fost o realizare 
excepțională, dar acțiunile dispersate nu era decât un pas. Programele și statutele tu-
turor reuniunilor din Transilvania, Banat și Crișana erau asemănătoare, țelul lor fi ind 
fi lantropic și cultural.50 Pasul hotărâtor pentru realizarea unui Congres al Reuniunilor 
de Femei Române din Ungaria a fost trimiterea unei adrese, către toate reuniunile de fe-
mei, schițându-se și baza programului comun. Acesta cuprindea următoarele puncte: 

„1. Problema educațiunii fetițelor noastre. 
2. Cultivarea sentimentelor religioase și îngrijirea lăcașurilor sfi nte. 
3. Cultivarea industriei naționale femeiești și păstrarea și perfecționarea motivelor națio-

nale.
4. Educațiunea sistematică a gospodăriei și a industriei casnice. 
5. Instituțiunile fi lantropice: îngrijirea bolnavilor, a celor lipsiți, a săracilor; înfi ințarea 

unui mare Orfelinat”.51 (subl. n.) 

Liniile generale ale programului au primit o formulare de acest fel, pentru a pu-
tea fi  aprobate, de către autorități. Răspunsurile Reuniunilor de femei din Hunedoara, 
Sibiu, Blaj, Șimleu Silvaniei, Lugoj, Arad, Turda, Cluj, Zărnești, Mediaș, au venit re-
pede, de aceea Maria Baiulescu a convocat o adunare generală extraordinară, în 12-
13 mai 1913 la Brașov. Această adunare a hotărât convocarea primului Congres al 
Reuniunilor Femeilor Române din Ungaria, pentru zilele Rusaliilor. Cuvântul de des-
chidere la Congres a fost rostit de M. Baiulescu, devenită președinta acestei Uniuni. 
Apoi, a fost invitată Elena Pop Hossu-Longin, președinta Reuniunii Femeilor Române 
din Hunedoara, să sublinieze opinia sa, în privința scopului și perspectivelor Uniunii. 
Congresul a propus o Comisiune, pentru a analiza și completa Proiectul de Statute. 
Sediul Uniunii a fost stabilit la Brașov. În conducerea și organizarea Uniunii au fost 
desemnate: Maria B. Baiulescu președintă, iar Maria Cosma, Elena Pop Hossu-Longin, 
vicepreședinte. Ca membre, în Comitetul Uniunii, au mai fost Elena Săbădeanu, Ana 
Filip, Paulina Rădulescu, Sofi a Beleș, Elena Dr. Mețianu, ș.a. Supleante au fost Maria 
Moldovan, Ana Pop de Lemeny, Lucreția Murășanu. Sidonia Petrovna era secretară, 
iar Virginia Vlaicu casieră a Uniunii.52

50 Maria B. Baiulescu, „Zece ani în România Mare și șaptesprezece ani de la înfi ințare. Istoricul 
[Uniunii Femeilor Române din Austro-Ungaria]”, în Anuarul Uniunii Femeilor Române din 
România Mare. Al șaptesprezecelea an de la întemeiere, 1913-1930, sub înaltul patronaj al M.S. 
Regina Maria, Brașov, septembrie 1930, pp. 1-3; Șt. Mihăilescu, op.cit., p. 165. 

51 Ibidem, p. 166.
52 „Congresul femeilor române”, Românul, Arad, an III, nr. 121, 5|18 Iunie 1913, pp. 1-3; Maria 

Baiulescu, op.cit., pp. 1-3; Statutele Uniunii Femeilor Române din Ungaria, Brașov: Typographie 
Ciurcu & Comp., 1913; Șt. Mihăilescu, op.cit., 2002, pp. 165-166; Mircea Băltescu, op.cit., pp. 
208-209.



148

În ambele zile ale Congresului au avut loc acțiuni festive: în prima seară o masă 
comună și o interpretare a Veturiei Triteanu. S-a cântat „Cavaleria Rusticană”, de 
Mascagni și „Sezătoarea” de Tiberiu Brediceanu. Maestrul Gheorghe Dima a dirijat în-
treaga producție muzicală. La fel ca la celelalte adunări ale asociațiilor culturale și aici 
au avut loc seri „de cunoștință”, discuții, propuneri și hotărâri prezentate de deosebi-
tele comisii, conferințe publice, banchete, concerte și reprezentații teatrale. La dorința 
publicului Reuniunea de cântări a repetat „Requiemul” de Verdi, sub bagheta maestru-
lui Novak. Al doilea concert a fost al soliștilor Lucia Cosma și Ionel Crișan.53

În 26 și 27 mai 1914, Uniunea Femeilor Române din Ungaria, alcătuită din cele 66 
de reuniuni locale, și-a ținut Congresul la Sibiu, urbe unde se afl a și sediul Astrei. 
Aceasta a pus la dispoziția Congresului, în semn de solidaritate, sala festivă. Au venit 
la Congres un număr foarte mare de delegate, din toate colțurile Transilvaniei, dar și 
din diferite societăți culturale. Congresul s-a deschis în ziua de 26 mai 1914, printr-un 
serviciu divin în impunătoarea Catedrală, ofi ciat de venerabilul Mitropolit ortodox 
Nicolae Mețianu. La sfârșitul slujbei acesta a ținut o cuvântare solemnă, arătând ce 
importantă era activitatea femeilor în viața religioasă, culturală și socială. În discursul 
său Maria Baiulescu a arătat importanța carității creștine, în viața națională, iar preșe-
dintele Astrei, Andrei Bârseanu, a subliniat rolul femeilor în viața familiei și națiunii 
române. În luările de cuvânt au fost dezvăluite câtva aspecte dramatice ale românilor 
din Austro-Ungaria, respectiv slaba încurajare, de către stat, a culturalizării poporului 
și nivelul precar, sub aspect higienic și alimentar, al acestuia. Estimativ în familia unui 
țăran român se nășteau 10, 12 copii și trăiau cam 4. Mureau multe mame tinere, lăsând 
orfani un număr mare de copii. Elena Hossu-Longin a estimat că existau, numai în 
comitatul Hunedoarei, circa 4.270 copii români orfani. Uniunea se angaja să prevină 
mortalitatea copiilor și a lehuzelor, acordând ajutoare materiale și fi nanciare. S-au pro-
pus, ca mijloace de acțiune socială, combaterea alcoolismului și sprijinirea orfanilor, 
prin „casa milostivirii”, în care se putea dona, cel puțin o coroană. Cererea de bani a 
primit răspuns de la numeroase familii, deși solicitarea de fonduri venea de la o mul-
țime de alte societăți culturale. A fost remarcabilă, în acea perioadă de insecuritate, de 
neajunsuri, să fi e atât de mulți donatori. În combaterea alcoolismului au fost chemate 
elementele culte, din orice localitate: preotese, primărese, notărese, într-un cuvânt „in-
teligența”, care să țină conferințe simple, pe înțelesul poporului, să-l lumineze asupra 
chestiilor de igienă, precum și asupra oricăror nevoi economice și culturale.54

Un alt punct important al dezbaterilor Congresului de la Sibiu a fost asigurarea de 
cadre competente, pentru școlile de fete, cum era Școala de Fete a Asociațiunii. Maria 
Cosma, vicepreședinta Uniunii Femeilor din Ungaria a propus să se întemeieze un fel de 

53 Șt. Mihăilescu, op.cit., p. 166; „Congresul Uniunii Femeilor Române”, Luceafărul, Revistă pen-
tru literatură, știință și artă, nr. 11, 1914, p. 337; Simona Stiger, Asociaționism și emancipare în 
Transilvania până la primul război mondial, Arad: Editura „Moise Nicoară”, 2001, pp. 89-97. 

54 „Congresul Uniunii Femeilor Române”, p. 337; Cf. Statutele Uniunii Femeilor Române din 
Ungaria, Brașov: Tipografi a Ciurcu & Comp., 1913; Șt. Mihăilescu, op.cit., pp. 169-172.
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„seminar pedagogic pentru fete, viitoare profesoare”. S-a făcut și o propunere feministă: 
o anume doamnă Tordoșanu a arătat nevoia de a scăpa femeia de sub rigida tutelă a 
bărbatului, asigurându-i oarecare independență materială, prin crearea unor bănci femi-
niste, ca în Germania, în care femeile să-și depună economiile lor, pe ascuns de bărbați.55 

Femeia română se afl a în fața unei mari probleme, aceea de a-și ridica nivelul 
cultural. Învățătura și cultura ei foloseau ca bază a moralității, o încurajau să-și în-
deplinească mai bine rolul de mamă și soție. Această culturalizare nu viza doar fe-
meia din straturile înstărite, ci, mai ales, femeia din popor, țăranca, cea care avea 
dreptul să fi e învățată despre toate aspectele civilizate ale gospodăriei. Discuțiile din 
timpul Congresului au adus în prim plan posibilitățile ca femeia română să devină o 
bună gazdă, gospodăria ei să primească oaspeți, care să-i ofere și bani, în schimbul 
unei bune ospitalități. Asemenea idee a venit de la o delegată de dincolo de Carpați, 
Eleonora Stratilescu, secretara Societății. Unirea Educatoarelor Române din Iași, care a 
ținut o cuvântare, în care a accentuat o mulțime de probleme ale femeii, în viața soci-
ală. Unirea Educatoarelor Române a fost înfi ințată la Iași în 1908, având ca președintă de 
onoare pe Emilia Humpel. În comitetul de conducere al acestei Uniunii au fost Aneta 
Socor, Tereza Stratilescu și Maria C. Buțureanu.56 La Congresul Uniunii, de la Sibiu 
s-au afl at și delegate din partea Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, înfi ința-
tă în anul 1910 la București, din inițiativa unor reprezentante ale elitei feminine a epo-
cii: Alexandrina Cantacuzino, Zoe Romniceanu, Elena Odobescu, Maria Glogoveanu, 
Elena Meissner, Eleonora Stratilescu, acestea din urmă fi ind prezente la Sibiu.57 

Damele române de peste mulți veneau cu o perspectivă națională, subliniau orizon-
tul binefăcător al culturii și educației naționale, dar și cu concepții feministe asumate 
din ideologiile vremii, de tip liberal, socialist sau conservator. De altfel, Congresul si-
bian al Uniunii a fost perceput, de presa vremii (Luceafărul, nr. 11, 1914) ca „o mani-
festare a ideii unității neamului românesc, care pătrunde tot mai adânc în sufl ete și 
sapă acolo patul, pentru o nouă mentalitate (...) românească. Importanța congresului o 
vedem în faptul, că și el este un semn, un produs, al marei schimbări ce s’a desfășurat 
și se desfășoară în vieața noastră subconștientă. Fără această schimbare prevestitoare 
de vremuri nouă nici n’ar fi  putut prinde rădăcini idea Uniunii, care, fără îndoială, a 
pornit dintr’o inițiativă particulară și a fost chibzuită ani îndelungați, dar fără această 
schimbare n’a putut încolți”.58

55 Ibidem, pp. 172-173.
56 Eleonora Strătilescu, Temeiul mișcării feministe și scopurile pe care le urmărește. Mic istoric al miș-

cării feministe din România, București: Editura Minerva, 1919, pp. 3-8; Șt. Mihăilescu, op.cit., 
pp. 28-29.

57 Ibidem, pp. 174-176; Eleonora Strătilescu, „Congresul de la Sibiu al Uniunii Femeilor 
Române din Ungaria”, Unirea Femeilor Române, an VI, nr. 6, Iași, iunie 1914, pp. 269-271; 
Șt. Mihăilescu, op.cit., pp. 200-203; Ioana Elena Frunzescu, „Începutul emancipării femini-
ne…”, în Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu”, Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. 
XIV, 2016, pp. 333-341.

58 „Congresul Uniunii Femeilor Române”, p. 336.
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După doi ani de la Congresul Uniunii, de la Sibiu, în 1916, a avut loc un eveniment 
notabil, în cadrul mișcărilor femeilor, constituindu-se Societatea Crucii Roșii Românești, 
la Brașov. Maria Baiulescu s-a afl at printre inițiatoarele acestei Societăți, după ce acti-
vase și în Iași, în cadrul Societății Ortodoxe, sub patronajul căreia s-a înfi ințat Societatea 
pentru Ocrotirea Orfanilor de Război și Asociația pentru Emanciparea Civilă și Politică a 
Femeii Române (1917). Comitetele de femei care au fost înfi ințate, încă de la începutul 
Războiului în toate provinciile românești, au antrenat mii și mii de femei în acțiunile 
de sprijinire a frontului, prin strângerea contribuțiilor în bani și în obiecte în folosul 
spitalelor, pentru ajutorarea răniților și a familiilor luptătorilor. Comitetul Central al 
Doamnelor Române, cu sediul la Iași, prezidat de Maria Rosett i Roznovanu și afl at 
sub patronajul principesei Elisabeta, a coordonat toate aceste eforturi. La București 
a funcționat Comitetul femeilor medici, în scopul de a veni în ajutorul invalizilor și 
orfanilor de război. Un număr mare de femei au lucrat ca surori de caritate, altele au 
organizat ambulanțe și cursuri de infi rmiere și au lucrat în spitale. Comitetul de fe-
mei din București, din inițiativa Mariei Rosett i, a înfi ințat și administrat două spitale, 
unul la Turnu-Măgurele și altul la Craiova. Societatea Ortodoxă Națională a femeilor ro-
mâne a organizat ajutoare în Ardeal, a donat o sumă de peste 15.000, pentru comite-
tele Reuniunilor femeilor din Transilvania, familiilor mobilizaților români și ostașilor 
transilvăneni, afl ați prin spitalele din Sibiu, Brașov și Caransebeș. Comitetele femeilor 
române din Transilvania – constituite în urma apelului lansat de Societatea Doamnelor 
române din Sibiu, în frunte cu Iudita Măcelariu – pentru susținerea frontului românesc 
au fost desfi ințate de autoritățile austro-ungare, membrele acestora și-au continuat ac-
tivitatea începută ca persoane particulare. În 1918 au fost și femei delegate să participe 
la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.59

Trecutul asociaționist, la sud și est de Carpați, a avut și el un traseu plin de difi -
cultăți. Pe la 1867 Cornelia Emilian (1840-1910) a anunțat crearea Reuniunii Femeilor 
Române, cu proiect propriu de Statute, dar care nu a fost recunoscută, prin lege, ca 
asociație conformă dreptului public, decât în 1893. Reuniunea nu a reușit o solidarizare 
a damelor într-un comitet organizatoric, cu toate că doamna Emilian era o personali-
tate puternică. Aceasta provenea dintr-o familie nobilă din Transilvania, Ederlly de 
Medve, fi ind născută la Zlatna, în 1840. Nu se știu multe detalii despre cum a ajuns 
în Moldova, la Iași, dar ea a devenit tânăra soție a lui Ștefan Emilian, profesor la 
Universitatea ieșeană. Doamna Emilian a fost foarte implicată în timpul Războiului 
de Independență din 1877, ca infi rmieră, apoi s-a ocupat să organizeze cantine școlare. 
În toamna anului 1894 s-a anunțat înfi ințarea Ligii Femeilor Române, alcătuită din 58 de 
membre. Liga amintită a fost desfi ințată, după cinci ani, ca urmare a unor neînțelegeri 
și a imixtiunii unor grupări politice. O publicație a Ligii, „Buletinul Ligii Femeilor”, 
Secțiunea Iași, care cuprindea doamne din înalta societate ieșeană, cu soți în adminis-
trația locală, a prezentat, în 1895-1896 dări de seamă, articole despre situația femeii 

59 Șt. Mihăilescu, op.cit., pp. 21-22, 200; I.E. Frunzescu, op.cit., pp. 338-339.
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române și despre mișcarea feminină din alte țări. După desfi ințarea Ligii, din fondurile 
rămase, Cornelia Emilian a înfi ințat Revista noastră și a subvenționat revista România, 
ca să apere aspirațiile sociale și culturale ale femeii române. Ambele publicații au avut 
însă o existență scurtă.60 Mai târziu s-a creat asociația Emanciparea femeii (București, 
1911), care și-a schimbat numele în 1913, devenind Drepturile femeii, pentru o mai bună 
clarifi care și afi rmare a scopului organizării mișcărilor de revendicare a femeilor ro-
mâne. Multe dintre membrele societăților femeilor de peste munți creaseră deja un 
discurs militant feminin, în reviste ca „Dochia” (Iași, 1896-1898), „Românca” (Iași, 
1905-1906), „Viitorul Româncelor” (București, 1912-1914).61

În anii următori, 1914-1918 au apărut piedici serioase în desfășurarea activității 
Uniunii Femeilor Române, din cauza Marelui Război și a represiunii autorităților. În 
august 1914, președinta Uniunii a adresat un apel, către femeile din Transilvania și 
Ungaria, – să se înscrie la cursurile de surori de caritate, pentru a putea acorda sprijin 
soldaților răniți pe front. Printre cele care au răspuns apelului s-au numărat Virginia 
Braniște, Tulia Găvruș și Miți Onicioiu. Reuniunile de femei din Transilvania au per-
severat în strângerea de fonduri, pe care le-au îndreptat către susținerea orfanilor, vă-
duvelor și săracilor. S-au făcut colecte publice pentru strângerea de veșminte, alimente 
și bani, cu care să fi e ajutați răniții, s-au înfi ințat apoi spitale, pentru adăpostirea și 
îngrijirea răniților și bolnavilor, iar zeci de românce s-au înscris ca surori de caritate. 
Cea mai de seamă faptă fi lantropică a fost acțiunea pentru ajutorarea copiilor și co-
pilelor rămași orfani și fără nici un sprijin. Au funcționat, cu sprijinul Bisericilor, al 
Reuniunilor de femei, orfelinate la Brașov, Sibiu și Blaj. Orfelinatul înfi ințat la Brașov a 
întâmpinat mari greutăți din partea autorităților, o grea lovitură fi ind plecarea uneia 
dintre cele mai energice dame brașovene, Maria Baiulescu, la Iași, până în 1919. Au 
rămas să continue activitățile de binefacere Virginia Vlaicu și Ana Broșteanu. Maria 
Baiulescu nu a putut participa la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 de-
cembrie 1918, dar s-au afl at acolo numeroase reprezentante ale Reuniunilor de femei, 
care sperau că, în România întregită, vor acționa mai efi cient în scopurile lor fi lan-
tropice și culturale. La întoarcere de la Iași Maria Baiulescu a trecut, mai întâi, prin 
București, unde a solicitat și a primit ajutorul fi nanciar al Băncii Naționale, respectiv 
suma de 50.000 de lei. Banii au fost folosiți pentru reabilitarea edifi ciului Orfelinatului 
din Brașov. Prin Ordinul nr. 1.578, emis în data de 10 iunie 1919, Consiliul Dirigent a 
pus imobilul amintit la dispoziția Uniunii Femeilor Române. În perioada desfășurării 
lucrărilor de reparație, orfanele au fost trimise, pentru câteva luni, la Orfelinatul din 
Sibiu. Reuniunea Femeilor Române din Brașov s-a afl at într-o permanentă legătură cu fi -
liala Societății Ocrotirea Orfanilor de Război din Sibiu, afl ată sub președinția Catincăi A. 

60 Ionela Băluță, „Apariția femeii ca factor social”, în Direcții și teme de cercetare în studiile de 
gen din România. Atelier, Ionela Băluță, Ioana Cîrstocea (coord.), București: Colegiul Noua 
Europă, 5 iulie 2002, pp. 68-69, 71-77, 90-92. 

61 Șt. Mihăilescu, op.cit., pp. 28-29.
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Bârseanu, dar și cu președinta generală a Societății Ocrotirea Orfanilor de Război, princi-
pesa Olga Sturdza.62 

După Marea Unire Uniunea Femeilor Române a scăpat de numeroasele îngrădiri 
politice, extinzându-și numărul de membre și activitățile culturale și de binefacere. 
Constanța Hodoș pleda pentru susținerea drepturilor femei, mai ales ale țărăncii: „Nici 
o femeie nu-i îndreptățită și chinuită de barbaria moravurilor fals legitimate ca țăranca 
română. Lucrează alături de bărbat la câmp, în casă singură, fără îndurare nesocotită 
acolo unde trebuie să se țină seamă de inteligența ei”.63 Într-un articol din Transilvania, 
nr. 3, 1920) Maria B. Baiulescu a prezentat drepturile și îndatoririle femeii române, 
după Marele Război: „Drepturile noastre sunt datorii, pe care ni le impunem; datorii 
mai largi față de neam și față de țară. Femeia nu dorește, prin drepturile ce le solicită, 
independența rău înțeleasă; ea cere tovărășia dreaptă la muncă, pentru binele familiei, 
poporului și țărei sale. Ea vrea să aibă propria sa cugetare, propria sa judecată, propria 
sa răspundere. Femeia a evoluat la această treaptă socială, prin instrucțiunea și cultura 
sa, pe care a putut să și-o câștige în deceniile din urmă. Și este o fericire că instrucțiu-
nea, a dat unei clase de femei această seriositate, care îi dă o nouă podoabă în menirea 
vieții sale. Pe lângă virtuțile frumoase, ce să cereau femeii până acum, vieața de astăzi 
îi cere tărie de caracter și energia de care are nevoie în lupta pentru existență. Numai 
este în concepția vremurilor trudite ce le trăim, educațiunea păpușească a femeii, ace-
lei femei orientale, care aștepta îmbrăcată în podoabe și pietrii scumpe, să fi e alintată și 
măgulită, visând fericiri de pe altă lume. Va dispărea din rândurile căsniciilor, această 
femeie jumătate curtezană, jumătate roabă, care ducea vieața sa indolentă în inerție, 
omorând vremea, umplându-și capul de lectură monstruoasă, iscodind vecinic mijloa-
ce pentru a-și împlini golul vieții. Femeia nouă, care se va alege din amalgamul nouei 
plămădeli, va ști să cugete, să judece, să ia parte la sporul de muncă, nu numai al fa-
miliei sale, ci va trebui să fi e tributară și poporului său. Ea va avea, în parte cu soțul ei, 
răspunderea apărării și susținerii vetrii familiare, și totodată apărării și susținerii țării 
sale. Ea va ținea la sfi nțenia și cinstea casei sale, precum va ținea la sfi nțenia și cinstea 
moșiei noastre strămoșești în principiile de a ajuta la întărirea scumpei noastre patrii 
prin desvoltarea noastră pur națională și morală. Astfel, femeia desrobită de cătușele 
moștenite prin atavism, va transformă mijloacele sale de apărare, precum subterfugi-

62 A.B., „Orfelinatele noastre”, Transilvania. Revista Asociațiunii pentru Literatura română 
și cultura poporului român, Sibiu, an XLVII, nr. 1-6, 1 iulie 1916, pp. 2-8; Maria Baiulescu, 
Memoriu și istoricul orfelinatului Uniunii Femeilor Române din Brașov: 1919-1933, Brașov, 1933, 
pp. 3-11; Idem, „Zece ani în România Mare și șaptesprezece ani de la înfi ințare. Istoricul”, 
in Anuarul Uniunii Femeilor Române din România Mare. Al șapteseprezecelea an de la întemeie-
re (1913-1930), sub înaltul patronaj al M.S. Regina Maria, Brașov, septembrie 1930, pp. 1-3; 
Mircea Băltescu, „Contribuții la istoricul «Reuniunii Femeilor Române» din Brașov”, Revista 
Cumidava, Muzeul de Istorie - I, Brașov, 1967, pp. 144-148, 210; Rozalia Posea, „Caritatea în 
anii Primului Război Mondial”, Țara Bârsei, 2014, pp. 144-150.

63 Constanța Hodoș, „Câteva păreri”, Transilvania, nr.1, 1920, p. 61; Șt. Mihăilescu, op.cit., 2002, 
pp. 165-166.
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ile și șiretenia, în energii, având curajul a purta consecințele acțiunilor sale. Câmpul 
acesta de activitate, ce i se va deschide femeii, prin câștigarea drepturilor sale civile 
și politice, va aduce atâtea roade în refacerea morală, socială și culturală a poporului 
nostru, încât este incalculabil ajutorul ce-1 va putea da femeia neamului său, și rezul-
tatele ce le vom obținea prin colaborarea sa. În chipul acesta înțelegem noi femeile ro-
mâne emanciparea noastră”.64 Mesajul Mariei Baiulescu stabilește, ca priorități, pentru 
viitor, implicarea în viața familiei și în slujirea morală și culturală a poporului. 

Cu prilejul Congresului Uniunii din 1925, de la Timișoara, Vasile Godiș a subliniat 
că „Asociațiunea vede în Uniunea Femeilor Române sora sa dulce’ în serviciul acelu-
iași generos ideal al solidarității naționale și printr’ânsa a celei umane. Noțiunea soli-
darității sociale este una din cuceririle mai noui și celei mai prețioase ale civilizațiunii. 
Ea face parte acum din conștiința comună a interdependenței tuturor lucrurilor ome 
nești, a tuturor intereselor particulare ori colective”.65

Bilanțul activităților Reuniunilor de femei ardelene a fost realizat festiv în 1926, 
la sărbătorirea a 75 de ani de la întemeierea Reuniunii Femeilor Române din Brașov și 
Congresul Uniunii Femeilor din România Mare. Această Uniune, reprezentând o fede-
rație de peste o sută de societăți, reuniuni și asociații, împreună cu fi lialele lor din 
Ardeal, Banat, Maramureș, Crișana, Bucovina, Moldova, Muntenia și Oltenia, a cerut 
garantarea îndeplinirii drepturilor femeilor române, a pledat ca votul femeilor să fi e 
obligatoriu. Uniunea exprima prin Comitetul său, președinta Maria Baiulescu, vice-
președinte Catinca A. Bârseanu, Micaela Catargi și Maria M. Pop, dorința stăruitoare 
a membrelor sale de a participa, în mod activ, la activitățile sociale. La Congresele 
Uniunii Femeilor Române din România Mare s-a remarcat faptul că, participarea delega-
telor din toate provinciile țării, a contribuit la rezolvarea unor importante probleme 
sociale, a cimentat unirea sufl etească a femeilor române.66 

Uniunea Femeilor din România Mare își va lărgi programul, punând accent pe lupta 
pentru câștigarea drepturilor integrale ale femeilor și pe solidarizarea cu alte organi-
zații culturale și fi lantropice. Revendicările feminine din România Mare au încercat să 
învingă toate prejudecățile și rezistențele ce li se opuneau, iar solidaritatea asociațiilor 
a avut ecou intern și internațional.

64 Maria Baiulescu, „Drepturile și datoriile noastre”, Transilvania, nr. 3/ 1920, pp. 320; idem, 
„Istoricul Uniunii Femeilor Române din Ungaria”, p. 3; Idem, „Astra și Uniunea femeilor 
române”, în Buletinul eugenic și geopolitic, Cluj, 1927-1947. Secția medicală și biopolitică a 
„Astrei” Cluj, 1 mai 1927, pp. 153-154.

65 Axente Iancu, „Societățile de binefacere românești și asistenta copiilor părăsiți”, Transilvania, 
an 57, nr. 3, martie 1926, pp. 109-112; Vasile Goldiș, „Discursul președintelui Astrei la 
Congresul Uniunii Femeilor Române din Timișoara (1925)”, Transilvania, nr. 11-12 / 1925,
p. 600. 

66 Șt. Mihăilescu, op.cit., 2006, pp. 93-96. 
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Militantismul național, social și cultural al femeilor ardelene
în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX (III)

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

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, Făgăraș, 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-Rozvány, 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.


