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Notă asupra ediţiei 

Volumul de faţă reprezintă o selecţie dintr-un număr impresionant 
de documente, atestând afirmarea, încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, 
a unui curent de idei feministe şi a unei ample mişcări care urmărea, şi 
pe teritoriile locuite de români, emanciparea integrală a femeii. 

Am ales cu prioritate acele texte care au o importanţă teoretică sau 
politică mai mare în evoluţia mişcării; am reprodus şi câteva dintre 
statutele şi programele unor asociaţii de femei, pentru a ilustra gradul 
lor de maturizare, îndeosebi sub influenţa evenimentelor istorice care 
au dus la naşterea şi consolidarea României moderne. 

Ţinând seama de faptul că în primele decenii ale secolului XX s-au 
înmulţit studiile de sociologie feministă, unele atingând zeci şi chiar sute 
de pagini, a fost obligatoriu să reţinem doar fragmentele mai semnificative 
sau concluziile finale ; peste tot, am semnalat întreruperea textului prin 
paranteze drepte, între care se află şi orice altă intervenţie în original. 

Spaţiul limitat nu ne-a permis să includem o serie de dovezi semnifi¬ 
cative ale manifestării în viaţa publică a unor asociaţii de femei transil¬ 
vane, ca, de exemplu, cele referitoare la Reuniunea Femeilor Române 
din Hunedoara, Blaj, Cluj, Sibiu, Sălaj etc., ceea ce nu reprezintă însă o 
pierdere prea mare, având în vedere că acestea, asemenea asociaţiilor 
din restul provinciilor româneşti, au fost create după modelul Reuniunii 
Femeilor Române din Braşov, a cărei activitate este pe larg înfăţişată. 
Pe de altă parte, aceste dovezi, dar şi multe alte atestări documentare 
la fel de importante au fost deja publicate în primul volum al amplei 
noastre antologii: Emanciparea femeii române (Editura Ecumenica, 
Bucureşti, 2001). 

Pentru anii care au urmat întregirii ţării, ne-am oprit cu predilecţie 
asupra textelor - studii, comunicări ştiinţifice, discursuri etc. - care 
reflectă intensa preocupare a mişcării feministe pentru înlăturarea statu
tului anacronic al femeii şi pentru elaborarea unei legislaţii corespun¬ 
zătoare, în concordanţă cu cerinţele lumii civilizate. Prezentul volum se 
încheie cu anul 1929, când, ca urmare a acestor insistenţe, s-a obţinut 
dreptul femeilor de a alege şi de a fi alese în consiliile comunale şi 
judeţene. 

In întreprinderea noastră, ne-am confruntat cu mari dificultăţi, din 
cauza blocării fondurilor (din motive obiective), mai ales a celor de la 
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Biblioteca Academiei, unde se conservă grosul materialului documentar 
de care aveam nevoie. Multe dintre colecţiile publicaţiilor feministe sunt 
incomplete sau deteriorate, astfel încât nu pot fi xerografiate. 

Sperăm că unele omisiuni regretabile vor putea fi eliminate printr-o 
adendă, anexată la următorul volum, care îşi propune să urmărească 
evoluţia feminismului politic românesc între anii 1929-1948. 

In transcrierea textelor, am ţinut seama de ortografia în vigoare, 
străduindu-ne să nu alterăm, pe cât a fost posibil, limbajul în care ele au 
fost redactate. Explicaţia unor cuvinte ieşite din uz sau a unor expresii 
în limbi străine se află în subsolul paginilor respective. O seamă de 
documente sunt însoţite de succinte note clarificatoare, privind viaţa şi 
opera unor protagoniste ale feminismului românesc sau referitoare la 
organele de presă ale diferitelor asociaţii de femei. 

Ştefania Mihăilescu 
' 16 octombrie 2001 



Introducere 

Feminismul, ca mişcare socială organizată şi revendicativă, este 
un produs firesc al epocii moderne. Cercetarea numeroaselor docu
mente istorice atestă cu prisosinţă faptul că schimbarea fundamen
tală în condiţia femeii a intervenit o dată cu declanşarea revoluţiilor 
democratice burgheze, prin înlăturarea vechilor structuri feudale şi 
a privilegiilor nobiliare şi prin recunoaşterea egalităţii în drepturi a 
tuturor cetăţenilor, indiferent de etnie, sex, convingeri religioase etc. 

înlocuirea economiei tradiţionale de tip casnic cu marea industrie 
mecanizată a atras după sine o imensă solicitare a tuturor energiilor 
umane, nu numai în sfera producţiei materiale, ci şi în toate celelalte 
domenii ale vieţii sociale. Femeile au fost profund implicate în acest 
proces şi curând ele s-au ridicat la luptă pentru înlăturarea tuturor 
obstacolelor care stăteau în calea afirmării lor. 

Iată de ce, numai ca urmare a generalizării noilor structuri capi
taliste, în cursul secolului al XIX-lea, s-au creat condiţiile necesare 
pentru răspândirea în lume a năzuinţei femeilor spre dobândirea 
drepturilor economice, politice şi juridice egale cu ale bărbaţilor şi 
pentru manifestarea unui autentic curent de gândire şi a unei mişcări 
de proporţii din ce în ce mai mari. Această mişcare poate fi denumită 
cel mai propriu „mişcarea de emancipare a femeii", parte constitutivă 
a acelor orientări sociale care aveau ca obiectiv modernizarea şi 
democratizarea vieţii publice. O asemenea denumire exprimă cel mai 
fidel adevăratul conţinut al mult controversatului termen „feminism". 

începuturile şi istoria mişcării de emancipare a femeilor române 
sunt insuficient cercetate, ceea ce face ca bogata literatură feministă 
de dinainte de 1948 să fi rămas, în mare parte, nevalorificată. 
Studiile publicate, îndeosebi în deceniile şapte-nouă ale secolului XX, 
acordau o atenţie cu totul disproporţionată organizaţiilor de femei 
socialiste şi, fireşte, în primul rând celor comuniste, din motive 
evidente, de ordin ideologic, opunându-le ansamblului cu mult mai 
important al mişcării feministe româneşti, etichetată drept ostilă 
realelor interese democratice. Puţinele studii consacrate perioadei 
dintre cele două războaie mondiale şi celei de după război atribuie 
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merite inexistente aşa-zisului rol exercitat de Elena Ceauşescu, 
punând în mod ostentativ şi tendenţios în umbră adevărata contri
buţie, pe plan naţional şi internaţional, a unor personalităţi proemi¬ 
nente ale feminismului românesc, cum a fost, de exemplu, cazul 
tipic al Alexandrinei Cantacuzino. 

Din examinarea principalelor mărturii documentare - statute şi 
programe ale diferitelor asociaţii de femei, memorii, articole, studii 
din ziarele şi revistele vremii, lucrări ale unor importante persona
lităţi politice şi culturale, material arhivistic, dezbateri parlamen¬ 
tare etc. - rezultă cu certitudine că ideile înaintate ale emancipării 
femeii şi-au făcut apariţia şi în Ţările Române, încă din primele 
decenii ale secolului al XIX-lea, aproximativ în acelaşi timp cu răspân
direa unor curente de idei asemănătoare în Anglia, Franţa, SUA, 
Suedia şi în alte ţări industriale dezvoltate. Explicaţia se află, pe de 
o parte, în faptul că înlocuirea muncii manuale cu munca maşinilor, 
în pofida piedicilor care ne stăteau în cale (rămăşiţele feudale în 
economia agrară, subjugarea de către imperiile vecine a unor pro¬ 
vincii întregi locuite în majoritate de români etc.), a creat şi la noi 
condiţiile absolut necesare pentru antrenarea femeii în viaţa socială. 
Pe de altă parte, principiile de egalitate şi de dreptate ale Marii 
Revoluţii franceze din 1789 şi-au găsit un profund ecou în rândurile 
celor mai autentici reprezentanţi ai societăţii româneşti. 

Astfel, exprimând tendinţa epocii sale, I. Heliade Rădulescu înte
meiază, în 1837, o revistă literară şi ştiinţifică, pe care o denumeşte 
semnificativ Curier de ambe sexe, şi motivează aceasta prin faptul 
că „jumătate din omenirea contimporană este de sexul cel frumos şi 
deosebit că şi ea poate să-şi reclame în soţietate drepturile de om 
atingătoare la felul său". In această revistă - ca, de altfel, şi în alte 
publicaţii, precum Albina Românească, Icoana Lumii ş.a. - au apărut 
articole, pamflete, fragmente din opere literare despre menirea 
femeii, pregătind opinia publică pentru acceptarea ideilor avansate 
ale vremii. 

George Bariţiu se întreba şi el, într-unul din articolele sale publi
cate în Gazeta de Transilvania, al cărei director era (nr. 9, din 1838): 
„Oare făcut-am noi românii, până acum destul la această straşnică 
datorie către omenire, către noi înşine, de a ne creşte fiicele noastre 
măcar numai proporţional creşterii date părţii bărbăteşti ?". La întru
nirile Societăţii Studenţilor Români de la Paris, în ajunul revolu
ţiei paşoptiste, C.A. Rosetti, Ion Ghica, Ion şi Dimitrie Brătianu, 
Nicolae Bălcescu discutau problemele acute ale societăţii româneşti, 
printre care şi starea precară a femeilor. Ei cunoşteau bogata literatură 
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occidentală referitoare la emanciparea femeii, în special lucrările şi 
opiniile în această privinţă ale istoricului Jules Michelet, bun prieten 
cu C.A. Rosetti. Nicolae Bălcescu va semna în Foaie pentru minte, 
inimă şi literatură (nr. 3, din 28 ianuarie 1846) o amplă recenzie a 
cărţii lui Aime Martin, Filosofia socială despre mumele de familie 
sau civilizarea genului uman prin femeie, tradusă în mai multe 
limbi (în româneşte de I.D. Negulici). Liderul Revoluţiei române 
afirma cu acest prilej că, fără schimbarea statutului anacronic al 
femeii, nu va fi posibil progresul real al ţării. 

Protagoniştii generaţiei de la 1848 îşi exprimau convingerea că şi 
în Ţările Române, ca pretutindeni, emanciparea femeii va presupune 
înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale revoluţiei burghezo-demo-
cratice: înlăturarea privilegiilor feudale, a dominaţiei străine, realiza¬ 
rea unităţii statale, cadrul cel mai potrivit pentru folosirea tuturor 
resurselor naţionale în folosul modernizării societăţii româneşti. 
Intr-o scrisoare deschisă către femeile claselor privilegiate, 
C.A. Rosetti considera drept datorie supremă a femeilor române să 
susţină cauza revoluţiei ca pe propria lor cauză: „Nu este nici o chestie 
politică şi socială, nici o schimbare, nici o revoluţie - releva el - care 
să nu se atingă de-a-dreptul de tine [de femeie - n.n.], de fericirea şi 
de viaţa ta. Vezi că cei ce voiesc ca naţia română să fie un singur 
trup, precum este un singur suflet, ştiu foarte bine că unirea nu va 
fi deplină şi temeinică dacă familia va fi robită şi trunchiată, precum 
este astăzi a noastră. Vezi că cei ce cer libertatea şi egalitatea pentru 
toţi, cer dezrobirea şi fericirea ta, [...] vezi că cei ce cer ca legile să fie 
făcute şi păzite de toţi, fără osebire, apărând dreptul fiecăruia fără a 
năpăstui pe nici unul, cer prin aceasta dezrobirea şi drepturile tale"1. 

Condiţia femeii române 

într-adevăr, emanciparea femeii, ieşirea ei din cadrul îngust şi 
fără orizont al preocupărilor strict casnice erau condiţionate, înainte 
de toate, de reducerea decalajului faţă de nivelul atins de ţările 
occidentale, prin înlăturarea proprietăţii latifundiare, prin înzestra¬ 
rea corespunzătoare din punct de vedere tehnic a industriei şi a 
agriculturii, prin crearea şi consolidarea instituţiilor statului de 
drept în sensul modern al cuvântului. 

1. C.A. Rosetti, Prima epistolă către femeile claselor privilegiate, 
Tipografia E. Soye, Paris, 1853. 
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In structura industriei româneşti (cu toate măsurile protecţioniste 
luate în urma câştigării independenţei ţării - 1879), predominau 
manufacturile şi întreprinderile mici şi mijlocii, slab utilate tehnic, 
realizând doar 1/5 din totalul producţiei1. Deşi lent şi anevoios, 
noua structură capitalistă s-a amplificat, provocând o adevărată 
explozie demografică. A sporit numărul locuitorilor oraşelor, au 
apărut noi centre industriale. S-au extins sistemul bancar şi de 
credit, reţeaua de căi ferate, transporturile etc. 

Modernizarea aparatului administrativ al statului, generalizarea 
învăţământului primar şi secundar, înfiinţarea primelor universi¬ 
tăţi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au avut drept conse¬ 
cinţă nevoia mult crescută de forţă de muncă. Din recensământul 
profesiunilor, întocmit pentru prima oară în Vechiul Regat în 1913, 
reiese că, din totalul de 7.234.919 de locuitori, populaţia activă repre¬ 
zenta 55,8% (4.392.262). Acelaşi recensământ atestă că, din această 
populaţie, un procentaj foarte ridicat, adică 43,4% (1.704.883), îl 
constituiau femeile. In comparaţie cu ţările dezvoltate industriale, 
ne situam aşadar, din acest punct de vedere, imediat după Austria 
(44%) şi chiar înaintea Franţei (32,4%) şi a Italiei (32,4%)2. 

Procentajul ridicat al femeilor în cadrul populaţiei active a 
României se explică prin includerea în statistici şi a acelor femei 
care aveau o ocupaţie auxiliară, pe lângă cea casnică. Este vorba, în 
primul rând, de femeile din agricultură, în număr de 1.574.919, 
număr aproape identic cu cel al bărbaţilor ocupaţi în această ramură 
a economiei3. Este adevărat că femeile au luat parte la muncile 
agricole din cele mai vechi timpuri, dar ceea ce a adus nou epoca 
modernă a fost creşterea extraordinară a nevoii de produse agricole, 
atât pentru a fi exportate, cât şi pentru industria prelucrătoare, în 
plină afirmare. In condiţiile unei agriculturi înapoiate, extensive, 
cantitatea relativ mare de cereale şi produse animaliere nu ar fi 

1. în 1860, în Principatele Unite, din cele 12.867 de stabilimente industriale, 
doar 171 foloseau forţa aburului; cu toate că până în 1902 numărul 
acestora a crescut considerabil, la 62.188 de stabilimente (din care 625 
aparţineau marii industrii), înzestrarea lor cu forţe motrice (cai-putere), 
socotită la 1.000 de locuitori, era mai mică de 10-15 ori decât în Anglia, 
de 5-8 ori în comparaţie cu Franţa şi de 2-3 ori faţă de Austria. 

2. Datele au fost calculate după tabelul reprodus de A. Bebel în Femeia şi 
socialismul, Editura Politică, Bucureşti, 1963, p. 249. 

3. Statistica profesiunilor din România după recensământul general 
al populaţiei din 1 ianuarie 1913, Bucureşti, 1913, p. V. 
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putut fi obţinută decât prin exploatarea la maximum a forţei de 
muncă feminină, alături de cea a bărbaţilor1. 

Masivul procentaj al femeilor în ansamblul populaţiei active se 
explică, de asemenea, şi prin numărul mare de femei care lucrau la 
domiciliu pentru patronii micilor stabilimente industriale şi al acelora 
care îndeplineau, în diverse domenii, munci necalificate în condiţii 
deosebit de vitrege, neacceptate de bărbaţi2. 

Din analiza datelor statistice, dar şi din alte surse, rezultă creşte-
7 y 7 9 

rea însemnată a numărului femeilor angajate în industrie, 
începând cu ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Dacă în ajunul 
Războiului de Independenţă numărul total al muncitorilor din indus¬ 
tria prelucrătoare abia trecea de 23.000, în 1913 peste 70.000 de femei 
lucrau deja în industrie şi comerţ, din care 37.000 de lucrătoare şi 
57.000 de ucenice numai în industria prelucrătoare3. 

Aproximativ în aceeaşi perioadă (1890-1910), numărul munci
toarelor din industria Transilvaniei a crescut de la 12.277 la 22.4274. 
In Vechiul Regat, cele mai multe femei lucrau în industria alimen¬ 
tară, textilă şi de îmbrăcăminte, iar în Transilvania, în câteva ramuri 
ale industriei prelucrătoare precum industria lânii, tricotajului, 
tutunului, hârtiei, numărul femeilor îl întrecea pe cel al bărbaţilor5. 

Documentele vremii confirmă prin date de necontestat că 
femeile au pătruns treptat şi în alte domenii ale activităţii 
sociale. Ele au făcut faţă cu abilitate şi competenţă obligaţiilor lor 
de muncă nu numai în agricultură şi în industrie, ci şi în sistemul 
bancar şi de credit, în comerţ, în transporturi şi în alte servicii 
publice6. în aceste sfere, procentajul de femei angajate era mult mai 
mic în raport cu cel al bărbaţilor, atât din cauza prejudecăţii după 

1. Statisticile şi studiile privitoare la condiţia femeii în agricultură demon
strează că această situaţie se va menţine şi în perioada interbelică. Astfel, 
în conformitate cu statistica populaţiei active, în 1930, din 8.244.000 de 
locuitori ocupaţi în agricultură, 50,7% erau femei (4.180.900) faţă de 
43,3% bărbaţi, încât, după gradul de ocupare a femeilor în agricultură, 
România se situa în fruntea tuturor ţărilor europene. Aceasta nu însemna, 
nici pe departe, că angajarea lor masivă corespundea unei emancipări 
reale. Cf. Enciclopedia României, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 
1937, vol. I I I , capitolul I I , pp. 49-50, 59-60. 

2. Statistica profesiunilor din România... , ed.cit., p. VI. 
3. Idem, p. V. 
4. Magyar statisztikai kozlemenyek (Buletinele statistice maghiare), 

vol. I I , p. 47; vol. XLVIII, p. 48. 
5. Idem, vol. XII, pp. 368-383; vol. LVII, pp. 1280-1301. 
6. Cf. Statistica profesiunilor din România... , 1913, ed.cit., p. V. 
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care femeile nu ar putea îndeplini decât munci inferioare, cât şi 
din cauza nivelului scăzut de calificare profesională a majorităţii 
acestora. într-o situaţie asemănătoare se aflau, de altfel, şi femeile 
din alte ţări ale Europei. De pildă, în Germania, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi la începutul secolului XX, cercuri politice influente se 
opuneau educaţiei egale a celor două sexe şi promovării femeii mai 
ales în profesiuni libere1. 

Studii valoroase şi anchete apărute în ziarele şi revistele de 
orientare democratică ale vremii atrăgeau atenţia opiniei publice 
asupra faptului că, deşi porţile şcolilor elementare şi secundare şi 
cele ale universităţilor erau deschise şi femeilor, acestea au fost 
absolvite doar de un număr relativ mic de fete şi că majoritatea 
femeilor aveau un nivel redus de cultură şi condiţii mizere de trai. 
Se relevă astfel faptul că, în timp ce femeile din Occident, calificate 
în diferite profesiuni, câştigau relativ bine, în România ele suportau 
condiţiile primitive în care se muncea în agricultura ţării. Cei apro¬ 
ximativ 1.000 de latifundiari care deţineau grosul suprafeţelor ara¬ 
bile erau, în majoritatea lor, absenteişti. Ei îşi arendau terenurile unor 
întreprinzători, îndeobşte străini, care, la rândul lor, le subarendau 
ţăranilor lipsiţi de pământ, constrânşi să muncească, nedispunând 
de mijloace tehnice, de vite etc. Productivitatea foarte scăzută la 
hectar, foametea cronică, bolile, mortalitatea infantilă (cea mai ridi¬ 
cată din Europa) afectau, în primul rând, femeile de la ţară, anal¬ 
fabete, obligate să ducă o viaţă absolut deplorabilă. îmbunătăţirea 
situaţiei lor presupunea, înainte de toate, reformarea relaţiilor agrare 
şi modernizarea agriculturii. 

Numeroase mărturii documentare dovedesc, pe de altă 
parte, că nici situaţia femeilor angajate în industrie nu era 
mai bună. Din anchetele iniţiate de organizaţiile de femei în primul 
deceniu al secolului XX, reiese, de pildă, că muncitoarele din Bucureşti 
lucrau 12-14 ore pe zi (cazul croitoreselor), chiar şi 14-16 ore în 
unele stabilimente; erau mai prost plătite pentru aceeaşi muncă 
decât bărbaţii, încât nu-şi puteau satisface nici nevoile zilnice cele 
mai elementare2. Studiul Ecaterinei Arbore, Industria şi sănătatea 
lucrătorilor, atrăgea atenţia asupra altor aspecte dramatice ale 
vieţii muncitoarelor : ele lucrau în încăperi strâmte şi rău aerisite şi 

1. Cf. A. Bebel, Femeia şi socialismul, ed.cit., pp. 299-304. 
2. Eleonora Stratilescu, „Feminism", în Unirea Femeilor Române, anul IV, 

nr. 10 şi 11, octombrie şi noiembrie 1912, pp. 503, 541-542. 
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erau obligate să execute muncile cele mai umilitoare şi mai prost 
retribuite1. într-un alt studiu al ei, această protagonistă a feminis¬ 
mului românesc avertiza că tuberculoza făcea mai multe victime în 
Bucureşti, în comparaţie cu alte oraşe ale Europei. Printre lucrătoa¬ 
rele croitorese din fabrici se întâlneau 40-50 de bolnave la 1.000 de 
persoane, la care se adăugau şi cei contaminaţi în familiile acestor 
femei, din cauza lipsei posibilităţilor de tratament2. Anchetele între¬ 
prinse relevau insuficienţele grave ale legislaţiei privitoare la regle¬ 
mentarea muncii femeilor şi copiilor. Cele câteva legi de protecţie, 
ca, de exemplu, cea a minelor din 1894 (modificată în 1900 şi în 1906), 
care interzicea munca femeilor şi a copiilor în subteran, au rămas 
numai pe hârtie. Abia după votarea unei noi legi a minelor, în 1924, 
vor fi respectate dispoziţiile acesteia. 

Statisticile vremii demonstrează că în Transilvania, aflată sub 
dominaţie austro-ungară, salariile erau, în general, mai mici decât 
în Ungaria, iar salariile femeilor, sub nivelul celor primite de bărbaţi. 
Ziarul Nepszava (4 martie 1902) anunţa că familii întregi de munci
tori din comitatul Alba de Jos şi din alte zone locuite de români s-au 
sinucis pentru a scăpa de mizerie şi de foamete. 

în acelaşi timp, anchetele apărute în paginile ziarului Dimineaţa 
(1905-1907) confirmă creşterea continuă a numărului femeilor 
angajate în diferite funcţiuni publice, îndeosebi în serviciul 
poştei şi telegrafului. Şi în această ramură, ele ocupau totuşi cele 
mai modeste posturi, iar potrivit legii din 1892 privind organizarea 
corpului telegrafic şi poştal femeile puteau fi angajate numai ca 
personal auxiliar, nefiind permisă promovarea lor decât până la 
gradul I de oficiant inferior. Femeile cu diplomă universitară nu 
aveau acces la toate profesiunile. De exemplu, celor cu studii juridice 
le era interzis să pledeze în procese, sub motivul că nu se bucurau 
de drepturi politice. în conformitate cu legea din 1898, profesoarele 
având aceeaşi activitate didactică şi pregătire ca şi bărbaţii obţineau 
salarii mult inferioare. Femeile cu calificare corespunzătoare nu 
erau admise nici în administrarea societăţilor economice, nici în 
consiliile de conducere ale băncilor şi corporaţiilor etc. 

Documentele vremii stau mărturie că statutul juridic al 
femeilor române era umilitor, sub demnitatea umană. Potrivit 
tradiţiei, în căsnicie bărbatul era stăpân. Pravila lui Vasile Lupu şi 

1. Viitorul Social, anul I, nr. 4, noiembrie 1907, pp. 395-413. 
2. Dr. Ecaterina Arbore, „Tuberculoza pulmonară în clasa muncitoare din ţara 

noastră", în Viitorul Social, anul I, nr. 2, septembrie 1907, pp. 168-169. 
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cea a lui Matei Basarab consfinţeau supremaţia bărbatului, care 
avea dreptul să-şi pedepsească soţia dacă aceasta greşea (s-o seches
treze, s-o bată, „dar nu prea din cale afară"). Aceste clauze au rămas 
valabile şi în epoca modernă. Legea lui Callimachi (1817) şi 
cea lui Caragea (1818) statuează starea de subordonare a femeii 
măritate, dar cu anumite îngăduinţe: ambii părinţi aveau aceleaşi 
îndatoriri faţă de copii şi bărbatul era obligat să contribuie la între¬ 
ţinerea copilului nelegitim. Femeia putea dispune de averea sa 
parafernală, iar dota (aflată în administraţia soţului) revenea soţiei, 
în cazul decesului acestuia. 

Codul civil românesc din 1866, sub influenţa codului lui Napoleon, 
a făcut un pas înapoi, declarând incapacitatea femeii măritate în 
întocmirea actelor publice. Ea nu avea dreptul să încheie nici un act 
administrativ, decât cu învoirea soţului sau a justiţiei; căsătorin-
du-se cu un străin, îşi pierdea naţionalitatea; nu putea dispune de 
dotă şi nici de veniturile ei, realizate în timpul căsniciei. Era lipsită 
de dreptul de tutore şi obligată să aibă domiciliul stabilit de soţ; se 
interzicea căutarea paternităţii etc. Acest statut de minoră al femeii 
măritate se va menţine, cu amendamente mai puţin semnificative 
(posibilitatea de a cere pe cale juridică o contribuţie alimentară în 
cazul copiilor nelegitimi, de a-l da în judecată pe soţul care refuză 
să-i acorde autorizaţie de a încheia contracte etc.), până în 1932, 
când vor fi dobândite, la insistenţele organizaţiilor de femei, câteva 
îmbunătăţiri. 

Lipsa totală de drepturi politice, împiedicarea femeilor de a lua 
parte la rezolvarea treburilor publice explică în mare măsură păs¬ 
trarea legislaţiei anacronice privitoare la femei, în flagrantă contra¬ 
dicţie cu cerinţele epocii moderne1. 

1. Potrivit Constituţiei din 1866, sistemul electoral, bazat pe cens foarte 
ridicat, excludea marea majoritate a populaţiei de la exercitarea dreptului 
de vot. Modificările legii electorale, făcute până la Constituţia din 1923 
(trecerea de la IV colegii la III colegii, 1884), nu au însemnat, de fapt, 
lărgirea dreptului de vot. în 1878, cu prilejul discutării proiectului de 
lege comunal, s-a propus ca femeia văduvă, proprietară de imobile să 
poată delega dreptul de alegător unuia dintre fiii săi sau ginerelui, în 
vederea participării la alegerile comunale. Propunerea a fost respinsă cu 
mare majoritate de Camera Deputaţilor. Şi propunerea unui grup de 
şapte deputaţi, printre care C.A. Rosetti, N. Ionescu, I. Sturdza, N. Nacu, 
făcută cu prilejul modificării Constituţiei, în 1884, ca femeile măritate şi 
văduvele, care întruneau calitatea de a face parte din cele trei colegii, să 
poată vota direct, a fost respinsă cu ilaritate. 
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Femeia şi evenimentele istoriei 

îndemnurile generaţiei paşoptiste şi ale celei unioniste, lansate 
de repetate ori către femeile române, de a intra, alături de bărbaţii 
şi fraţii lor, în mişcarea de reînnoire şi de restructurare democratică 
ale ţării, nu au rămas fără ecou. Documentele vremii aduc dovezi de 
necontestat că femeile au fost prezente în revoluţiile de la 1848 din 
Ţările Române, în mişcarea pentru Unirea Principatelor (1855-1859) 
şi în Războiul de Independenţă din 1877-1878, evenimente istorice 
hotărâtoare pentru naşterea şi consolidarea României moderne. 
Faptele devenite legendare şi sacrificiile făcute de femei ca Ana 
Ipătescu, Maria Rosetti, Elena Cuza, Pelaghia Roşu, Sevastiţa 
Bălcescu, Zoe Golescu ş.a. pentru cauza revoluţiei paşoptiste nu 
au fost cu nimic mai prejos în comparaţie cu cele dovedite de femeile 
de pe baricadele revoluţiilor din Franţa şi Germania sau din Imperiul 
Habsburgic1. 

în deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea, când se aştepta 
izbucnirea unor noi revoluţii europene împotriva imperiilor absolutiste, 

1. Astfel, dintr-o scrisoare adresată de A.C. Golescu lui N. Bălcescu (19 iulie 
1848) aflăm că despre salvarea guvernului revoluţionar prin intervenţia 
hotărâtoare a Anei Ipătescu relatau cu elogii toate ziarele din Viena şi că 
40.000 de foi volante au fost tipărite „cu această faptă antică spre încuraja¬ 
rea moralului poporului din Viena". Nu este întâmplător că pictorul C. Daniel 
Rosenthal a ales pentru vestitele sale tablouri: România descătuşându-şi 
lanţurile pe Câmpia Libertăţii şi România revoluţionară, chipul 
Mariei Rosetti, soţia fruntaşului paşoptist C.A. Rosetti. Deşi născuse o 
fetiţă în ajunul izbucnirii revoluţiei muntene, ea a fost prezentă la eveni¬ 
mentele din vara anului 1848, iar, după înfrângerea revoluţiei, i-a ajutat 
pe membrii arestaţi ai guvernului să scape din captivitatea otomană şi să 
emigreze (cf. Jules Michelet, „Le Principautes Dannubiennes. Madame 
Rosetti. 1848", în Evenement, Paris, 1851); Elena Cuza, soţia revoluţio
narului paşoptist din Moldova, Al.I. Cuza, şi-a folosit bijuteriile pentru 
a-i cumpăra pe marinarii greci, cu ajutorul cărora căpeteniile arestate 
ale revoluţiei moldovene au reuşit să se îmbarce la Brăila, cu paşapoarte 
austriece; devotată cauzei naţiunii sale, ea va oferi din zestrea ei 25.000 
de galbeni pentru aşezăminte de binefacere. în lucrarea sa, Mişcarea 
românilor din Ardeal la 1848, N. Bălcescu aprecia că „femeile nu 
rămăseseră în urmă nici cu curajul şi nici cu simţămintele naţionale. Ele 
luau parte la toate primejdiile soţilor lor."; raportul lui Avram Iancu 
despre faptele „oastei poporale" aflate sub comanda lui în războiul 
civil din Transilvania (1848-1849) relatează pe larg despre vitejia şi 
curajul „femeilor călăreţe" din Munţii Apuseni, în frunte cu Pelaghia 
Roşu, mama centaurionului Roşu. 
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emigraţia paşoptistă a elaborat mai multe proiecte de reorganizare 
a Europei Centrale şi de Sud-Est, printre care şi proiectul lui Kossuth 
Lajos, al constituirii unei Confederaţii Dunărene. Emigraţia română 
s-a pronunţat împotriva proiectului care preconiza menţinerea, în 
cadrul viitoarei Confederaţii, a „statului istoric maghiar". Emisarul 
lui Kossuth s-a adresat lui Giuseppe Garibaldi, prieten cu Dora 
d'Istria (Elena Ghica), care se bucura de un mare prestigiu în 
cercurile intelectuale europene1, să-i convingă pe revoluţionarii 
români să sprijine proiectul maghiar. Ea însă îi va da dreptate lui 
Dimitrie Brătianu, şeful emigraţiei române, că acest sprijin nu-l vor 
obţine până ce adepţii lui Kossuth nu vor renunţa la ideea includerii 
Transilvaniei între aşa-zisele „graniţe istorice" maghiare. în artico
lele sale, publicate în ziare şi reviste prestigioase din Occident, Dora 
d'Istria argumenta, cu excepţionalul ei talent de publicist şi dând 
dovadă de temeinice cunoştinţe în domeniu, necesitatea constituirii, 
în locul imperiilor despotice, a statelor naţionale în centrul şi sud-
-estul continentului, pe temeiul principiului naţionalităţilor. în viziu¬ 
nea sa, numai pe o astfel de bază putea fi realizată o confederaţie de 
state viabilă. Autoare a unor studii feministe, ea releva importanţa 
înfăptuirii unităţii statale a românilor din spaţiul carpatic pentru 
progresul naţiei sale şi pentru îmbunătăţirea soartei femeilor române. 

Cu toate că revoluţia europeană plănuită nu a izbucnit până la 
urmă, mişcarea pentru unirea Principatelor Române se va amplifica 
în conjunctura internaţională favorabilă creată în urma înfrângerii 
Rusiei în războiul Crimeii (1856). La marile adunări populare şi 
în paginile publicaţiilor se dezbăteau căile înfăptuirii unificării şi 
modernizării Principatelor Române. în această atmosferă politică, 
s-a impus în opinia publică vocea Sofiei Cocea Chrisoscoleu2, 
una dintre primele feministe din Moldova. în articolele şi pamfletele 
sale, deosebit de elevate şi de mature pentru o tânără institutoare, 

1. Dora d'Istria (Elena Ghica, 1828-1888), căsătorită cu principele Kolstoff-
-Massalski, trăieşte câţiva ani în Rusia, apoi divorţează şi se stabileşte la 
Florenţa, unde a şi murit, lăsând o avere apreciabilă Primăriei Bucureşti; 
cunoscătoare a nouă limbi străine, cu studii strălucite, făcute în Germania 
şi Elveţia, a elaborat lucrări ample de politică internaţională, viaţă 
economică, politologie, antropologie, folclor, feministe etc. Opera sa, apă
rută în Occident în mai multe volume, nu este decât parţial cunoscută şi 
aşteaptă să fie tradusă în româneşte şi pusă astfel la dispoziţia publicului 
din ţară. 

2. Cf. Operile doamnei Chrisoscoleu, născută Cocea, Tipografia naţională 
a lui Ştefan Rasidescu, Bucureşti, 1862. 
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apărute în principalele ziare unioniste, ca Reforma, Steaua Dunării, 
Dacia, Românul, ea examina cele mai arzătoare probleme sociale şi 
politice, precum problema agrară, starea de înapoiere în care trăia 
populaţia ţării, în primul rând femeile, lipsite de educaţie şi victime 
ale unor mentalităţi anacronice. în apelurile adresate femeilor române 
de pretutindeni1, Sofia Cocea le cerea să susţină mişcarea de reînno
ire a ţării. Salutând cu entuziasm dubla alegere a lui Al.I. Cuza, ea 
îşi exprima încrederea în izbânda politicii de reforme a domnitorului 
Principatelor Unite, care va deschide şi pentru femei calea parti
cipării, alături de fraţii şi soţii lor, la marea operă de civilizare a 
patriei. 

O altă reprezentantă de seamă a feminismului din epoca Unirii 
Principatelor, Constanţa Dunca Schiau, a prezentat domnitorului 
ţării şi Camerei Deputaţilor (1863) un amplu proiect de organizare 
a învăţământului pentru fete, după ce studiase timp de mai mulţi 
ani experienţa acumulată până la acea dată în Occident. Asociaţia 
pentru instrucţia elementară din Franţa, for de prestigiu în elabo¬ 
rarea de proiecte de învăţământ, a apreciat propunerile sale, mai 
ales cele referitoare la organizarea şcolilor normale pentru viitoa
rele învăţătoare, în programul cărora matematica, istoria, ştiinţele 
naturii şi pedagogia urmau să fie discipline obligatorii. Concepţia 
sa despre structurarea învăţământului elementar rural şi urban, a 
şcolilor de arte şi de meserii pentru fete, despre reforma orfelina¬ 
telor, a fost apreciată de comisia guvernamentală care pregătea 
proiectul de lege a învăţământului; unele dintre soluţiile sale au 
fost incluse în această lege (1864), care prevedea crearea primelor 
şcoli secundare de fete. 

Numeroase documente ale vremii certifică participarea femei
lor la efortul întregii naţiuni române pentru dobândirea 
independenţei de stat a ţării (1877-1878). Comitetele de femei 
care au fost înfiinţate încă de la începutul războiului în toate pro¬ 
vinciile româneşti au antrenat mii şi mii de femei în acţiunile de 
sprijinire a frontului, prin strângerea contribuţiilor în bani şi în 
obiecte în folosul spitalelor, pentru ajutorarea răniţilor şi a fami¬ 
liilor luptătorilor. Comitetul Central al Doamnelor Române, 
cu sediul la Iaşi, prezidat de Maria Rosetti Roznovanu şi 
aflat sub patronajul principesei Elisabeta, a coordonat toate aceste 

1. Sofia Cocea, „Epistola adresată doamnelor moldovene", Târgu-Neamţ, 
1855; „Către damele române", Fălticeni, 11 mai 1859, în vol. Operile 
doamnei Chrisoscoleu, născută Cocea, ed.cit., pp. 13-18; 77-88. 
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eforturi1. La Bucureşti a funcţionat Comitetul femeilor medici, 
în scopul de a veni în ajutorul invalizilor şi orfanilor de război. Un 
impresionant număr de femei au lucrat ca surori de caritate, altele 
au organizat ambulanţe şi cursuri de infirmiere, chiar şi spitale. Astfel, 
comitetul de femei din Bucureşti, din iniţiativa Mariei Rosetti, a 
înfiinţat şi administrat două spitale, unul la Turnu-Măgurele şi 
altul la Craiova2. 

Deşi comitetele femeilor române din Transilvania, constituite în 
urma apelului lansat de Societatea doamnelor române din Sibiu, 
în frunte cu Iudita Măcelariu, pentru susţinerea frontului româ¬ 
nesc, au fost desfiinţate de autorităţile austro-ungare, membrele 
acestora şi-au continuat activitatea începută ca persoane parti
culare3. Documentele consemnează numele unui mare număr de 
femei care s-au distins în acţiunea de colectare şi de expediere către 
Crucea Roşie din Bucureşti a ajutoarelor materiale, precum şi a 
donaţiilor de tot felul4. 

Primele asociaţii de femei şi programul lor 

Prezenţa activă a femeilor la marile evenimente istorice care 
s-au succedat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a avut drept 
consecinţă maturizarea acestora, prin conştientizarea importantei 
contribuţii pe care ele o puteau aduce în momentele hotărâtoare ale 
vieţii naţionale. Astfel se explică depăşirea relativ rapidă a caracte¬ 
rului preponderent filantropic al primelor asociaţii de femei, care 
au luat fiinţă în provinciile româneşti aflate sub dominaţie austro-
-ungară şi care aveau să devină curând părţi constitutive ale mişcării 
de eliberare naţională. Pentru a obţine autorizaţie de funcţionare, 
ele au fost constrânse să eludeze scopurile politice urmărite şi să înscrie 

1. „Societatea Femeilor Române pentru ajutorul răniţilor" (corespondenţă 
particulară), în Familia, anul XIII , nr. 19, din 8/20 mai 1877, pp. 224-225. 
„Raportul Comitetului Central al Damelor din Iaşi către Măria sa, Doamna 
Elisabeta", în Curierul, nr. 37, din 15 mai 1877; „Comitetul Doamnelor 
pentru ajutorul ostaşilor români răniţi. Şedinţa (VII) din 19 mai 1877" 
[Iaşi], în Curierul, nr. 41, din 2 iunie 1877. 

2. „Damele române şi rezbelul", în Familia, nr. 28, din 10/22 iulie 1877. 
3. „Societatea de dame române în Sibiu", în Familia, anul XIII, nr. 20, din 

15/27 mai 1877. 
4. „Comunicat al Ministerului Afacerilor Externe", în Monitorul Oficial, 

nr. 264, din 30 noiembrie/12 dec. 1878, pp. 7441-7442. 
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pe primul loc în statutele lor obiective culturale şi filantropice. 
Un exemplu edificator în această privinţă îl reprezintă cea mai 
veche şi cea mai prestigioasă organizaţie de femei din Transilvania, 
cea de la Braşov, constituită în 1850, sub numele de Reuniunea 
Femeilor Române pentru ajutorul creşterii fetiţelor orfane 
române mai sărace1. Deşi în statutele sale Reuniunea declara că 
se va ocupa de educaţia acestor orfane, ea a desfăşurat o activitate 
mult mai bogată şi mai variată în slujba interesului naţional. Reuniu
nea, a cărei înfiinţare a fost inspirată de Iacob Mureşianu, ginerele 
Mariei Nicolau, prima preşedintă a organizaţiei, de Al. Papiu-Ilarian, 
T. Cipariu, Ion Maiorescu, fraţii Hurmuzachi, se afla sub îndru
marea liderilor mişcării naţionale române şi a fost subvenţionată de 
Biserica Ortodoxă şi Greco-Catolică, de băncile româneşti şi de 
oameni de afaceri români de pretutindeni. Din aceste fonduri au 
fost trimise la studii multe orfane dotate, au fost create şcoli secun
dare de fete la Sibiu, Blaj şi Braşov, iar mai târziu internate, precum 
şi o bibliotecă a Reuniunii. în colecţia de Cărţi româneşti ieftine au 
fost puse la dispoziţia publicului o seamă de opere literare, dar şi 
studii de istorie, reprezentative pentru cultura naţională2. 

După modelul Reuniunii Femeilor Române din Braşov, au 
luat fiinţă asociaţii asemănătoare la Sibiu, Blaj, Hunedoara, Deva, 
Făgăraş şi în alte localităţi, îndeosebi în deceniile care au urmat 
creării ASTREI (Asociaţiunea transilvană pentru literatură română 
şi cultura poporului român, 1861). Ea va deveni un adevărat for 
tutelar pentru aceste reuniuni, împiedicate în activitatea lor de 
autorităţi, mai cu seamă după încheierea pactului dualist austro-
-ungar din 1867. Organizaţiile de femei române s-au folosit de adu¬ 
nările despărţămintelor ASTREI pentru a-şi ţine propriile adunări. 
în acest fel, ele au putut cunoaşte problemele arzătoare ale mişcării 
naţionale şi lua parte la manifestările culturale (expoziţii de artă 
populară, spectacole de teatru, serbări câmpeneşti etc.) organizate 
cu aceste ocazii. Documentele pun în evidenţă implicarea din plin a 

1. în urma confruntărilor militare din anii 1848-1849 în Transilvania, apro¬ 
ximativ 25.000 de văduve aveau de întreţinut un mare număr de orfani, 
iar mulţi copii şi-au pierdut ambii părinţi. Cf. Gazeta Transilvaniei, nr. 38, 
din 17 mai 1852, p. 97. 

2. Maria Nicolau, Compt public al Fondului Reuniunii Femeilor Române 
spre ajutorul creşterii fetiţelor orfane şi actele acesteia, Braşov, 1853; 
vezi şi „Primii ani de organizaţie şi creştere a Reuniunii Femeilor Române 
din Braşov" (1850-1855), în Carpaţi, anul VI, nr. 339, din 8 septembrie 1926. 
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reuniunilor de femei în luptele politice, din ce în ce mai ascuţite în 
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, duse de Partidul Naţional 
Român împotriva politicii de maghiarizare forţată din Austro-Ungaria. 
Astfel, de exemplu, femeile române „n-au rămas cu nimic îndărătul 
zelului şi a avântului naţional al eroilor lor soţi" în timpul mişcării 
memorandiste (1893-1895). Ele au creat la Braşov un comitet 
politic secret, în frunte cu Elena Baiulescu, „pentru a sprijini şi 
apăra pe bărbaţii lor prin apeluri şi propagandă în ţară şi în străi
nătate". Din iniţiativa acestui comitet a fost trimisă preşedintelui 
parlamentului italian o scrisoare, semnată de 920 de femei, în care 
se exprima recunoştinţa pentru apărarea cauzei memorandiştilor 
de către înaltul for legislativ şi pentru condamnarea represaliilor 
autorităţilor austro-ungare contra mişcării revendicative a români¬ 
lor din Transilvania1. în consecinţă, din dispoziţia ministrului ungar 
de interne, a fost întărit şi mai mult controlul asupra organizaţiilor 
de femei, impunându-li-se ca în statutele lor să prevadă obligativi¬ 
tatea de a anunţa, cu 15 zile înainte, data convocării adunărilor lor 
ordinare şi extraordinare şi de a trimite către autorităţile locale 
copii legalizate după procesele verbale ale acestora. 

în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, au luat fiinţă şi în 
Bucovina reuniuni de femei, avându-le ca model pe cele din 
Transilvania. Prima organizaţie, Societatea Doamnelor Române 
din Bucovina, s-a constituit în 1891, la Cernăuţi, din iniţiativa 
unor feministe, provenite mai ales din familiile fruntaşilor mişcării 
naţionale române, printre care Eufrosina Petrino-Armis, Elena 
Popovici-Logothetti, Sofia Stefanovici, Victoria Stircea, Maria 
Grigorcea, Ştefania Hurmuzachi, Agripina Onciul. Curând 
după înfiinţarea sa, Societatea îşi va crea filiale în peste 23 de 
localităţi din această provincie românească aflată sub stăpânire 
habsburgică. Sub protecţia şi îndrumarea Societăţii pentru 
literatura şi cultura română din Bucovina, aceste organizaţii 
de femei, asemenea celor din Transilvania, au împletit strâns lupta 
pentru emanciparea femeii cu lupta de eliberare naţională2. 

Datorită străduinţei Societăţii doamnelor române cu sediul la 
Cernăuţi, îndeosebi a Victoriei de Grigorcea, au fost inaugurate, în 

1. „Din activitatea Comitetului [Politic] al Reuniunii Femeilor Române din 
Braşov", în Carpaţi, anul IV, nr. 339, din 8 septembrie 1926. 

2. Familia, nr. 5 din 3/15 februarie 1891; vezi şi „Societăţi culturale în 
Bucovina", în Unirea Femeilor Române, anul I, nr. 3, din 1 septembrie 
1909, pp. 191-196. 
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1892, un curs de limbă şi literatură română, frecventat de 270 de 
fete, şi, în 1894, Internatul de fetiţe române, unde 88 de eleve au 
putut beneficia, în fiecare an, până la primul război mondial, de „o 
creştere naţională şi de o instrucţiune" care le înlesnea „pentru 
viitor traiul de toate zilele"1. Societatea şi-a sporit mereu fondurile 
prin subvenţii şi donaţii generoase, dar şi datorită veniturilor obţinute 
de pe urma seratelor, a bazarelor cu produse ale industriei casnice, 
a serbărilor câmpeneşti etc., reuşind astfel să deschidă o şcoală 
poporală pentru fete în 1898 şi să înfiinţeze un atelier de cusătorie 
şi de croitorie şi să pună la dispoziţia copiilor nevoiaşi două azile2. 

Un rol deosebit în coordonarea activităţii organizaţiilor de femei 
din provinciile româneşti ale Imperiului Austro-Ungar l-au avut 
publicaţiile de prestigiu, îndeosebi Familia, Gazeta Transilvaniei, 
Foaie pentru minte, inimă şi literatură, care au informat permanent 
opinia publică despre preocupările acestor organizaţii şi au găzduit 
în paginile lor articole consacrate problematicii feministe. Când s-au 
sărbătorit la Oradea, în 1904, patru decenii de la apariţia revistei 
Familia, reuniunile de femei au salutat evenimentul. Iosif Vulcan, 
directorul revistei, membru de onoare al Reuniunii Femeilor 
Române Sălăjene, a remarcat în numărul jubiliar rolul femeilor 
„în conservarea unităţii neamului român în limbă şi credinţă, în 
datini şi deprinderi, în obiceiuri şi porturi şi în alte moravuri speci¬ 
fice naţiunii române"3. 

Prima asociaţie de femei din Moldova, Reuniunea Femeilor 
9 ' 

Române de la Iaşi, a fost înfiinţată din iniţiativa Corneliei Emilian, 
9 7 y y 7 

scriitoare, publicistă, soţia profesorului Ştefan Emilian, unul dintre 
fondatorii Reuniunii Femeilor Române din Braşov. Condusă de 

9 

un comitet format din 12 membre, în frunte cu Matilda Sihleanu, 
Reuniunea şi-a înscris în statutele sale (votate pe 28 decembrie 
1867) obiectivul de a întemeia prima şcoală de meserii, pentru ca 
„fetele române mai sărace şi dotate cu talente deosebite să se specia
lizeze în învăţământul profesional şi artistic"4. Şcoala profesională 
care a fost inaugurată în 1870 la Iaşi va deveni curând un important 1. T.V. Ştefanelli, „Mişcarea feministă din Bucovina", în Viitorul Româncelor, 

nr. 4, aprilie 1912, pp. 55-57. 
2. Cf. Societăţi culturale din Bucovina, ed.cit., pp. 194-195. 
3. XXV de ani din viaţa Reuniunii Femeilor Române Sălăjene. 

1881-1906, la mandatul Reuniunii scris de Augustin Vicaş, Institutul 
tipografic şi de editură „Victoria", Şimleul-Silvaniei, 1906, p. 75. 

4. Vezi, mai pe larg, activitatea Reuniunii în amintirile Corneliei Emilian, 
Câte ceva, Tipografia Modernă, Bucureşti, 1909. 
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centru de formare a unei generaţii întregi de femei în stare să-şi 
câştige existenţa. Atelierele sale de confecţionat haine şi lenjerie au 
ajutat substanţial frontul românesc, în timpul războiului de inde¬ 
pendenţă. Reuniunea şi-a câştigat un binemeritat prestigiu, mărin-
du-şi permanent fondurile şi numărul de membre, încât Corpurile 
Legiuitoare au recunoscut-o, în 1892, ca persoană juridică1. După 
războiul de independenţă, într-o atmosferă mai liberală, multe din 
comitetele de femei, constituite pentru ajutorarea ostaşilor răniţi şi 
a văduvelor şi orfanilor de război, s-au transformat în asociaţii 
permanente, adoptând un program asemănător Reuniunii Femeilor 
Române de la Iaşi. Astfel de asociaţii au existat la Brăila, Focşani, 
Piatra-Neamţ, Bacău, Roman şi în alte oraşe. La Bucureşti a luat 
fiinţă, în 1879, un comitet de femei în cadrul societăţii Concordia 
Română, în frunte cu Paulina Zaharescu, directoarea Şcolii profe¬ 
sionale de fete din Capitală. 

Procesul de maturizare a mişcării feministe 

La extinderea şi la mai buna organizare a acestor prime asociaţii 
de femei a contribuit în mare măsură apariţia, între 1878 şi 1881, la 
Bucureşti, a publicaţiei bisăptămânale Femeia Română, sub direcţia 
Mariei Flechtenmacher. Având printre colaboratori personalităţi 
importante ale vieţii politice şi culturale, ca C. Dobrogeanu-Gherea, 
Sofia Nădejde, Paul Scorţeanu, Adela Xenopol, ea s-a bucurat de un 
real prestigiu în ţară, dar şi în Austro-Ungaria, Italia şi Franţa, 
unde avea mai mulţi abonaţi. în paginile sale, se dezbătea pe larg 
sensul emancipării femeii, se combăteau atitudinile şi concepţiile 
anacronice privitoare la statutul ei în societate şi se lansau apeluri 
către femeile din toate categoriile sociale să susţină eforturile pentru 
câştigarea drepturilor lor2. 

Numeroase documente ale vremii certifică rolul mişcării socia
liste în maturizarea reuniunilor şi asociaţiilor de femei în ultimele 

1. Recunoaşterea Societăţii Reuniunii Femeilor Române din Iaşi ca 
persoană morală prin legea din 3 decembrie 1892, Tipografia naţională, 
Iaşi, 1895, pp. 9-16. 

2. Sofia Nădejde, „Starea femeilor şi mijlocul prin care se pot emancipa", în 
Femeia Română, 31 mai 1879; Maria Flechtenmacher, „Şcoala", în Femeia 
Română, din 19 august 1879; „Timpul şi necesităţile lui", în Femeia 
Română, din 25 mai 1880; Paul Scorţeanu, „Starea economică a femeii", 
în Femeia Română, din 1 ianuarie 1881. 
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două decenii ale secolului al XIX-lea. Cunoscând bogata literatură 
occidentală privitoare la rolul femeii în societate, adepţii ideilor 
socialiste (Sofia şi Ion Nădejde, Panait Muşoiu, Constantin Mille, 
Paul Scorţeanu, Al.G. Radovici ş.a.) au semnat articole, studii şi 
polemici în Munca, Drepturile Omului, Lumea Nouă, Lumea nouă 
ştiinţifică şi literară, dar şi în alte publicaţii, şi au atras atenţia 
asupra importanţei înfăptuirii reformelor democratice, în primul rând 
a votului universal, pentru atingerea scopurilor mişcării feministe. 
Revista ieşeană de orientare socialistă Contemporanul (1881-1891), 
având un tiraj de 4.500 de exemplare, neobişnuit de mare pentru 
acele timpuri, şi cu un prestigiu enorm în cercurile intelectuale, a 
pornit o adevărată campanie împotriva celor care, sub pretinsul 
motiv că femeia ar avea creierul mai mic decât bărbatul, susţineau 
că femeile n-ar fi în stare să se afirme în sfere spirituale mai înalte 
şi, în nici un caz, în politică. Astfel, Sofia Nădejde se ridica împotriva 
opiniei lui Titu Maiorescu (exprimată cu prilejul unei Conferinţe, 
Darvinismul şi progresul intelectual, ţinută în mai 1882 la 
Ateneul Român), potrivit căreia ar fi fost cu neputinţă să se încredin¬ 
ţeze „soarta popoarelor pe mâna unor fiinţe a căror capacitate craniană 
e cu 10% mai mică. Abia ajung azi creierii cei mai dezvoltaţi -
susţinea liderul junimist - pentru a conduce o naţiune pe calea 
progresului şi a prosperităţii materiale". Sofia Nădejde demonstra, 
pe baza celor mai noi descoperiri ale biologiei, anatomiei, antropo¬ 
logiei etc., că, raportată la greutatea corpului, greutatea creierului 
femeii întrece chiar pe cea a bărbatului. Cauza stării de inferioritate 
a femeii trebuie căutată - releva ea - în mediul social în care tră¬ 
ieşte, viciat de prejudecăţi, în legislaţia discriminatorie şi în imposi¬ 
bilitatea de a se instrui potrivit cu exigenţele epocii moderne1. 

In programul Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din 
România (constituit în martie 1893), printre principalele reforme, 
au fost înscrise şi revendicări fundamentale pentru femei: absoluta 
egalitate în exercitarea drepturilor civile şi politice, acces la toate 
profesiunile libere şi manuale, la muncă egală, salariu egal, legi 
protectoare ale muncii în ateliere şi fabrici2. 

1. Sofia Nădejde, „Răspuns d-lui Maiorescu în chestia creierului la femei", 
în Contemporanul, anul I, nr. 24, 1881-1882, pp. 873-881; vezi şi 
Contemporanul, anul I I , nr. 1, 1882-1883, pp. 14-18; nr. 18, pp. 712-717. 

2. „Moţiunea celui de-al doilea Congres al P.S.D.M.R. din aprilie 1894", în 
Munca, anul V, nr. 9, din 24 aprilie 1894. 
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Sub înrâurirea mişcării socialiste, dar şi a mişcării internaţionale 
de femei pentru votul universal, organizaţiile şi publicaţiile feministe, 
îndeosebi cele create în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, vor 
pune accentul în programele şi statutele lor pe revendicările econo
mice, politice şi juridice. Aşa se explică de ce opinia publică demo
cratică a salutat constituirea, în 1894, a Ligii Femeilor Române 
de la Iaşi, în urma apelului lansat de Reuniunea din acelaşi oraş cu 
scopul de a veni în ajutorul femeii, „să-şi câştige neatârnarea econo
mică", să lupte mai eficient contra discriminării şi pentru „recunoaş
terea drepturilor sale juridice" şi „îmbunătăţirea stării ei culturale"1. 
Din iniţiativa Ligii, a fost înaintată Adunării Deputaţilor, în primă¬ 
vara anului 1896, o petiţie, purtând semnătura a peste 100 de femei, 
prin care se cerea ca „femeia măritată să fie scoasă din rândul 
minorilor şi să i se recunoască dreptul de a-şi administra singură 
averea" şi, în al doilea rând, „ca legea să oblige pe bărbat ca să-şi 
recunoască copilul său natural, pentru ca astfel sarcina creşterii 
copilului să fie suportată şi de tată, iar nu numai de mamă, ca să 
dispară în felul acesta pruncuciderile şi sinuciderile mamelor, precum 
şi părăsirea copiilor, care altfel ar deveni o nenorocire pentru socie-
tate"2. Cu toate că petiţia nu a fost luată în consideraţie, nici de 
această dată şi nici mai târziu (în 1898, când s-a trimis Corpurilor 
Legiuitoare cu 500 de semnături), acţiunea femeilor ieşene a contri¬ 
buit la întărirea curentului reformist care s-a afirmat din ce în ce 
mai pronunţat în viaţa politică românească la începutul secolului XX. 

Revistele feministe, ca, de exemplu, cele aflate sub direcţia Adelei 
Xenopol: Dochia (Iaşi, 1896-1898), Românca (Iaşi, 1905-1906), Viitorul 
Româncelor (Bucureşti, 1912-1914), au strâns în jurul lor o seamă 
de intelectuale şi de personalităţi ale vieţii culturale şi politice, 
îndemnând organizaţiile de femei să susţină eforturile grupărilor şi 
partidelor politice de restructurare şi de modernizare ale societăţii 
româneşti. 

Asociaţia Unirea Educatoarelor Române, înfiinţată la Iaşi în 
1908, având ca preşedintă de onoare pe Emilia Humpel şi în comi
tetul de conducere pe Aneta Socor, Tereza Stratilescu şi Maria C. 
Buţureanu, şi-a lărgit, curând după constituirea sa, obiectivul iniţial 

1. Cf. Statutele Ligii Femeilor din România, Tipografia Evenimentul, Iaşi, 
1894; vezi, mai pe larg, împrejurările constituirii Ligii în înfiinţarea Ligii 
femeilor [de la Iaşi] în Suplimentul Buletinului Ligii femeilor, Iaşi, 1898. 

2. Dezbaterile Adunării Deputaţilor, sesiunea 1895/1896, din 5 martie 
1896, p. 463. 
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de a susţine educarea fetelor „în direcţiuni practice" prin dezvoltarea 
industriei casnice. In prestigioasa publicaţie a Asociaţiei, Unirea 
Femeilor Române (Iaşi, 1909-1916), au apărut valoroase articole şi 
studii de sociologie feministă, care argumentau că numai prin înfăp¬ 
tuirea reformelor democratice, înainte de toate, a reformei agrare şi 
a celei electorale, puteau fi dobândite drepturile elementare ale 
femeilor1. 

Asociaţia a înaintat Adunării Constituante, întrunită în primă¬ 
vara anului 1914 pentru revizuirea Constituţiei, un memoriu, prin 
care cerea drept de vot pentru scriitoare, învăţătoare şi profesoare, 
doctoriţe, funcţionare titulare de stat, titrate, având cel puţin patru 
clase elementare. Limitarea dreptului de vot la aceste categorii de 
femei era motivată prin atitudinea ostilă a majorităţii parlamentare 
faţă de intrarea femeilor în viaţa politică. 

O evoluţie asemănătoare a avut şi asociaţia Unirea Culturală 
a Femeilor Române, cu publicaţia ei, Revista Noastră. Apărută în 
1905, din iniţiativa scriitoarei Constanţa Hodoş, revista şi-a propus 
la început să stimuleze creaţia literară feministă de bună calitate. 
După o lungă perioadă de întrerupere, Revista Noastră reapare pe 
1 iunie 1914, urmărind să atragă femei din toate categoriile sociale 
pentru obţinerea drepturior civile şi politice. In vederea atingerii 
acestui obiectiv, a fost creată, în 1915, Unirea Culturală a Femeilor 
Române. In pofida faptului că mijloacele alese erau predilect cultu¬ 
rale (îmbunătăţirea sistemului de învăţământ pentru fete, încu¬ 
rajarea muncii intelectuale feminine etc.), asociaţia a luat parte la 
dezbaterile politice la ordinea zilei, pronunţându-se hotărât pentru 
reforme, îndeosebi pentru câştigarea de către femei a dreptului de a 
lua parte la deciziile politice de interes naţional2. 

O altă dovadă a maturizării organizaţiilor de femei, în condiţiile 
intensificării luptei pentru reforme, o reprezintă asociaţia Emanci
parea Femeii, creată în 1911, la Bucureşti, de entuziasta susţină
toare a drepturilor economice şi politice ale femeilor române, Eugenia 
de Reuss-Ianculescu. Programul Asociaţiei s-a conturat treptat, 
începând cu 1907, când iniţiatoarea şi preşedinta ei a ţinut o serie de 
conferinţe la Ateneul Român din Bucureşti, dar şi în alte oraşe, despre 
sensul emancipării femeii şi despre progresele mişcării feministe 

1. M.K., „La reformele noastre", în Unirea Femeilor Române, anul VI, nr. 5, 
mai 1914, pp. 201-203. 

2. Revista Noastră, anul I I I , nr. 15, 1 iulie 1915, pp. 211-212; nr. 16, 1 august 
1915. 
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din ţările mai dezvoltate, occidentale. La întrunirile Asociaţiei, 
organizate în sala de festivităţi a Liceului „Gheorghe Lazăr" din 
Bucureşti, cu participarea unor cunoscuţi oameni politici, scriitori, 
publicişti ( N . Fleva, I. Theodorescu, N.D. Cocea, P.P. Negulescu ş.a.), 
au fost examinate modalităţile schimbării statutului juridic şi politic 
al femeii şi căile dobândirii independenţei sale economice. In 1913, 
când în ţările occidentale lupta sufragetelor era în plin avânt, Asociaţia 
şi-a schimbat denumirea în Drepturile Femeii, înscriind printre 
scopurile sale principale: „egalizarea femeii cu bărbatul pe teren 
politic, modificarea legilor în ceea ce priveşte restricţiunile juridice 
şi civile ale femeii", admiterea principiului „la muncă egală salariu 
egal", independenţa economică a femeii măritate asupra avutului 
său, „căutarea paternităţii", admiterea femeii în profesiuni libe¬ 
rale etc.1. Toate aceste obiective, cuprinse într-un memoriu, în pri
măvara lui 1914, au fost prezentate parlamentului prin intermediul 
prof. I.Th. Florescu, deputat de Bucureşti, vicepreşedintele Camerei 
Deputaţilor. Din iniţiativa Eugeniei de Reuss-Ianculescu, conduce¬ 
rea Asociaţiei a propus Cercului feminin socialist din Bucureşti 
(înfiinţat pe 15 august 1912) să trimită împreună un nou memoriu 
Corpurilor Legiuitoare, revendicând acceptarea femeilor, dacă nu la 
alegeri parlamentare, cel puţin la cele comunale. La întrunirea sa 
din 29 aprilie 1914, Cercul feminin socialist a respins propunerea 
de colaborare, pe motivul că asociaţia Drepturile femeii limita 
numai la categoria femeilor ştiutoare de carte posibilitatea exer¬ 
citării dreptului de vot, îndepărtând în acest fel de la urne tocmai 
„lucrătoarele din fabrici şi ateliere, ţărăncile române", care ar fi 
putut „da suflet mişcării feministe"2. Susţinând punctul de vedere 
al stângii liberale, în frunte cu Ion I.C. Brătianu, Eugenia de Reuss-
-Ianculescu şi-a exprimat convingerea că o reformă electorală, fie şi 
limitată, ar fi reprezentat un pas important spre obţinerea votului 
universal pentru ambele sexe. Pe aceeaşi poziţie s-a situat şi Adela 
Xenopol, care, pe 21 aprilie 1914, a înmânat, în numele unui grup 
de femei intelectuale, (printre care Olga Sturdza, Elena Meissner, 
Maria Gavrilescu), deputatului I.Al. Brătescu-Voineşti o petiţie în 
care insista pentru acordarea dreptului de vot femeilor, cel puţin 

1. „Societatea Drepturile Femeii, Statute", în Drepturile femeii, anul II , iulie-
-august, 1913, pp. 141-144; vezi şi Eugenia de Reuss-Ianculescu, „Drepturile 
femeii", în Drepturile femeii, anul I, nr. 7, iulie 1912; „Femeia română şi 
politica", în Drepturile femeii, anul I I , ianuarie-februarie 1913, pp. 12-15. 

2. România muncitoare, anul X, nr. 76, din 6 iulie 1914. 
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pentru comună, deşi în „interesul neamului românesc s-ar fi impus 
recunoaşterea acestui drept şi pentru parlament"1. 

Primii paşi pe drumul unificării 

Lipsa unei coordonări a iniţiativelor şi a acţiunilor feministe 
constituia o reală piedică în atingerea scopurilor lor. Până la primul 
război mondial, organizaţiile de femei şi-au desfăşurat activitatea 
mai mult izolat, în pofida faptului că în programele şi statutele lor 
erau înscrise obiective asemănătoare2. Iniţiativa de unificare a aso¬ 
ciaţiilor şi reuniunilor de femei sub un comitet director aparţine 
celei mai puternice organizaţii din Transilvania, Reuniunea Femeilor 
Române de la Braşov. Preşedinta acesteia, Maria Baiulescu, a 
propus, în 1911, convocarea unui congres de unificare a tutu
ror reuniunilor de femei române din Austro-Ungaria. Acest 
congres, prin care s-a constituit Uniunea Femeilor Române din 
Ungaria, şi-a desfăşurat lucrările între 3 şi 5 iunie 1913, la Braşov, 
în condiţiile intensificării măsurilor de maghiarizare forţată. De 
aceea programul şi statutele votate de delegatele a 37 de reuniuni, 
care urmau să fie înaintate spre aprobare autorităţilor, cuprindeau 
îndeosebi scopuri filantropice şi culturale, eludând cu bună ştiinţă 
preocupările politice, mai cu seamă sprijinul constant pe care reuniu¬ 
nile de femei urmau să-l acorde în continuare organizaţiilor şi insti
tuţiilor mişcării naţionale române3. 

1. „O petiţie la Cameră", în Viitorul Româncelor, anul I I I , nr. 4, aprilie 
1914, pp. 49-50. 

2. Astfel, de exemplu, exista o asemănare între felul cum concepeau organi¬ 
zarea activităţii lor Uniunea Educatoarelor Române de la Iaşi şi 
Societatea Sprijinul (înfiinţată în 1904 la Bucureşti, de Ecaterina Arbore 
şi Virginia Alexandrescu), Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor 
Române (1910), Societatea Femeilor Române (1904), Asociaţia 
Cultura şi ajutorul femeii (1906, Bucureşti) etc. care, pe lângă obiective 
filantropice, vor urmări cu predilecţie obiective culturale şi politice. 

3. Cf. Maria Baiulescu, „Zece ani în România Mare şi şaptesprezece ani de 
la înfiinţare. Istoricul", în Anuarul Uniunii Femeilor Române din România 
Mare. Al şaptesprezecelea an de la întemeiere (1913-1930) sub înaltul 
patronaj al Maj. Sale Regina Maria, pp. 1-3. Preşedinta Uniunii a fost 
aleasă Maria B. Baiulescu. Din Comitetul de direcţie al U.F.R. din [Austro] 
Ungaria au făcut parte : Elena Săbădeanu, preşedinta de onoare, Catinca 
Bârseanu (Sibiu), Ana Filip (Abrud), Paulina Rădulescu (Lugoj), Sofia 
Beleş (Arad), Elena Pop (n. Maniu) (Blaj), Elena dr. Meţianu (Zerneşti), 
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Al doilea congres al Uniunii s-a ţinut la Sibiu, în zilele de 
8 şi 9 iunie 1914, în sala festivă a Muzeului etnografic al ASTREI, 
cu participarea unui impresionant număr „de doamne şi domni
şoare, mulţi intelectuali şi mulţi ţărani şi ţărance în frumosul lor 
port naţional"1. In discursul de deschidere a congresului, Maria 
Baiulescu a anunţat aprobarea oficială a statutului noii organizaţii 
şi a reafirmat şi de această dată semnificaţia luptei unite a femeilor. 

Eforturile depuse în vederea unificării organizaţiilor de femei au 
fost apreciate de delegatele mişcării feministe din Regatul României. 
In cuvântul rostit în numele Unirii Educatoarelor Române, 
Eleonora Stratilescu şi-a exprimat solidaritatea deplină a feme
ilor din ţara liberă cu aspiraţiile celor din monarhia Austro-Ungară: 
„De când ne-am constituit, gândul nostru a zburat la Dumnea¬ 
voastră - afirma vorbitoarea, autoare a unor importante studii de 
sociologie feministă -, ne-am adresat şi D-voastră, ne-am simţit 
datoria de a gândi şi a lucra şi în vederea nevoilor D-voastră. Am 
simţit din capul locului nevoia de a strânge legăturile sufleteşti cu 
toţi fraţii noştri de peste hotare, de oriunde se află ei, pentru a 
realiza unitatea culturii româneşti"2. Fruntaşa mişcării feministe 
vedea în pasul important făcut de femeile române din Transilvania 
preludiul unirii tuturor provinciilor româneşti într-un singur stat 
naţional modern3. 

Izbucnirea primei conflagraţii mondiale, participarea României 
la conflict pentru întregirea teritoriului său naţional, marile suferinţe 
şi profundele mutaţii petrecute în structurile societăţii româneşti 
au marcat puternic şi mişcarea de femei. Pe de o parte, asociaţiile şi 
reuniunile femeilor române au condamnat „mariile imperii despo¬ 
tice" pentru declanşarea războaielor de cotropire şi şi-au exprimat 
convigerea că pentru dobândirea unei păci trainice erau indispensa¬ 
bile instaurarea unor regimuri democratice şi garantarea dreptu
rilor şi libertăţilor pentru toţi cetăţenii, indiferent de sex. Pe de altă 
parte, documentele atestă că protagoniste ale mişcării de emancipare 
a femeii ca Adela Xenopol, Eugenia de Reuss-Ianculescu, Constanţa 

Maria Moldovan (Mediaş), Ana Pop de Lemeny (Cluj), Lucreţia Murăşeanu 
(Turda). 

1. Anuarul Uniunii Femeilor Române din România Mare, ed.cit., p. 3. 
2. Eleonora Stratilescu, „Congresul de la Sibiu al Uniunii Femeilor Române 

din Ungaria", în Unirea Femeilor Române, anul VI, nr. 6, iunie 1914, 
pp. 263-275. 

3. Eleonora Stratilescu, „Unirea Educatoarelor Române", în Unirea Femeilor 
Române, anul VI, nr. 1, din 24 ianuarie 1915, pp. 1-4. 
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Hodoş, Eleonora Stratilescu ş.a., în cuvântările şi în articolele lor, 
au susţinut cauza dreaptă a participării României la război, pentru 
întregirea ţării. 

Mobilizarea generală a forţelor militare româneşti, în vara anului 
1916, a creat necesitatea imediată a preluării muncii şi îndatoririlor 
bărbaţilor de către femei. Răspunzând la apelul organizaţiilor lor, 
femeile, indiferent din ce categorie socială făceau parte, şi-au cana¬ 
lizat toate energiile pentru susţinerea efortului suprem al întregii 
naţiuni. In această situaţie de excepţie, Corpurile Legiuitoare au 
modificat, în favoarea femeilor, unele articole de legi. Astfel, a fost 
sancţionat decretul din 24 septembrie 1916, potrivit căruia „în 
tot timpul cât va dura mobilizarea, femeile sătenilor mobilizaţi se 
instituiesc mandatare legale ale soţilor lor, pentru actele de admi¬ 
nistraţie privitoare la plata ratelor datorite pentru pământ, la plata 
de arenzi, la facerea de învoieli agricole etc."1. Tot în septembrie 
1916, s-a înfiinţat un oficiu de plasare pentru a ajuta la prelua¬ 
rea de către femei a celor mai diferite obligaţii îndeplinite până 
atunci numai de către bărbaţi în întreprinderi industriale şi în 
instituţii publice, demonstrând că ele puteau face faţă celor mai 
critice situaţii2. 

Femeile române din Transilvania au întâmpinat cu entuziasm 
trupele din Regat care au trecut Carpaţii, în vara anului 1916, „spre 
a dezrobi fraţii subjugaţi"3. Uniunea Femeilor Române, cu sediul 
la Braşov s-a constituit în Societatea Crucii Roşii Româneşti, 

9 9 9 7 

„îngrijind în tot timpul ocupaţiunii armatele române şi organizând 
din proprie iniţiativă spitale care rămăseseră devastate în urma 
evacuării austro-ungare"4. 

După retragerea armatei române, o parte dintre fruntaşele Uniunii 
s-au refugiat în Moldova, unde îşi vor continua activitatea în cadrul 
organizaţiilor de femei din această zonă neocupată a ţării. Multe 
din cele rămase în Transilvania au fost întemniţate sub acuzaţia de 
„trădare de patrie" pentru ajutorul dat armatei române, iar averile 
lor au fost puse sub sechestru. Autorităţile austro-ungare au încercat 

1. C. Hamangiu, Codul general al României. Legi uzuale, Editura Librăriei 
Alcalay et co, f.a., Bucureşti, vol. VIII , pp. 1048-1049. 

2. Universul, nr. 241, din 31 august 1916; Mişcarea, nr. 239, din 21 octombrie 
1916. 

3. „Uniunea Femeilor Române din Braşov de la 1913 la 1918", în Carpaţi, 
anul VI, nr. 339, din 8 septembrie 1926. 

4. Anuarul Uniunii Femeilor Române din România Mare, 1913-1933, ed.cit., 
p. 4. 
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să dizolve Uniunea Femeilor Române, care însă a reuşit să se 
salveze, datorită strădaniei Virginiei Vlaicu şi a Anei Broşteanu. 

Pe de altă parte, în Vechiul Regat, organizaţiile de femei s-au 
solidarizat pentru a face faţă invaziei germane. Ele au întreprins 
tot ce era posibil pentru a conserva bunurile rămase în satele şi 
oraşele cotropite, îndurând foametea, epidemiile, condiţiile mizere 
ale regimului de ocupaţie. în martie 1917, femeile din capitală au 
organizat o impresionantă manifestaţie pe Calea Victoriei, în semn 
de protest contra încetării ajutoarelor acordate familiilor celor mobi¬ 
lizaţi, a lipsei de alimente şi a rechiziţiilor1. 

Pentru a veni în ajutorul celor peste 18.000 de orfani şi al fami¬ 
liilor rămase fără nici un sprijin, Ministerul de Război, al Instruc¬ 
ţiunii publice şi al Cultelor împreună cu Societatea Ortodoxă 
Naţională a Femeilor Române au constituit Societatea pentru 
ocrotirea orfanilor de război, condusă de Olga Sturdza2. Cu 
ajutorul comitetelor sale au fost înfiinţate orfelinate, cantine şi 
„supe populare". Răspunzând solicitării Crucii Roşii, numeroase 
femei s-au remarcat în îngrijirea răniţilor, în asigurarea asistenţei 
medicale în spitale, improvizate chiar şi în case particulare sau în 
localurile şcolilor şi ale căminelor. Multe din aceste acţiuni au fost 
patronate de regina Maria şi de numeroase feministe, în primul 
rând de Alexandrina Cantacuzino3 (care a condus cel mai mare 
spital din capitala aflată sub ocupaţie germană), Olga Sturdza, 
Ecaterina Gr. Cantacuzino, Eliza Brătianu, Anastasia Filipescu ş.a. 
Nenumărate femei s-au distins în formaţiunile sanitare ale Crucii 
Roşii, ajutând la evacuarea a 40.000 de răniţi în timpul retragerii 
unei părţi a populaţiei în Moldova4. Multe femei medici şi studente 
în medicină au dovedit curaj şi spirit de sacrificiu în unităţile sani
tare ale armatei, îngrijindu-i pe răniţi şi ajutând la combaterea 
ravagiilor pricinuite de epidemia de tifos exantematic5. 

Totodată, o serie de mărturii atestă participarea directă a femei¬ 
lor la diverse operaţiuni militare şi, în special, în bătăliile de la 
Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz (1917). Luptătoarele din Munţii Vrancei, 
Clemansa Chilian, Maria şi Ana Beşliu, Teodora Enăchescu, Maria 

1. Socialismul, nr. 9, din 26 noiembrie 1918. 
2. Mişcarea, nr. 10, din 1 ianuarie 1918. 
3. Cf. Bulletin du Conseil National des Femmes Roumaines, 1921-1938, 

Editura Casa Femeii, Bucureşti, 1940, p. 13. 
4. Gazeta Transilvaniei, nr. 178, din 28 august/10 septembrie 1916. 
5. Cf. Cultul eroilor noştri, anul I, nr. 1, 1920. 
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Şerbescu ş.a. au transmis date utile comandamentelor române din 
Moldova, au adăpostit şi hrănit zeci de ofiţeri şi soldaţi români şi 
le-au înlesnit trecerea dincolo de liniile frontului. Sublocotenentul 
Ecaterina Teodoroiu şi Măriuca Zaharia şi-au dat viaţa în luptele 
din august 1917 de pe frontul Moldovei pentru oprirea ofensivei 
germane1. 

înfrângerea Puterilor Centrale în 1918, prăbuşirea ţarismului şi 
a Imperiului Habsburgic, proclamarea de către popoarele imperiului 
a dreptului la organizare statală liberă au creat condiţii pentru 
înfăptuirea unităţii politice a românilor. Sfatul Ţării de la Chişinău 
(27 martie 1918), Consiliul Naţional Român din Cernăuţi 
(15/28 noiembrie 1918) decid unirea acestor vechi provincii româ
neşti cu ţara. Consiliul Naţional Central Român cu sediul la 
Arad preia, în octombrie 1918, administrarea Transilvaniei. Toate 
asociaţiile culturale româneşti au depus jurământul de credinţă, 
printre care şi cele peste 60 de reuniuni ale femeilor române. La 
adunările lor generale, ţinute în cursul lunii octombrie, aceste orga¬ 
nizaţii şi-au ales delegatele la Marea Adunare Naţională, convo
cată pentru 1 decembrie 1918, la Alba-Iulia, mandatându-le să voteze 
unirea cu România şi reformele democratice care urmau să fie înfăptu¬ 
ite în viitorul stat român. Printre aceste reforme, cuprinse în Rezoluţia 
adoptată, se aflau „votul obştesc, direct, egal şi secret pentru ambele 
sexe", de la 21 de ani în sus, o reformă agrară radicală, reducerea 
suprafeţelor latifundiilor, împroprietărirea ţăranilor cu câte o bucată 
de pământ „cel puţin atât cât să o poată munci" cu familiile lor. 

Drept recunoaştere a importanţei pe care femeile vor trebui s-o 
aibă în noile structuri democratice, delegata Reuniunii Femeilor 
Române de la Sibiu, Nora Lemeny, doctor în litere, nepoata lui 
Ioan Bran Lemeny, a fost aleasă deputat în Marele Sfat Naţional şi 
i s-a încredinţat conducerea Departamentului muncii în Consiliul 
Dirigent2. 

1. Cf. C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 
1916-1919, vol. I, Tipografia Arte grafice „România Nouă", Bucureşti, 
1922, p. 119; despre faptele eroice devenite legendare ale Ecaterinei 
Teodoroiu, vezi C. Kiriţescu, op.cit., vol.cit., p. 371; „Cultul eroilor noştri", 
anul I I , nr. 6, 1921; Călăuza ostaşului, anul I I , nr. 1, 1938, Bucureşti. 

2. Eleonora Lemeny (1885- ?), nepoata lui Ioan Bran Lemeny (fost secretar 
al Marii Adunări Naţionale a românilor de la Blaj (3/15 mai 1848) - prima 
femeie cu diplomă de doctor în litere la Universitatea din Cluj; profesoară la 
Şcoala secundară de fete de la Sibiu, membră în Secţia didactică a ASTREI, 
protagonista mişcării feministe din Austro-Ungaria; vezi Femeia, nov., 1968. 
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Mişcarea feministă şi noua Constituţie 
(1917-1923) 

în pofida hotărârilor luate de marile adunări naţionale ale 
românilor din Transilvania, Bucovina şi Basarabia, drepturile fun
damentale civile şi politice ale femeilor au fost contestate de Corpu¬ 
rile Legiuitoare ale României întregite. Nici măcar drepturile civile 
de care ele se bucuraseră în cele două foste imperii vecine n-au fost 
luate în consideraţie1. 

In vara anului 1917, un numeros grup de femei din Moldova, 
printre care reprezentante de seamă ale feminismului românesc, ca 
Ella Negruzzi, Olga Sturdza, Cornelia Emilian, Ana Conta Kernbach, 
Elena C. Meissner, au înaintat Senatului, prin intermediul unuia 
dintre membrii săi, Paul Bujor, o petiţie, cerând ca la elaborarea 
noii Constituţii a ţării să se recunoască drepturile integrale ale 
femeii. Susţinând aceste revendicări, Paul Bujor considera ca fiind 
o situaţie „anormală, nedreaptă şi umilitoare" condiţia de inferio
ritate socială în care erau ţinute femeile de legislaţia ţării şi cerea -
potrivit cu prevederile programatice ale Partidului Social-Democrat, 
pe care-l reprezenta - elaborarea unui nou statut al acestora cores¬ 
punzător cu exigenţele unui adevărat stat democratic. 

Concomitent cu petiţia femeilor, deputatul liberal C. Nacu, profesor 
universitar, cunoscut jurist, a propus parlamentarilor un proiect de 
lege care să statueze egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii2. 

Feministele din Moldova au amplificat în anii următori mişcarea 
petiţionară începută, dar rămasă fără nici un rezultat. în cursul 
lunilor iunie şi iulie ale anului 1918, ele au iniţiat întruniri săptă
mânale, în aula Universităţii din Iaşi, cu invitarea unor personalităţi 
importante ale vieţii publice, unde, în prezenţa unei numeroase 
asistenţe, au fost discutate căile posibile ale dobândirii drepturilor 

1. în Austro-Ungaria, bunurile câştigate în timpul căsătoriei erau comune; 
femeia avea dreptul de a-şi administra averea de la 14 ani, de a-şi 
schimba religia de la 18 ani şi devenea majoră cu toate drepturile de la 
24 de ani, cu excepţia celor politice; femeile din Basarabia dispuneau 
liber de averea lor şi se bucurau de drept de vot la alegerile municipale 
(cu condiţia să fie proprietare) şi de dreptul de exercitare a profesiunilor 
libere. 

2. Cf. Calypso C. Botez, Problema feminismului. O sistematizare a 
elementelor ei, Tipografia Gutemberg, Bucureşti, 1920, p. 56. 
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fireşti ale femeilor. S-a constituit un comitet care a elaborat programul 
şi statutele unei noi organizaţii (aprobate pe 20 iulie 1918), care se 
intitula Asociaţia pentru Emanciparea Civilă şi Politică a 
Femeilor din România [A.E.C.P.F.R.]6 1. Aşa cum rezultă şi din 
denumirea ei, Asociaţia nou creată avea drept misiune câştigarea 
„sufragiului universal al femeilor, atât pentru corpurile legiuitoare, 
cât şi pentru consiliile judeţene". Asociaţia şi-a propus să combată, 
„printr-o propagandă activă, prin publicaţii, articole de jurnal, mani¬ 
feste, întruniri publice, conferinţe, congrese", prejudecăţile şi dogmele 
referitoare la menirea femeii, să obţină pentru ele accesul la toate 
profesiunile, să le îndrume către comerţ şi meserii, să pregătească 
fetele pentru munca socială şi viaţa cetăţenească, să combată analfa
betismul, înfiinţând şcoli pentru adulţi etc. 

în toamna anului 1918 şi în cursul anului următor, au luat fiinţă 
secţiuni ale Asociaţiei la Bucureşti, Cernăuţi, Braşov, Sibiu şi în 
alte oraşe ale ţării. în publicaţiile Asociaţiei - Acţiunea Feministă 
(Piatra-Neamţ, 1919-1921), condusă de Valentina Focşa, şi Buletinul 
Trimestrial (Iaşi, 1919-1921), sub direcţia Mariei C. Buţureanu - au 
fost pe larg explicate obiectivele urmărite62. Opinia publică a putut 
lua astfel cunoştinţă de expunerile şi discuţiile avute la şedinţele 
săptămânale ale Cercului de studii feminine de la Iaşi, unde 
cele mai aprinse controverse s-au iscat în jurul oportunităţii atra¬ 
gerii femeilor în viaţa politică. Au fost combătute punctele de vedere 
susţinute mai cu seamă de parlamentari, potrivit cărora femeile ar 
fi nepregătite şi incapabile de a se implica în problemele de stat 
„atât de complexe, încât nici bărbaţii cu multă experienţă nu le 
puteau face faţă". S-a demonstrat, dimpotrivă, că marea majoritate 
a bărbaţilor aveau calităţi şi defecte asemenea femeilor şi că exer
ciţiul dreptului politic, pe temeiul sufragiului universal, a fost şi 
va rămâne încă pretutindeni calea emancipării societăţii în ansam¬ 
blul ei6 3. S-a discutat mult şi în contradictoriu despre atitudinea 
pe care Asociaţia trebuia să o aibă faţă de partidele politice, ajun-
gându-se la concluzia că, pentru moment, era de preferat păstrarea 
autonomiei sale şi abia după câştigarea dreptului de vot urma să se 

1. Statutele şi programul Asociaţiei pentru Emancipare Civilă şi 
Politică a Femeilor Române, Tipografia Dacia, Iaşi, 1918. 

2. Maria C. Buţureanu, „Scopul nostru", în Buletinul Asociaţiei pentru Emanci
parea Civilă şi Politică a Femeilor Române, anul I, nr. 1, ianuarie 1919. 

3. Red. „Să facă femeile politică?", în Buletinul trimestrial al A.E.C.P.F.R., 
anul I, nr. 2, aprilie 1919, Iaşii, pp. 22-24. 
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decidă susţinerea acelor partide care cuprindeau în programele lor, 
parţial sau total, ţelurile urmărite de mişcarea feministă1. 

La adunările publice ale secţiei bucureştene a Asociaţiei, găzdu
ite la început în atelierul de pictură al Ceciliei Cuţescu-Storck, care 
curând s-a dovedit neîncăpător, personalităţi politice ca Vasile Goldiş, 
I. Theodorescu, Polizu-Micşuneşti, P. Negulescu, argumentau că a 
sosit momentul pentru acordarea dreptului de vot şi femeilor. Comi
tetul secţiei bucureştene a Asociaţiei a lansat apeluri către femeile 
de pretutindeni să se solidarizeze în efortul de a schimba legislaţia 
anacronică privitoare la femei. Delegatele Asociaţiei s-au adresat 
oamenilor politici influenţi, protestând contra poziţiei conservatoare 
a majorităţii parlamentarilor care refuzau să accepte revendicările 
feministelor. Au fost trimise noi memorii şi petiţii Corpurilor Legiui¬ 
toare prin care se atrăgea atenţia asupra primirii „favorabile, care, 
în toate statele culturale din Europa, s-a făcut propunerilor de 
deplină emancipare a femeii". Se demonstra apoi că femeia română 
era întru totul îndreptăţită să-şi ocupe locul ce i se cuvenea în 
societate2. 

Din iniţiativa asociaţiei, s-a întreprins o amplă anchetă privind 
atitudinea liderilor diferitelor partide politice, dar şi a altor 
personalităţi ale vieţii publice, referitoare la statutul femeii. 
Răspunsurile date la următoarele întrebări au fost publicate în 
Acţiunea feministă : 1. în ce măsură emanciparea femeii este o pro
blemă de dreptate şi prevedere socială?; 2. pactul fundamental al 
unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei va cântări în rezolvarea 
integrală a problemei?; 3. sunt suficiente drepturile civile sau se 
impune cu necesitate şi recunoaşterea drepturilor politice ale femei
lor ?; 4. emanciparea civilă şi politică a femeii va înlătura prejude
căţile privind rolul ei social de a fi soţie şi mamă?; 5. o femeie 
emancipată va neglija îndatoririle sale casnice?3. 

Indiferent de orientarea lor politică, toţi cei intervievaţi au recu¬ 
noscut că emanciparea femeii a devenit o necesitate, o cerinţă indis¬ 
pensabilă a organizării statului de drept modern. Unul din fruntaşii 
mişcării naţionale din Transilvania, deputatul de Bihor Aurel Lazăr, 
afirma cu hotărâre că „nu-şi putea imagina după războiul mondial 

1. Comitetul, „Autonomia noastră politică", în Buletinul trimestrial al 
A.E.C.P.F.R., Iaşi, anul I, nr. 3, iulie 1919, p. 15. 

2. „Cerere ce va prezenta Asociaţia generală a femeilor române Corpurilor 
Legiuitoare", în Acţiunea feministă, anul I, nr. 15, din 1 decembrie 1919. 

3. Cf. Acţiunea feministă, anul I, nr. 6, 1919. 
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democraţie adevărată fără rectificarea neîndreptăţirii femeii"1. 
Profesorul universitar V. Vâlcovici considera, în acelaşi spirit, că 
„femeia este menită să joace rolul unui însemnat factor intelectual 
şi economic în omenire. Dacă din punct de vedere al intereselor 
bărbatului acest lucru înseamnă concurenţă neplăcută, din acela al 
marilor interese generale, singurul pe care-l poate avea societatea 
în vedere, intrarea femeii cetăţean în arena vieţii înseamnă progres"2. 

Delimitându-se de adversarii emancipării integrale a femeii, liderii 
liberali intervievaţi, Ion I.C. Brătianu şi I.G. Duca, susţineau că 
aceasta „nu este o chestiune de principii, ci de tactică şi oportunitate"3. 
în consecinţă, în programul partidului liberal a fost prevăzut doar 
dreptul femeilor de a participa la alegerile municipale, şi nu şi la 
cele parlamentare, pentru care se aprecia că ele n-ar fi fost încă 
pregătite. 

La propunerea fruntaşului liberal G.C. Mârzescu, adept şi el al 
egalităţii în drepturi a femeilor cu bărbaţii, a fost emis un decret-
-lege, care permitea femeilor cu activitate de binefacere să fie coop¬ 
tate, şi nu alese, în consiliile comunale interimare4. în motivaţia 
decretului, ministrul liberal de interne aprecia această măsură ca 
fiind „primul pas către emanciparea civilă şi politică a femeilor", 
rămânând ca problema în ansamblul ei să fie rezolvată de către 
Adunarea Constituantă, aleasă pe temeiul votului universal5. Comi¬ 
tetul Central al Asociaţiei pentru Emanciparea Civilă şi Politică a 
Femeilor a admis că decretul putea fi considerat „ca o primă cucerire 
a feminismului", dar a atras atenţia asupra faptului că această 
măsură era cu totul insuficientă pentru asigurarea prezenţei femei¬ 
lor în conducerea treburilor publice. De aceea, Comitetul a cerut 
membrelor Asociaţiei să refuze cu hotărâre cooptarea în consiliile 
interimare şi să revendice fără şovăire votul integral6. 

La insistenţele Asociaţiei au fost obţinute doar rezultate par¬ 
ţiale : astfel, femeile au fost admise în Consiliul Superior al Muncii, 
în eforiile şcolare, în serviciile căilor ferate; s-a permis, după învin¬ 
gerea a numeroase obstacole, practicarea avocaturii (iunie 1920); 

1. Acţiunea feministă, anul I I , nr. 17, din 1 ianuarie 1920. 
2. Acţiunea feministă, anul I I , nr. 19, din 1 februarie 1920. 
3. Acţiunea feministă, anul I, nr. 6, din 15 iulie 1919. 
4. „Femeia în Consiliul comunal", în Acţiunea feministă, anul I, nr. 3, din 

1 iunie 1919. 
5. Idem. 
6. Cf. Comitetul, „Autonomia noastră politică", în rev.cit.; vezi şi Elena C. 

Meissner, preşedinta Asociaţiei, „Ce zic femeile", în Steagul, februarie 1922. 
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s-a realizat unificarea tuturor asociaţiilor de asistenţă socială sub 
autoritatea Ministerului Muncii şi s-a creat Comitetul Central de 
Asistenţă Socială (30 mai 1921), care a coordonat şi subvenţionat 
peste 66 de societăţi de binefacere1. Eforturile A.E.C.P.F.R. au fost 
susţinute şi de alte prestigioase organizaţii de femei - printre care 
Uniunea Femeilor Române şi Societatea Ortodoxă Naţională 

> 9 

a Femeilor Române - care, după război, şi-au creat filiale în cele 
mai importante oraşe de pe întregul teritoriu al ţării2. Necesitatea 
de a coordona la nivel naţional acţiunea revendicativă a acestor 
organizaţii devenise cu atât mai stringentă cu cât comisiile parlamen¬ 
tare care au elaborat proiectul noii Constituţii au impus articolul 6 
privitor la statutul femeii, potrivit căruia „legi speciale, votate 
cu majoritate de două treimi, vor determina condiţiunile sub care 
femeile pot avea exerciţiul drepturilor politice. Drepturile civile ale 
femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalităţi a celor două sexe"3. 

Atitudinea conservatoare a comisiilor parlamentare a stârnit 
protestul asociaţiilor de femei, protest susţinut de opinia publică 
democratică din ţară şi din străinătate. Protagonistele feminismului 
românesc au considerat imperativă constituirea şi în România a 
unui Consiliu Naţional al Femeilor, de fapt, a unei federaţii, la 
care să adere cât mai multe asociaţii, păstrându-şi întru totul „auto
nomia şi libertatea de acţiune". 

Scopul principal înscris în statutele Consiliului, votate la Bucureşti, 
pe 8 iunie 1921, era „de a stabili legături de simpatie şi de solida
ritate între toate manifestările activităţii feminine şi feministe din 
România Mare", în vederea îmbunătăţirii „condiţiilor juridice, econo¬ 
mice şi morale ale femeii"4. Pe de altă parte, se urmărea reprezen¬ 
tarea intereselor femeilor române în faţa guvernului, a Corpurilor 
Legiuitoare, dar şi a forurilor internaţionale. Curând după înfiin
ţarea sa, C.N.F.R. a aderat la Consiliul Internaţional al Femeilor, 
» 7 9 7 

cea mai impunătoare organizaţie de femei, având, după încheierea 
războiului mondial, peste 40 de milioane de membre din 40 de ţări 

1. Calypso C. Botez, Problema feminismului. O sistematizare a elemen
telor ei, ed.cit., pp. 59-60. 

2. Cf. Anuarul Uniunii Femeilor Române din România Mare, 1913-1930, 
ed.cit., pp. 5-7; Alexandrina Gr. Cantacuzino, Cincisprezece ani de 
muncă socială şi culturală. Discursuri, conferinţe, articole, scrisori, 
Tipografia Românească, Bucureşti, pp. 11-12. 

3. Proiectul Constituţiunii, Imprimeria statului, Bucureşti, 1923, p. 19. 
4. Cf. Statutele Consiliului Naţional al Femeilor Române, Tipografia 

Curţii regale F. Gobl şi fiii, Bucureşti, 1922, pp. 3-4. 
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afiliate din Europa, America, Asia, Australia1. Consiliul Naţional 
al Femeilor Române (având patru filiale şi căruia i se vor alătura 
32 de asociaţii din ţară) se va transforma într-un veritabil „parlament 
al femeii", organizându-şi activitatea după modelul celorlalte ţări 
membre. Prin secţiile sale (legislaţie, muncă, igienă, educaţie, instruc¬ 
ţie etc.) prestigiosul forum a întreţinut, în toţi anii dintre cele două 
războaie, legături cu secţiile similare ale Consiliului Internaţio
nal al Femeilor şi a participat la congresele şi întrunirile acestuia. 

Preşedinta Comitetului Executiv al C.N.F.R., Calypso C. 
Botez, a atras de la bun început atenţia asupra faptului că noul 
organism va avea în vedere interesele vitale ale tuturor femeilor, 
indiferent din ce categorie socială făceau ele parte. Colaborând cu 
Federaţia Internaţională Feminină a Muncii (constituită la 
Geneva, pe 22 octombrie 1921), C.N.F.R. a respins separaţia femei¬ 
lor pe criterii de clasă socială, propovăduită de Internaţionala 
Comunistă, şi a îndemnat la asocierea eforturilor mişcării feministe 
cu cele ale celorlalte mişcări democratice ale ţării2. Imediat după 
înfiinţarea sa, C.N.F.R., în frunte cu Calypso C. Botez, Alexandrina 
Cantacuzino, Maria Baiulescu, Ella Negruzzi, Elena C. Meissner, 
Eugenia de Reuss-Ianculescu, a declanşat o amplă acţiune publică 
pentru a-i determina pe parlamentari să modifice articolul 6 al 
proiectului de Constituţie, înscriind în cuprinsul său acordarea de 
drepturi integrale femeilor. 

Pe 4 martie 1923, cu numai câteva zile înaintea depunerii pro¬ 
iectului de Constituţie în parlament, s-a ţinut la Bucureşti cea 
mai răsunătoare întrunire de protest a femeilor împotriva 
desconsiderării dezideratelor lor. Elena Meissner, delegata femi¬ 
nistelor din Moldova şi Bucovina, a dezvăluit în faţa asistenţei lipsa 
de temei a opiniei multora dintre parlamentari, după care intrarea 
în politică a femeilor ar produce un adevărat dezechilibru social: 
„Sunt astăzi în lume 138 de milioane de femei care participă la 
administrarea comunelor, la administraţia ţării, în parlament şi, slavă 
Domnului, în acele ţări rezultatele sunt foarte satisfăcătoare [ . . . ] . 
Cerem Constituantei să nu înceapă cu un act de nedreptate faţă de 
cea mai mare parte a populaţiunii acestei ţări, privând-o de drepturile 

1. Cf. Bulletin du Conseil National des Femmes Roumaines, Bucarest, „Casa 
femeii", p. 1. 

2. Cf. Calypso Botez, „Mişcarea feministă", în Arhiva pentru ştiinţă şi reformă 
socială, anul IV, nr. 2, octombrie 1922, p. 224. 
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acordate doar celuilalt sex"1. Şi ceilalţi vorbitori ( I . Teodorescu, 
Alexandrina Cantacuzino, Elena Manicatide-Venert, Maria Popp, 
Calypso C. Botez) argumentau că adevărata democraţie înseamnă 
consacrarea prin lege a tuturor drepturilor şi îndatoririlor pentru 
toţi cetăţenii ţării, fără deosebire de sex2. în acest spirit, a fost 
adoptată de participanţii la întrunire o moţiune de protest, trimisă 
Adunării Constituante3. întruniri asemănătoare au avut loc şi în 
multe alte oraşe ale ţării. 

Discutarea articolului 6 al proiectului de Constituţie a început 
în Adunarea Deputaţilor, pe 19 martie 1923 ; o seamă de deputaţi, 
printre care N. Iorga, dr. Şt. Bogdan, I. Pistiner, au condamnat 
privarea unei jumătăţi din populaţie de dreptul de vot, cu atât 
mai mult cu cât erau astfel nesocotite hotărârile marilor adunări 
naţionale ale românilor din provinciile istorice. Este semnificativ 
faptul că, în expunerea de motive asupra articolului în cauză, rapor¬ 
torul C.G. Dissescu s-a pronunţat, potrivit convingerilor sale, pentru 
acordarea dreptului de vot femeilor, dar, cedând presiunii majo¬ 
rităţii parlamentare, a susţinut amânarea soluţiei integrale, sub 
pretextul că ar fi lipsit datele necesare referitoare la numărul femei¬ 
lor care ar fi putut beneficia de drepturi politice. 

Dezbateri noi şi aceeaşi luptă (1924-1929) 

Votarea fără nici o modificare a articolului 6 al noii Constituţii a 
stârnit un val de proteste şi critici la adresa cercurilor guverna
mentale. Acestea au fost într-o şi mai mare măsură motivate cu cât 
devenise tot mai evidentă, în anii 1924-25, tendinţa comisiilor parla¬ 
mentare, care lucrau la unificarea legislaţiei pe întregul teritoriu al 
ţării, de a lăsa neatinse vechile paragrafe discriminatorii, referi¬ 
toare la statutul femeii. 

în aceste împrejurări, C.N.F.R. a creat o comisie juridică pe 
lângă Comitetul său Executiv, formată din specialişti eminenţi şi 
personalităţi politice, susţinătoare ale cauzei feministe (Grigore 
Iunian, Corneliu Botez, Dem Dobrescu, Constantin Mille, Mircea 
Djuvara, Jean Th. Florescu ş.a.), care au elaborat studii şi au iniţiat 

1. Societăţile feministe unite. întrunirea femeilor române pentru 
revendicarea drepturilor civile şi politice, ţinută la 4 martie 1923, 
pp. 12-18. 

2. Idem, p. 60. 
3. Idem, pp. 29, 43. 
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dezbateri, indicând modalităţile concrete ale egalizării în drepturi a 
femeilor cu bărbaţii1. Toate aceste stăruinţe au fost întregite cu o 
altă serie de cercetări, întreprinse de Secţia Feminină (constituită 
în 1925) a Institutului Social Român de sub direcţia lui Dimitrie 
Gusti. Conducerea acestei Secţii a fost încredinţată profesoarei 
Calypso C. Botez, care, împreună cu alte exponente ale feminismu¬ 
lui românesc, a elaborat un program complex de studiere a întregii 
problematici feminine, cu scopul de a oferi soluţii comisiilor juridice 
ale parlamentului şi de a atrage atenţia opiniei publice asupra 
inechităţilor păstrate în legislaţia ţării. 

în studiul său, „Drepturile femeii în Constituţia viitoare"2, Calypso 
C. Botez se ridica împotriva acelor articole din legislaţia civilă în 
vigoare, preluate din codul lui Napoleon, dar care fuseseră între 
timp eliminate în majoritatea ţărilor occidentale dezvoltate. Ea 
argumenta că acestea reprezentau adevărate atentate la „dreptul 
de proprietate, la libertatea persoanei şi a muncii femeii" şi că 
păstrarea lor împiedica unificarea legislaţiei. 

Studiile şi referatele elaborate de Alexandrina Gr. Cantacuzino, 
Ella Negruzzi, Margareta Paximade-Ghelmegeanu şi de alte persona
lităţi şi discutate la întrunirile Secţiei Feminine, având ca preocupare 
convenţiile internaţionale de protecţie a muncii femeii şi copilului şi 
„instituţiile sociale la care dau naştere", pot fi considerate drept 
contribuţii originale la modernizarea legislaţiei privind femeile din 
această parte a Europei3. 

Comisiile parlamentare n-au ţinut seama decât într-o foarte mică 
măsură de concluziile şi propunerile făcute de C.N.F.R. Astfel, o 
lege votată în februarie 1924 permitea femeii căsătorite să-şi păs¬ 
treze naţionalitatea, făcând o declaraţie expresă în acest sens în 
momentul oficierii căsătoriei4. Au fost modificate prevederile codului 
civil după care femeia era obligată să dea ascultare soţului, speci¬ 
ficând că „soţii îşi datoresc unul altuia credinţă, sprijin şi ajutor. 
Căsătoria nu restrânge capacitatea femeii de a exercita drepturile 

1. Consiliul Naţional al Femeilor. Comisiunea legislativă. Drepturile 
femeii în viitorul cod civil. Studii, comunicări şi propuneri în 
vederea reformei, Tipografia „Curierul judiciar", Bucureşti, 1924. 

2. Studiul a fost publicat în volumul Noua constituţie a României. 23 de 
prelegeri publice organizate de Institutul Social Român, Tipografia 
Cultura Naţională, Bucureşti, 1923. 

3. Vezi comunicările prezentate la Secţia de Studii Feminine, în Arhiva 
pentru ştiinţă şi reformă socială, anul VIII , nr. 4, 1929. 

4. Monitorul Oficial, nr. 41, din 26 februarie 1924. 
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civile". O altă lege (20 aprilie 1932) va anula incapacitatea civilă a 
femeii măritate: i se recunoştea dreptul de a încheia contracte, de a 
se prezenta în faţa justiţiei, fără să ceară în prealabil consimţă¬ 
mântul soţului1. 

Au rămas însă nesoluţionate o seamă de deziderate care afectau 
puternic statutul juridic al femeii: era interzisă în continuare căuta
rea paternităţii; nu s-a schimbat nici anacronicul regim dotal, nefiind 
acceptate separarea bunurilor şi dreptul femeii de a dispune neîngră
dit de averea sa; n-au fost, de asemenea, recunoscute nici drepturile 
succesorale ale femeii văduve etc. 

în ajunul dezbaterii în parlament a proiectului de lege privitoare 
la unificarea administrativă a ţării2, Comisia de resort a C.N.F.R. 
(din care făceau parte medici, jurişti eminenţi, reprezentante de 
frunte ale mişcării feministe) a elaborat un contraproiect de lege 
care prevedea, în scopul descentralizării, împărţirea ţării în 7 regiuni, 
„cuprinzând 5-10 judeţe după importanţa lor", conduse de consilii 
regionale, chemate să propună „proiecte de legi privitoare la chestiu¬ 
nile de interes economic, administrativ, sanitar şi de comunicaţie în 
raport cu nevoile fiecărei regiuni"3. S-a cerut ca noua lege comunală 
să prevadă o seamă de măsuri pentru îmbunătăţirea igienei şi sănă
tăţii publice: înfiinţarea de dispensare pentru tratamentul obliga¬ 
toriu al bolilor sociale, reorganizarea poliţiei de moravuri, asigurând 
supravegherea de către medici a tineretului şi a minorilor de ambele 
sexe etc. Din păcate, forurile competente n-au dat atenţia cuvenită 
propunerilor şi soluţiilor formulate. De aceea, C.N.F.R. s-a folosit de 
discuţiile din parlament în jurul modificării legii electorale (27 martie 
1926), insistând din nou pentru acordarea dreptului de vot femeilor4. 
Consiliul a cerut Corpurilor Legiuitoare să se prevadă în lege „intra
rea femeilor în consiliul comunal ca şi bărbaţii, prin alegeri, având 
drept de vot şi eligibilitate", şi nu prin cooptare, adică prin „protecţie 
şi favoruri din rândurile prietenilor, iar nu democratic şi cinstit prin 
alegerea celor mai vrednice"5. 

1. Idem, nr. 94, din 20 aprilie 1932. 
2. Legea a fost promulgată pe 14 iunie 1925, iar pe 7 octombrie 1925 s-a dat 

publicităţii decretul regal privind noua organizare administrativă a ţării. 
3. „Propunerile de modificare la proiectul Legii Văitoianu de unificare admi¬ 

nistrativă", în Alexandrina Gr. Cantacuzino, Cincisprezece ani de muncă 
socială şi culturală, ed.cit., pp. 96-97. 

4. Alexandrina Cantacuzino, „Cuvântare ţinută la întrunirea publică în sala 
Tomis, în ziua de 14 februarie 1926, înaintea votării legii electorale", 
Cincisprezece ani de muncă socială şi culturală, ed.cit., pp. 135-139. 

5. Alexandrina Cantacuzino, op.cit., p. 118. 
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în anii 1924-1926, şi alte organizaţii de femei, afiliate la C.N.F.R., 
au revendicat intrarea femeilor în politică. Astfel, la cel de-al şaptelea 
Congres al Uniunii Femeilor Române, care s-a ţinut la Braşov, 
în 1926, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Reuniunii 
Femeilor Române din acest oraş, s-a atras atenţia asupra faptului 
că soluţionarea gravelor probleme sociale privind femeile (salari¬ 
zarea, condiţiile de igienă şi de muncă, traficul de femei şi de copii 
etc.) nu va putea fi realizată în mod corespunzător fără acordarea 
drepturilor integrale femeilor1. 

Presiunile exercitate de asociaţiile de femei asupra organelor 
de stat au dat primele rezultate. în timpul guvernării Partidului 
Naţional-Ţărănesc, care avea înscrisă în programul său atribuirea 
dreptului de vot „în măsură egală şi femeilor", s-a promulgat, la 
3 august 1929, Legea pentru organizarea administrativă2. 
Potrivit acesteia, au fost luate o serie de măsuri privind descen¬ 
tralizarea aparatului de stat. Au fost create 7 noi unităţi admi¬ 
nistrative (directorate) pentru coordonarea activităţii serviciilor 
publice de pe teritoriul mai multor judeţe din regiunile istorice ale 
ţării. în paralel, au fost lărgite atribuţiile consiliilor comunale şi jude
ţene. S-a prevăzut, pentru prima dată în România, acordarea 
dreptului femeilor de a vota şi de a fi alese în consiliile 
comunale şi judeţene. Exercitarea acestui drept, apreciat ca fiind 
o binemeritată „încoronare a eforturilor mişcării feministe"3, a fost 
însă limitată de îndeplinirea uneia din următoarele condiţii, prevă¬ 
zute de lege : să fie absolvente ale învăţământului secundar, normal 
sau profesional, ciclul inferior; funcţionare de stat, judeţ sau comună; 
văduve de război; decorate pentru activitatea din timpul războiului 
sau persoane care conduceau societăţi culturale, filantropice, de 
asistenţă etc. 

în privinţa modalităţii de participare la alegerile consiliilor locale 
şi a tacticii de urmat în lupta pentru obţinerea drepturilor integrale, 
au fost exprimate în rândul asociaţiilor de femei mai multe opinii. 
în viziunea Alexandrinei Cantacuzino, numai prin crearea unui 
partid politic independent al femeilor ar fi fost posibilă desfăşurarea 

1. „Activitatea Uniunii Femeilor Române în România Mare", în Anuarul 
Uniunii Femeilor Române din România Mare. 1913-1930, ed.cit., p. 6. 

2. Monitorul Oficial, nr. 170, din 3 august 1929. 
3. „Rapport du Conseil National des Femmes Roumaines sur l'activite des 

5 dernieres annees. 1925-1930", în Bulletin du Conseil National des 
Femmes Roumaines, ed.cit., p. 1. 
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unor acţiuni eficiente. Ea a ţinut să precizeze că prin această soluţie 
nu se urmărea constituirea unei opoziţii contra bărbaţilor, ci evitarea 
intrării femeilor în „clientelele cluburilor politice"1. Acestea erau 
motivele pentru care va lua fiinţă, în 1929, Gruparea Naţională 
a Femeilor Române [G.N.F.R.], sub preşedinţia Alexandrinei 
Cantacuzino. Scopul noii organizaţii, înscris în statutele sale, era 
„să pregătească politiceşte femeia română astfel ca să-şi câştige 
egala îndreptăţire politică în stat şi prin forţa politică ce o va realiza, 
să colaboreze la conducerea ţării din toate punctele de vedere în 
aceleaşi condiţii ca şi bărbatul"2. Prin filialele sale din centrele mai 
mari ale ţării şi prin publicaţia sa Graiul Femeii (Ploieşti, 1935-1938), 
G.N.F.R. va reprezenta o prezenţă importantă în viaţa politică a 
celui de-al patrulea deceniu al secolului trecut. 

Pe de altă parte, protagonistele Uniunii Femeilor Române şi 
ale A.E.C.P.F.R., printre care Maria Baiulescu, Elena Meissner, 
Calypso Botez, îşi afirmau convingerea că organizarea unui partid 
pe criteriu de sex însemna repetarea greşelii săvârşite de partidele 
politice de a fi exclus femeile din rândurile lor. Soluţia ar fi fost 
sprijinirea acelor partide politice care aveau prevăzute în programele 
lor revendicări cât mai apropiate de scopurile mişcării de femei. 
în consecinţă, Congresul al IX-lea al Uniunii Femeilor Române, 
din ianuarie 1930, a dezavuat crearea G.N.F.R. şi a îndemnat cele 
100 de asociaţii de femei afiliate să participe la alegerile consiliilor 
comunale şi judeţene pe listele acelor partide care se pronunţau 
pentru acordarea de drepturi integrale femeilor3. Ella Negruzzi, 
Margareta Paximade-Ghelmegeanu şi alte personalităţi ale mişcării 
feministe lansau, la rândul lor, apeluri pentru integrarea în organi¬ 
zaţiile Partidului Naţional-Ţărănesc a reprezentantelor diferitelor 
asociaţii de femei, convinse fiind că astfel puteau fi mai lesne atinse 
obiectivele urmărite. 

în practica vieţii politice din anii imediat următori, s-au mani¬ 
festat ambele orientări. Au fost alese, la începutul deceniului al 

1. Principesa Alexandrina Gr. Cantacuzino, Femeile în faţa dreptului 
de vot. Programul de luptă al Grupării Femeilor Române, Tipografia 
Capitalei, Bucureşti, 1929, pp. 5-6. 

2. Gruparea Naţională a Femeilor Române. Statut, Tipografia „Lupta", 
Bucureşti, 1929. 

3. „Darea de seamă şi expunerea generală a activităţii Comitetului de direcţie 
al Uniunii Femeilor Române din România Mare pe anul 1929 până la 
momentul de faţă", în Anuarul Uniunii Femeilor Române din România 
Mare, 1913-1930, ed.cit., pp. 10-11. 
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patrulea, fie pe liste independente, fie pe cele ale unor partide politice, 
un important număr de femei în consiliile comunale şi judeţene. Se 
încheia astfel, o dată cu intrarea femeilor în organismele locale ale 
puterii, o importantă etapă în istoria feminismului politic românesc. 
Printr-o serie de iniţiative (modernizarea serviciului de ocrotire 
socială şi infantilă, organizarea asistenţei medicale la domiciliu, 
instituirea biroului de ajutorare a femeilor lipsite de mijloace etc.)1, 
primele femei consiliere, alese în Capitală, Alexandrina Cantacuzino, 
Ortansa Satmary, Calypso Botez, Zefira Voiculescu, Ella Negruzzi, 
Margareta Paximade-Ghelmegeanu, au întărit în opinia publică 
sentimentul că participarea femeilor la viaţa obştească este şi în 
România, ca şi în alte ţări ale lumii, în beneficiul întregii societăţi. 

Relaţii internaţionale 

Pentru obţinerea drepturilor politice şi civile integrale, mişcarea 
feministă din România a intensificat, în cursul deceniilor, legăturile 
sale cu organizaţiile internaţionale de femei. Ea a putut profita 
astfel de experienţa deja existentă în ţările occidentale. Prestigioasa 
publicaţie Femeia Română informa cu regularitate despre evenimen
tele mai importante ale mişcării feministe din alte ţări. începând 
din 25 septembrie şi până la mijlocul lunii octombrie 1878, în pagi
nile sale au fost reproduse dezbaterile şi rezoluţiile Congresului 
internaţional pentru drepturile femeilor, întrunit la Paris, în 
vara anului 1878, venind astfel în sprijinul primelor asociaţii de 
femei din Principatele Unite, aflate în etapa de cristalizare a progra
melor şi statutelor lor. Femeia Română a îndemnat organizaţiile de 
femei din ţară să susţină Liga binelui public, constituită la Paris 
de Edmond Potonie, cu scopul de a porni o amplă mişcare de 
solidarizare a femeilor de pretutindeni împotriva războaielor de 
cotropire şi pentru dobândirea drepturilor lor2. 

Liga Femeilor Române de la Iaşi s-a afiliat, imediat după 
constituirea sa (1894), la Uniunea Internaţională a Femeilor, 
cu sediul la Londra, din partea căreia a obţinut un sprijin real în 
atingerea obiectivelor ei. 

1. Cf. „Activitatea femeilor consiliere. Operă realizată", în Cuvântul femeilor, 
anul I I , nr. 30, din 3 martie 1934. 

2. Edmond Potonie, „Apel către femei", în Femeia Română, nr. 101, din 15 
februarie 1879; Maria Flechtenmacher, „Rezbelul şi femeia", în Femeia 
Română, nr. 167, din 28 ianuarie 1880. 
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Femeile din România au răspuns la chemarea Congreselor 
internaţionale socialiste de la Stuttgart (1907), Copenhaga 
(1910) şi Basel (1912) de a se ridica împotriva înarmărilor şi pentru 
împiedicarea declanşării conflictelor militare care ameninţau cu 
ruperea echilibrului de forţe pe continent. Curând după izbucnirea 
primului război mondial, la un mare miting socialist balcanic 
(Sofia, martie 1915), Ecaterina Arbore a exprimat dorinţa femei¬ 
lor române de a pune stavilă extinderii conflagraţiei şi în această 
parte a Europei. La a Il-a Conferinţă interbalcanică (Bucureşti, 
iulie 1915), ea a protestat din nou împotriva războaielor de agre
siune şi a susţinut rezoluţia adoptată, potrivit căreia constituirea 
unei federaţii balcanice a statelor libere şi democratice putea fi 
soluţia şi pentru România. 

Feministele române s-au solidarizat, în primul deceniu al seco¬ 
lului XX, cu marile manifestaţii internaţionale pentru acordarea 
dreptului de vot universal atât bărbaţilor, cât şi femeilor. Astfel, de 
exemplu, la al VII-lea Congres al Alianţei Internaţionale pentru 
Sufragiul Femeilor (Budapesta, iunie 1913), Eugenia de Reuss-
-Ianculescu a anunţat adeziunea societăţii Drepturile Femeii la 
această Alianţă cu peste 11 milioane de membre. în cuvântul său, 
reprezentanta femeilor din România a apreciat rolul deosebit al 
prestigiosului organism internaţional în lupta pentru impunerea 
unui statut nou al femeii în societăţile democratice1. 

Imediat după război, A.E.C.P.F.R., a aderat şi ea la Alianţă, iar 
în publicaţiile sale, Acţiunea Feministă şi Buletinul trimestrial, a 
salutat faptul că în 16 din cele 26 ţări afiliate s-a obţinut dreptul de 
vot pentru femei. 

Răspunzând la apelul Comitetului de conducere al Alianţei, 
A.E.C.P.F.R. a prezentat prin delegata sa, Elena Văcărescu, un 
raport, la Congresul al VIII-lea al înaltului for (Geneva, 6-12 
iunie 1920), despre eforturile mişcării feministe din România pentru 
dobândirea drepturilor politice ale femeii. Cuvântul ei a impresionat 
delegatele din 33 de ţări, iar marile cotidiene din Occident au apreciat 
contribuţia românească la organizarea luptei pentru dreptul de vot 
al femeilor în ţările în care exista încă o puternică opoziţie faţă de 
afirmarea lor în viaţa publică2. 

1. Drepturile femeii, anul I I , iunie, iulie, august, 1913, pp. 106-107. 
2. „Congresul de la Geneva", în Buletinul trimestrial al Asociaţiei pentru 

Emanciparea Civilă şi Politică a Femeilor Române, Iaşi, anul I I , nr. 3-4, 
iulie-octombrie 1920, pp. 18-20. 
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Elena Văcărescu, împreună cu feministele Micaela Catargi, 
Ana Lahovary, Ana Leon Cantacuzino, va propune, la Congresul 
pregătitor al înfiinţării Societăţii Naţiunilor (Londra, 1920), 
constituirea Secţiei feminine a acesteia, propunere admisă şi 
realizată la începutul anilor '20 ai secolului trecut1. 

Atitudinea conservatoare a majorităţii parlamentare faţă de dezi¬ 
deratele mişcării feministe a făcut ca promotoarele ei să-şi extindă 
legăturile cu organizaţiile şi asociaţiile de femei din zona Europei 
Centrale şi de Sud-Est, care se confruntau cu dificultăţi asemă¬ 
nătoare. în consecinţă, delegaţia de femei din România la al IX-lea 
Congres al Alianţei Internaţionale pentru Sufragiul Femeilor, 
care s-a ţinut la Roma, între 12 şi 19 mai 1923, a propus constitu
irea Micii înţelegeri Feminine (M.I.F.), cu participarea organizaţii
lor de femei din Polonia, Cehoslovacia, Grecia, Iugoslavia şi România, 
„pentru dobândirea tuturor drepturilor civile şi politice" şi, mai ales, 
în scopul „susţinerii reciproce la marile congrese internaţionale a 
intereselor" acestor ţări. Cele 1.800 de delegate din 45 de ţări au 
apreciat iniţiativa românească, văzând în ea o modalitate eficientă 
de unire a eforturilor în vederea înfăptuirii reformelor indispensabile 
eliberării femeii2. La prima conferinţă a M.I.F., întrunită la Bucureşti, 
între 2-6 noiembrie, din acelaşi an, Alexandrina Cantacuzino, dele
gata C.N.F.R., a fost aleasă preşedintă a noului organism interna¬ 
ţional, iar Avra Teodoropol (Grecia) reprezentantă a ţărilor membre 
în Biroul Alianţei3. 

Despre scopul organizaţiei şi îndeosebi despre nevoia stringentă 
de solidarizare a femeilor din această parte mult frământată a 
Europei, nu numai pentru dobândirea drepturilor lor fireşti, ci şi 
pentru a pune stavilă tendinţelor ameninţătoare de revizuire a 
graniţelor statelor succesorale, opinia publică din ţară şi din străi
nătate a fost informată printr-o broşură tipărită de C.N.F.R. cu 
prilejul Conferinţei de la Bucureşti şi difuzată pe toate continentele. 
La conferinţele următoare ale M.I.F. de la Belgrad (noiembrie 1924) 

1. Cf. C. Dissescu, „Vorbe preţioase" (scrisoare adresată D-nei Olga Sturdza 
de către Dl. C. Dissescu, fost ministru), în Buletinul Trimestrial al 
A.E.C.P.F.R., Iaşi, anul I, nr. 4, octombrie 1919, pp. 1-3. 

2. Cf. Neuvieme Congres de l'Alliance Internationale pour le Suffrage 
des femmes, Rome, mai 1923, Biblioteca Naţională a României, Colecţii 
speciale, Fondul Saint-George, Dosarul 133, filele 159-160. 

3. Alexandrina Cantacuzino, „Rostul femeii în viaţa socială şi politică, Con
ferinţă ţinută la Asociaţia feministă în Galaţi, în ziua de 6 aprilie 1924", 
în vol.cit., pp. 167-168. 
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şi de la Atena (decembrie 1925), s-a recomandat organizaţiilor de 
femei să insiste pe lângă parlamentele ţărilor lor pentru garantarea 
prin codul matrimonial a egalităţii în drepturi a ambilor soţi şi 
pentru obligativitatea căsătoriei civile, organizarea sindicală a func¬ 
ţionarelor, învăţământ complementar profesional al funcţionarilor 
de ambele sexe, drepturi egale pentru copilul născut în căsătorie şi 
pentru cel născut în afara ei şi asigurarea protecţiei acestuia din 
urmă şi a mamei gravide de către o instituţie de stat creată în acest 
scop etc.1. Alcătuirea unei Comisii economice a M.I.F., în vederea 
ameliorării condiţiei muncii feminine, propusă de Elena Odobescu, 
delegata României, „a atras comentarii elogioase în toate cercurile 
politice şi diplomatice"2. 

Pe de altă parte, s-a considerat ca fiind o datorie primordială a 
asociaţiilor şi reuniunilor de femei să contribuie, prin mijloacele lor 
specifice, la aplanarea conflictelor şi tensiunilor ivite în problema 
minorităţilor în statele succesorale, de a cărei rezolvare dreaptă 
depindea în mare măsură menţinerea echilibrului european. în cuvân¬ 
tul lor, delegatele la Conferinţa de la Atena au condamnat stăruinţa 
statelor nemulţumite cu pacea de la Versailles de a aduce în centrul 
dezbaterilor la diferite foruri şi congrese internaţionale, inclusiv la 
cele ale femeilor, „aşa-zisele persecuţii ale minorităţilor etnice" din 
România, Iugoslavia, Cehoslovacia etc. în rezoluţia Conferinţei de 
la Atena, se atrăgea atenţia opiniei publice asupra faptului real că, 
„sub pretextul apărării minorităţilor etnice", se încerca în ultimă 
instanţă revizuirea graniţelor existente. Conferinţa s-a pronunţat 
pentru respectarea cu stricteţe a suveranităţii statelor succesorale. 
Dovedindu-se pătrunse de convingeri democratice, femeile M.I.F. se 
angajau „să vegheze din toate puterile lor ca nici un obstacol să nu 
se pună în calea dezvoltării intelectuale şi economice a minori¬ 
tăţilor", cu condiţia însă ca acestea să demonstreze loialitate faţă de 
statul în care trăiau. 

Se cerea, de asemenea, ca printr-un pact să se stabilească dreptu¬ 
rile tuturor minorităţilor etnice, în paralel cu obligativitatea statelor 
membre ale Societăţii Naţiunilor de a ţine cont de ele.3 La această 

1. Alexandrina Cantacuzino, „Cuvântare ţinută la Şedinţa publică a Micii 
înţelegeri Feminine de la 30 noiembrie 1924"; „Conferinţa ţinută la 
Fundaţia Carol, la 31 ianuarie 1926, asupra lucrărilor Conferinţei Micii 
înţelegeri Feminine întrunite la Atena, de la 1-13 decembrie 1925" etc., 
vol.cit., pp. 104-105, 204-207. 

2. Idem, p. 206. 
3. Idem, pp. 207-208. 
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rezoluţie vor adera mai multe consilii naţionale de femei, printre 
care cele din Estonia, Danemarca, Argentina şi Brazilia. Drept 
recunoaştere a contribuţiei femeilor române la găsirea modalităţilor 
practice de aplanare a conflictelor dintre etniile din sud-estul Europei, 
la Congresul Consiliului Internaţional al Femeilor de la 
Washington, din 1925, Alexandrina Cantacuzino a fost aleasă vice
preşedintă a acestui mare for internaţional. Considerată, pe bună 
dreptate, ca „prima femeie din Europa care se preocupă de problema 
minorităţilor"1, Alexandrina Cantacuzino a dezvăluit, în cuvântul său, 
adevăratul substrat al plângerilor „optanţilor maghiari" împotriva 
statului român, susţinute şi de reprezentantele femeilor maghiare 
la acest Congres, dar şi la Societatea Naţiunilor. Ea a condamnat 
pretenţia celor 80 de familii de magnaţi maghiari din Transilvania, 
care au optat după 1918 pentru cetăţenia ungară, ca statul român 
să le plătească o despăgubire exorbitantă, în franci aur, pentru 
exproprierea moşiilor lor. A prezenta reforma agrară din 1921 drept 
cea mai mare nedreptate făcută minorităţii maghiare - releva repre
zentanta feminismului românesc - era o vădită deformare a reali
tăţii. Exproprierea latifundiilor, printre care se afla şi proprietatea 
familiei sale, a fost apreciată de ea, cu totul întemeiat, ca un act 
social necesar pentru asigurarea progresului României şi pentru 
integrarea ei printre ţările civilizate ale Europei. A se sustrage 
acestei legi însemna, de fapt - avertiza ea -, recunoaşterea unei 
categorii de cetăţeni deasupra legii, însemna, în ultimă analiză, primul 
pas spre răsturnarea ordinii internaţionale. în spatele acestor agita¬ 
ţii se ascundeau interese politice periculoase, care tindeau spre 
aruncarea Europei într-o nouă conflagraţie mondială. Alexandrina 
Cantacuzino a afirmat ideea că minorităţile din ţările succesorale 
au drept menire să apropie naţiunile şi etniile din această parte a 
continentului, devenind un adevărat liant între micile state, inte¬ 
resate deopotrivă în bararea tendinţelor pangermane, cât şi a celor 
panslave. Sensul autenticului pacifism al mişcării feministe este -
sublinia ea - găsirea noilor mijloace de înţelegere şi colaborare2. 
„Punând de o parte toate pasiunile incoerente, ranchiunile şi mânia 
care nu servesc la nimic", Alexandrina Cantacuzino a făcut apel către 
organizaţiile femeilor minoritare, invitându-le să se întâlnească pentru 

1. Alexandrina Cantacuzino, „Article paru dans le journal Gazette de Lausanne, 
septembre 1927", vol.cit., pp. 398-399. 

2. „Le malaise europeen. Article dans les revues feministes, septembre 1927", 
în Alexandrina Cantacuzino, vol.cit., pp. 394-395. 
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a le cunoaşte „doleanţele, nemulţumirile şi pentru a găsi modalităţile 
de a susţine împreună măsurile de protecţie a femeii şi copilului"1. 

Consfătuirea, la care şi-au trimis reprezentantele peste 70 de orga
nizaţii ale femeilor minoritare, s-a ţinut la Bucureşti, pe 4 octombrie 
1925. Delegaţia femeilor maghiare a protestat din nou împotriva 
exproprierii moşiilor optanţilor şi ale unor instituţii confesionale, 
precum şi împotriva politicii şcolare a statului român. Alexandrina 
Cantacuzino a reafirmat şi cu acest prilej că exproprierile s-au făcut 
conform legislaţiei democratice. Iar în privinţa unor plângeri îndreptă¬ 
ţite, s-a hotărât să se ajungă la soluţii reciproc convenabile, în aşa 
fel încât să nu fie ştirbite „unitatea de limbă, omogenitatea admi
nistrativă şi legislativă a ţării! Vom face tot ce ne este cu putinţă ca 
nemulţumirile inerente unei noi administraţii să înceteze - afirma 
Alexandrina Cantacuzino cu prilejul discuţiilor - şi, într-un adevărat 
spirit de bună înţelegere, să căutăm împreună o apropiere înteme¬ 
iată, nu pe vorbe, dar pe fapte care vă vor dovedi dorinţa unanimă 
a naţiunii şi a femeilor române de a vă privi pe toţi ca prieteni, ca 
colaboratori, ca fraţi"2. Delegatele femeilor minoritare au primit cu 
satisfacţie oferta de colaborare şi au cerut sprijinul C.N.F.R. în 
soluţionarea unor probleme grave care priveau starea socială a 
femeii, combaterea comerţului „cu carne vie", a prostituţiei, cele 
referitoare la protecţia mamei şi copilului etc.3. 

Lady Aberdeen, preşedinta de onoare a Consiliului Internaţional 
al Femeilor, care a participat la recepţia organizată în onoarea 
minoritarelor, a apreciat consfătuirea de la Bucureşti ca o adevă
rată reuşită, ca un prim pas făcut în direcţia colaborării cu minori¬ 
tăţile, a căror integrare în viaţa statelor succesorale prezenta o 
importanţă primordială. 

în acelaşi an, a luat fiinţă Secţia păcii şi a minorităţilor a 
C.N.F.R., care a asigurat legătura permanentă cu organizaţiile femei
lor minoritare şi a intervenit pe lângă autorităţi cu scopul de a 

1. „Un apel către asociaţiile feminine minoritare. Chemare frăţească", 
Alexandrina Cantacuzino, op.cit., pp. 125-126. 

2. „Cuvântarea doamnei Alexandrina Cantacuzino, ţinută la închiderea 
şedinţei întrunirii Consiliului Naţional cu asociaţiile feminine minoritare, 
25 octombrie 1925", op.cit., pp. 128-130. 

3. Cf. A româniai magyar kissebbsegi nok kdzponti titkârsâga âltal 
rendezett I. Kongresszus jegyzokonyvei es eloadâsai, 10-12 november 
1929, Cluj, pp. 21-22 (Procesele verbale şi expunerile de la primul Congres 
convocat de Secretariatul Central al femeilor minoritare maghiare din 
România). 



INTRODUCERE 53 

soluţiona o seamă de nemulţumiri întemeiate de natură şcolară şi 
religioasă. C.N.F.R. a iniţiat, cu sprijinul Ministerului învăţământului, 
cicluri de conferinţe şi a editat broşuri pentru a face cunoscute în 
rândurile elevilor scopul Societăţii Naţiunilor de a apropia popoarele 
şi etniile, evitând astfel violenţele şi conflictele. A fost declanşată în 
acelaşi scop o anchetă printre elevii şi elevele ultimului an de liceu 
din Bucureşti. S-au dat peste 700 de răspunsuri la întrebarea „Cum 
se poate armoniza idealul naţional cu idealul urmărit de Societatea 
Naţiunilor ?". Această iniţiativă va fi extinsă apoi în 30 de şcoli 
medii româneşti, în 6 şcoli germane şi în alte 6 şcoli confesionale 
maghiare. Elevii care au dat cele mai bune răspunsuri au fost premi¬ 
aţi şi trimişi (însoţiţi de 30 de profesori), pe cheltuiala C.N.F.R., la 
un curs de vară organizat la Geneva pe tema cooperării europene. 
La propunerea C.N.F.R., au fost create colonii internaţionale de 
vacanţă, unde, timp de câteva săptămâni, elevii şi profesorii de 
diverse naţiuni şi etnii se puteau cunoaşte mai îndeaproape şi unde 
aveau prilejul să asiste la dezbateri şi conferinţe de mare interes, 
ca, de exemplu, cele privitoare la raporturile dintre naţiuni şi căile 
paşnice de aplanare a diferendelor dintre ele1. 

în ţările M.I.F. a fost declanşată o amplă propagandă scrisă şi 
orală pentru a contracara răspândirea în rândurile tinerei generaţii 
a ideilor nocive, şovine şi extremiste. După modelul Casei Femeii de 
la Belgrad, prin străduinţa Alexandrinei Cantacuzino, a fost inaugu¬ 
rată şi la Bucureşti o instituţie asemănătoare (2 decembrie 1927), cu 
acelaşi nume, şi filiale la Ploieşti şi în alte oraşe. CASA FEMEII a 
devenit curând un important centru de asistenţă şi solidaritate 
socială, dotată cu biblioteci, cabinete de asistenţă medicală şi juri¬ 
dică, cantină gratuită pentru săraci, adăposturi pentru femei victime 
ale violenţei etc. Expunerile ţinute în sălile sale de conferinţe, cu 
invitarea unor importante personalităţi politice şi culturale din ţară 
şi din străinătate, aveau ca scop cunoaşterea mai exactă a valorilor 
spirituale şi materiale ale naţiunilor vecine, dar şi a experienţei lor 
în îmbunătăţirea soartei femeii în această parte a continentului2. 

în anii '30, când ascensiunea fascismului ameninţa pacea lumii 
întregi, s-a realizat în România o largă alianţă a tuturor asocia¬ 
ţiilor şi organizaţiilor de femei, în cadrul Frontului Feminin, care 

1. Alexandrina Gr. Cantacuzino, „Discurs ţinut la Geneva la mitingul 
Consiliului Internaţional", 6 iunie 1927, op.cit., p. 388. 

2. Cf. Bulletin du Conseil National des Femmes Roumaines. 1921-1938, 
ed.cit., p. 1. 
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urmărea, înainte de toate, apărarea instituţiilor statului de drept şi 
a libertăţilor democratice grav periclitate. 

în aceste împrejurări dramatice, organizaţiile de femei aveau 
să-şi fructifice din plin bogata lor experienţă, câştigată timp de un 
secol şi jumătate în lupta perseverentă pentru modernizarea şi 
sincronizarea societăţii româneşti cu structurile democraţiilor occi¬ 
dentale, văzând în aceasta singura garanţie a emancipării lor. 

Feminismul românesc îşi confirma astfel, încă o dată, în împre
jurări istorice excepţionale şi de o mare gravitate, rolul politic pozi
tiv pe care l-a avut încă de la începuturile sale: acela de a fi fost un 
remarcabil factor de progres în viaţa României moderne, factor din 
păcate prea puţin cunoscut până în prezent şi care-şi aşteaptă încă 
binemeritata şi integrala sa valorificare. 

Ştefania Mihăilescu, 
doctor în istorie 



1 
Femeile sau cugetul acestei foi 

Numele acestei foi este singur în stare să facă pe cititor a înţelege 
scopul ei cel moral. în răspunsul meu la scrisoarea d-lui Negruzzi ce 
s-a publicat în anul trecut prin Muzeul Naţional1 am arătat că o 
foaie periodică şi teatrul sunt unele din cele mai de căpetenie şcoli 
ce pot să aducă pe oamenii dintr-acelaşi veac de deosebite vârste şi 
trepte, atât politice, cât şi morale, într-o cumpănă oarecum de cugetări 
şi la o învoire şi înţelegere de duhuri. A trebuit însă să se ia în 
băgare de seamă că jumătate din omenirea contimporană este de 
sexul cel frumos ; şi deosebit că şi ea poate să-şi reclame în soţietate 
drepturile de om atingătoare la felul său; însă şi fără de această 
reclamaţie trebuie cineva să vază că femeile împlinesc jumătate din 
datoriile omului, că ele contribuiesc în cea mai mare parte la ferici¬ 
rea şi nenorocirile bărbatului; şi că prin urmare în zadar ar ajunge 
să se înţeleagă bărbaţii afară, în trebile lor, între sine, când viind în 
sânul familiei, unde să-şi găsească pacea şi odihna după ale lor 
îndeletniciri obositoare, ar afla o desăvârşită neînţelegere, de unde 
se naşte vrajba domestică, de mii de ori mai rea, decât cea din afară, 
şi de unde mai totdeauna izvorăşte neorânduiala în trebile bărba
tului, cele din afară şi abaterea din datoriile lui, şi prin urmare 
nenorocirea întreagă. 

Afară de aceasta în zadar un guvern ar avea cugetele cele mai 
iubitoare de omenire spre a găti o viitorime înţelegătoare şi mai 
fericită şi întemeind şcoale pentru creşterea băieţilor, pe a fetelor ar 
lăsa-o în neîngrijire; căci temeiul de a avea cetăţeni buni şi creştini 
adevăraţi, este de a face mai întâi mume cetăţene şi creştine, care 
dimpreună cu laptele şi dragostea lor, să dea fiilor şi principiile 
mântuitoare ale religiei şi ale patriotismului. Femeia e cel dintâi 

1. Autorul se referă la articolul „Corespondenţa între doi români, unul din 
Ţara Românească şi altul din Moldova" [C. Negruzzi şi I.H. Rădulescu], 
publicat în Muzeul Naţional, nr. 37, din 18 noiembrie 1836. 
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învăţător al nostru, femeia e cea dintâi ocupaţie a juniei noastre, 
femeia e singura în stare să facă toată fericirea şi ticăloşia bărbăţiei 
noastre. Stăpânirile cele iubitoare de om nu trebuie, vrând să pregă¬ 
tească tinerimea şi să o facă întreagă fericită, să ne îngrijească 
jumătate dintr-însa; căci dacă neînvăţătura este un rău, o ciumă 
omorâtoare a fericirii omului, în zadar s-ar sili cineva să-şi cureţe o 
jumătate din sine, sau din aproapele său, dacă cealaltă jumătate ar 
lăsa-o întru necurăţenie, pentru că răul nu se dezrădăcinează. 

Pe lângă acestea, înaintea lui Dumnezeu bărbatul şi femeia sunt 
deopotrivă şi dreptatea lui deopotrivă a zis la amândoi: „Creşteţi şi 
vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi vă bucuraţi de dânsul..." şi unde 
se lucrează împotriva voii lui Dumnezeu, de a nu se bucura amândoi 
deopotrivă, acolo e blestem şi ticăloşie. 

Să luăm pe om în starea firii: sau în sălbăticie, sau în simplitatea 
câmpeanului, unde duhul femeii potrivit la felul său merge în paralel 
cu al bărbatului: unul cunoscând ca bărbat cele ce-i sunt de trebu
inţă în starea sa cea firească şi alta ca femeie asemenea. într-o 
astfel de stare vede cineva un fel de înţelegere şi prin urmare de 
fericire: bărbatul se îndeletniceşte în cele din afară şi femeia cu cele 
dinlăuntru; unul întru sudoarea sa aleargă ca să aducă materialele 
şi cealaltă face a se bucura de dânsele; creşte la sânu-i mica sa 
familie, ţese hainile bărbatului, îngrijeşte prânzul şi cina cu mâinile 
sale, şi căsătoria seamănă [cu] o adevărată tovărăşie pusă în lucrare 
pe temeiuri de dreptate şi aceasta vine din acea înţelegere, şi potrivire 
a duhurilor. De aici cu cât va păşi spre înaintare duhul bărbatului şi 
al femeii va rămâne înapoi, şi dimpotrivă, cu atâta se depărtează 
unul de altul de egalitatea ce a pus Dumnezeu între dânşii, şi prin 
urmare cu atâta unul va influenţa asupra celuilalt până când din 
tovarăşi unul se face despot şi celălalt rob. Robia e grea şi stinge şi 
micşorează toată virtutea şi de aici vine ca partea cea mai slabă 
fireşte să fie şi mai vicleană, căci de ceea ce nu poate scăpa cu 
puterea se sileşte a se desface cu înşelăciunea. 

Să venim acum la starea soţietăţii noastre, unde sau bărbaţii au 
o creştere mai îngrijită decât a femeilor, sau femeile o creştere mai 
îngrijită decât a bărbaţilor, care e înţelegerea între dânşii ? - O luptă 
vecinică; şi cine poate zice că, căsătoriile noastre seamănă un fel de 
tovărăşie de a purta unul altuia greutăţile pe acest drum ostenitor 
al vieţii ? Care este bărbatul care să nu se plângă că cea mai mare a 
lui nenorocire îi e viaţa domestică ? Şi care e femeia care să nu zică 
asemenea? Făcut-a Dumnezeu lucrurile ca unul să fie împotriva 
altuia? Făcut-a Dumnezeu pe om şi datu-i-a muiere ca să-i fie o 
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veşnică ispită şi nu un tovarăş ? Negreşit că nu, omul s-a depărtat 
de la voia lui Dumnezeu, făcând legi nedrepte şi asuprind pe femeie; 
şi nedreptatea aduce cu sine urmările sale şi unde se lucrează 
împotriva voii lui Dumnezeu, acolo e blestem, neînţelegere, vrajbă, 
nenorocire şi ticăloşie. Cine l-a pus pe bărbat să-şi facă legi şi 
obiceiuri nedrepte, să-şi cultive duhul său şi să lase întru neştiinţă 
pe al aceleia care o să-i fie nedezlipit tovarăş al vieţii? a urmat 
astfel? poate astfel a vrut să fie tiran? trebuie să sufere viclenia 
celui robit, căci puţini sunt robii care îşi binecuvântează jugul. 

Nu tăgăduiesc că nimic nu este mai dulce decât a se supune 
cineva şi a asculta pe ceea ce iubeşte: însă acea dragoste este înaltă 
şi se insuflă printr-o creştere îngrijită şi prin moralul cel dumne
zeiesc al Evangheliei, şi ca să aducă cineva pe femeie în acea treaptă 
de dragoste trebuie să i-o insufle mai întâi şi să-i deştepte duhul 
spre cunoştinţa datoriilor sale. 

Aşadar, bărbaţi, nu vă plângeţi de femeile voastre, că pricina nu 
este într-însele, ci în cei ce le-au crescut. Plângeţi-vă împotriva 
voastră că nu vă creşteţi fetele, plângeţi-vă împotriva părinţilor 
voştri că nu v-au crescut surorile, plângeţi-vă împotriva guvernelor 
trecute că în vreme ce făceau şcoli pentru bărbaţi ca să înveţe limba 
lui Platon şi să vă strice capetele băgându-vă în ele nişte idei ce 
erau numai acum 2000 de ani, şcoli de fete nu erau nicăieri. Voi ştiţi 
carte, femeile voastre nu ştiu; voi ştiţi a vă gândi, sau vă gândiţi 
strânb visând republica lui Platon, şi femeile voastre nu ştiu a se 
gândi, sau se gândesc, fireşte, fără a avea capul stricat nici cu acea 
republică, nici cu contractul soţial al lui Rousseau, învăţat numai 
pe dinafară. Apoi vreţi să vă înţelegeţi cu dânsele când nu vă înţe¬ 
legeţi între voi! 

Părintele ce îşi creşte băieţii şi îşi lasă în neîngrijire creşterea 
fetelor, stăpânitorul ce face şcoli pentru un sex şi uită pe celălalt, 
mie mi se pare o fiinţă vrăjmaşă întocmai ca Satan pe fericirea 
viitorimii, un semănător de sămânţă a vrajbei, un împerechetor de 
duhuri, un despărţitor de familii. „Ori toţi ne învaţă şi în starea 
firii, ori toţi înaintaţi cu aceeaşi proporţie către civilizaţie şi prin 
urmare către armonie." [sic !] 

Este o nebunie să gândească cineva că o să îndrepteze lumea cu 
umărul; însă aceasta nu trebuie să-l oprească de a-şi face datoriile. 
Datoria fieştecăruia este şi după filozofia Evangheliei, şi după a 
veacului nostru: „a-şi căuta folosul în parte în folosul de obşte". 
Aceasta de o vor urma toţi, nu e trebuinţă a îndrepta lumea cu 
umărul, că lumea atunci e îndreptată. Fără să-mi părăsesc niciodată 



58 DIN ISTORIA FEMINISMULUI ROMANESC 

foloasele, mi-am făcut o datorie să mi le caut şi să mi le găsesc în 
foloasele de obşte şi în această cugetare mă simt dator să fac orice 
voi putea din parte-mi. începând Curierul Românesc, vremile de 
atunci cereau să ia o altă preursire care se arată în darea socotelei 
mele în răspunsul despre care am vorbit. Reîncepându-l de al doilea, 
am văzut că întinderea mijloacelor nu mă iartă a-l hotărî decât 
numai spre mulţumirea iubitorilor de noutăţi. Spre despăgubire, 
am luat redacţia acestei foi hotărâte a-mi consfinţi ostenelile şi a le 
împărţi pentru amândouă sexele şi mai cu deosebire toată această 
plăcută îndeletnicire o închin sexului celui frumos. 

Dar, iubite fiinţe, care din ceruri sunteţi date bărbaţilor ca nişte 
îngeri de mângâiere şi tovarăş în drumul vieţii şi pe care răutatea şi 
nedreptatea lor v-a făcut în parte mai rele decât dracii! Eu vă iubesc 
şi vă cinstesc mult, pentru că vă sunt dator multe plăcute şi sfinte 
suveniri. De la o fiinţă ca voi am luat a mea fiinţă şi ea m-a hrănit 
cu laptele şi dragostea sa, ea mi-a dat principiile credinţei, singura 
mea mângâiere, şi în mângâierile mele mă văd cât vă sunt dator. O 
femeie a fost care cea dintâi m-a făcut să simt acea nevinovată 
dragoste, care când e curată de tot ce e material e dragostea înge¬ 
rilor, e cea mai mare fericire ce poate bietul muritor să guste pre 
pământ... Femeile au păstrat această rămăşiţă din limba strămo
şilor noştri lăsând-o ca o moştenire şi un depozit sfinţit, din fiică în 
fiică, la strănepoţii lor. De la voi am învăţat să zic mamă şi tată, 
Dumnezeu şi cer, soare şi lună, frate şi soră, om şi femeie, şi ne-aţi 
dat nişte documente netăgăduite împotriva tuturor acelora ce vor 
să tăgăduiască începutul românilor şi să-i dezbine din marea şi 
slăvita lor familie. Voi în copilăreştile voastre dorinţe nu sunteţi 
oprite de nimeni a primi lucrurile cu numirile lor; de la voi au 
început întâia-şi dată semnele de civilizaţie în pământul nostru: şi 
în vreme ce bărbaţii cu îmbrăcămintea şi purtarea lor seamănă cu 
cei din fundul Asiei şi Africii, voi păşiţi cu un pas zburdatec şi uşor 
să vă puneţi d'alăturea cu surorile voastre din Europa. Din gura 
voastră n-am auzit mai niciodată: „rasvod şi smotru, pricaz şi predlo-
jenie, brat cutare şi zet cutare". Voi şi de v-aţi împestriţat limba, dar 
aţi ştiut cu un duh drept şi un gust mai potrivit a amesteca cu vorbe 
care nu pot să fie eterogene la fiinţa ei „garnitură, agrafă, dradedam, 
demicoton" şi altele sunt vorbele voastre cu care vă numiţi ideile 
cele nouă: voi vă apropiaţi de originea şi firea noastră, şi bărbaţii 
se depărtează, voi păstraţi şi nobilaţi limba, şi bărbaţii au stricat-o 
şi au umplut-o de barbarismuri şi ce e şi mai mult spre slava voastră, 
cercetând cineva aplecările voastre către bine şi primirea de 
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sentimente mai tinere şi mai înalte, vă vede că şi în capul guvernelor 
aţi stătut mai strălucite de va număra femeile cele domnitoare ce se 
văd în istorie, va alege pe cele bune şi le va compara cu numărul 
prinţilor, după ce va scoate şi dintr-înşii pe cei buni. Proporţia şi 
comparaţia aceasta singură îşi dă dreptatea la toate simţămintele 
şi cinstirea ce am către voi. 

Viind la iubirea de sine în drumul meu literar, vouă vă sunt 
datoriu; pentru că cu voi totdeauna m-am înţeles mai bine, şi voi 
cele dintâi aţi început a simţi acea frumuseţe şi căldură a poeziei şi 
aţi împărtăşit-o pe urma bărbaţilor. Pentru voi am scris în mai 
multe rânduri şi m-aţi făcut pe urmă ca scrierea să mi se facă o 
trebuinţă. Dacă am făcut vreodată un ce bun, trebuinţa-mi cea mai 
mare a fost să o aflaţi voi. Aşa dar vouă vă închin această parte din 
ostenelile mele şi prin Curierul de două sexe eu nu fac mai mult 
decât în tot ceasul să doresc educaţia şi desăvârşirea voastră; iar 
fapta stă la voi. Voi puteţi să îndemnaţi pe soţii voştri a nu nedreptăţi 
fiicele voastre în pricina creşterii. Voi puteţi să vă adunaţi în soţietăţi 
şi să întocmiţi şcoli pentru surorile voastre sărmane: căci puterea 
despre care v-am dovedit că aveţi în sufletul şi în cinstirea mea, o 
aveţi în sufletul tuturor bărbaţilor, dacă nu şi în cinstirea lor. 

I.E. [Ion Heliade Rădulescu] 
Curier de ambe sexe, nr. 2 din 1837, pp. 43-48. 
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Adunantia Femeilor Române 

9 

[din Braşov] care păşiră la înfiinţarea 
Reuniunii şi la adoptarea statutelor sale 

[...] De faţă la această adunanţia au fost Maria Nicolau1, Maria 
Sterio, Maria Gherman, Ecaterina Russu, Anastasia Fluştureanu, 
Zoiţia Dima, Efrosina Leca, Carolina H. Ciurcu, Luisa G.H. Ciurcu, 
Sofia Navrea, Parasceva G. Nica, Zoiţia I. Iuga, Rebeca Gaitanariu, 
Maria N. Maciuca, Zoiţia I. Petricu, Anna Florian, Ecaterina M. 
Burbea, Maria Apostol, Maria Gredinariu, Stana Corbu, Zamfira 
Iuga, Eleftera Alessiu, Elena Mincu, Sevastia I. Muresianu, Elena 
G.G. Ioan, Zoiţia Th. Ciurcu, Maria N. Pedure, Zoiţia I. Corvinu, 
Sevastia Moşioiu, Sofia I. Alessiu, Agnesia H. Genoviciu, Parasceva 
Teclu, Ecaterina Milea, Ecaterina B. Popp, Maria R. Radoviciu, 
Ecaterina Buretia, Elena V. Buretia, Carolina G. Orgidan, Efrosina 
I.G. Ioan, Parasceva I. Ilie, Anastasia Hernea, Maria Secăreanu. 

Preşedinta deschise adunarea adresându-se către celelalte cucoane 
cu o cuvântare despre folosul Reuniunii lor şi despre dorinţa tuturor 
femeilor române de a se interesa de creşterea fetiţelor române şi de a 
ajuta după putinţă orfanele martirilor naţiunii române, celor ce au 
căzut jertfă în revoluţiunea maghiaro-transilvană din anii 1848 şi 1849, 
şi cum că spre pasul acesta face de trebuinţă a se alege o preşedintă 
şi vreo câteva membre; arată paşii făcuţi la guberniu, citi chartiele -
şi proieptă alegerea de preşedinte, secretăreasa la adunanţia şi vreo 
două comisărese pentru scrierea voturilor la alegerea comitetului. 

Adunanţia cu unanimitate alese de preşedinta adunanţiei pe 
Maria Nicolau, de secretăreasa pe Zoiţia Th. Ciurcu, de comisărese 

1. Prima preşedintă a Reuniunii Femeilor Române spre ajutorul creşterii 
fetiţelor orfane, Maria Nicolau (1801-1860), era fiica lui Ioan Cepescu, 
industriaş şi negustor braşovean; soţul Mariei, Dimitrie S. Nicolau, cunoscut 
ca un zelos filantrop, a fost proprietarul primei rafinării de petrol din 
Transilvania şi unul dintre consilierii municipali ai Braşovului. Maria 
Nicolau a deţinut preşedinţia Reuniunii până în noiembrie 1855. 
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pe Agnes H. Genoviciu şi Carolina G. Orgidan, şi s-a hotărât ca 
alegerea comitetului să se facă prin vote secrete spuse la ureche şi 
însemnate cu trasuri. [sic!] 

Preşedinta adunanţiei propune după programa adunanţiei, că ar 
fi cu scop a se alege numai 7 inse la comitet cu preşedinta cu tot. 

Adunanţia însă hotărî prin sorţi ca comitetul să consteie din 12 
membre şi aşa se păşi la alegerea comitetului. 

După alegere s-au fixat statutele, mai adăugându-se la §5 „ori şi 
când şi de la ori şi cine" precum şi încheierea; [...] 

Supt înaltul sceptru al Austriei. 

Statute 

Pentru Reuniunea femeilor române spre ajutoriul creşterii fetiţelor 
orfane, sărace, şi mai întâi ale acelor fetiţe române ale cărora părinţi 
au căzut în revoluţiunea maghiaro-transilvană din anii 1848 şi 1849 
(aşa după cum au venit aprobate de la înaltele locuri). 

§1 

Noi subînsemnatele, cugetând la tristele urme ce resbelul civil 
au lăsat mai vârtos în Transilvania, privind la mulţimea orfanilor 
români, ai căror părinţi au căzut prin furia resbelului trecut, şi 
ştiind că naţiunea noastră este cea mai lipsită de aşezăminte bine
făcătoare, ţintind apoi şi la nobilul scop de a putea mijloci o creştere 
mai solidă şi mai potrivită cu timpul de faţă pentru partea femeiască 
mai scăpătată, ne-am unit întru o societate cu scopul de ajuta după 
putinţă creşterea fetiţelor române mai sărace şi mai întâi a acelora 
care au devenit orfane prin moartea în bătălia sau omorul (amen-
duror) părinţilor lor în decursul resbelului civil transilvano-maghiar 

din anii 1848 şi 1849. 

§2 

Societatea noastră va purta nume: „Reuniunea femeilor române 
pentru ajutoriul creşterii fetiţelor orfane române mai sărace" până 
când venitul ne va pune în stare a ajuta pe orice orfane, sărace. 
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§3 

Reuniunea va căuta în monarhie trei sau cinci protectoare din 
cele mai însemnate dame, care se vor numi: „Patroanele reuniunii". 

§4 

Toate femeile române, fără osebire, care vor lua parte şi vor 
contribui pentru scopul Reuniunii se vor numi: „Membrele Reuniunii". 
Toate alte dame ajutătoare se vor numi: „Membre onorare". Iar care 
vor ajuta sporirea Reuniunii cu legate testamentarie şi cu sume mai 
însemnate se vor numi: „Binefăcătoarele Reuniunii". 

§5 

Ajutoriul în folosul orfanelor se va da şi culege sau în bani sau în 
lucruri de oarecare preţ, orişicând şi de la orişicine, în măsura cu 
care va trage inima şi va lăsa împrejurările pe fiecine a înlesni 
soarta nenorocitelor orfane. 

§6 

Spre a înainta scopul Reuniunii şi spre a cârmui trebile ei cu mai 
mare progres, s-au organizat în 12 martie în Braşov, cu concesiune 
verbală mai înaltă, un comitet de 12 femei, din care una va ţine loc 
de preşedinte, una de casier şi alte două de secretari şi protocolişti1, 
care toate vor primi ale sale însărcinări gratis, în folosul orfanelor şi 
fetelor sarace. 

§7 

Comitetul va ocârmui lucrările Reuniunii spre sporirea folosului 
ei pentru orfane, după a sa datorie; va primi pe lângă chitanţie2 

ajutoarele date şi trecându-le în protocol va îngriji ca colectele în 
bani să se aşeze fără cea mai puţină întârziere pe interes cu ipoteca 
de preţ îndoit, sau şi la case publice sigure; va păstra obligaţiile, 
care vor trebui să fie întabulate singur pe numele următoriu: „Fondul 

1. persoană care redactează procesele verbale. 
2. chitanţă. 
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Reuniunii femeilor române" pentru mai marea securitate a orfanelor; 
se va nevoi a afla starea şi vârsta orfanelor prin ajutorul cel mai 
potrivit şi va judeca după testimonie întărită de vreo autoritate 
publică, care orfane vor fi mai întâi a se ajuta, cum (în ce mod), câte 
şi în ce măsură, după cum adică va sta raportul între numărul 
orfanelor şi între venitul şi colectele de ajutat. Mai încolo se vor 
nevoi a afla canalul cel mai sigur spre a împărţi orfanelor ajutorul, 
cât se va afla, cum şi fetelor sărace. 

§8 

în luna lui iunie va răspunde comitetul înaintea adunanţiei mem¬ 
brelor Reuniunii de toate lucrările şi foloasele ce a făcut în favoarea 
orfanelor - iară la sfârşitul anului îşi va da socoteala de peste tot 
anul trecut şi-şi va depune jos însărcinarea, ce a purtat-o înaintea 
membrelor Reuniunii. Atunci adunarea va păşi spre a alege comi¬ 
tetul anului viitor prin votizarea care va pofti majoritatea adunan-
ţiei preînştiinţate de timpuriu de preşedintele, putându-se realege 
şi fostele membre ale comitetului, care prin stăruinţa, hărnicia şi 
râvna sa vor fi folosit mai mult Reuniunii, încungiurându-se şi 
rudenia mai de aproape. Reclamarea absentelor n-are loc. 

§9 

Comitetul la sfârşitul fiecărui an va da în public socoteala cu 
deamănuntul, într-o broşurică, unde se vor trece numele tuturor 
membrilor, care au contribuit spre folosul Reuniunii, dimpreună cu 
locul locuinţei şi cu ce a contribuit fiecare pe anul trecut, se va arăta 
capitalul întreg al Reuniunii, siguranţia şi procentul cu care este 
aşezat şi interesul ce provine din acel capital. După aceea se vor 
trece pe rând numele fetelor orfane şi sărace, care au primit aju¬ 
toare, însemnând numele şi locuinţa părinţilor precum şi suma 
ajutorului dat fiecăreia. în sfârşit se va încheia socoteala, arătându-se 
pe scurt starea veniturilor şi a speselor, precum şi rezerva. 

§10 

Fondul Reuniunii va rămâne neatins şi numai din interesele ce 
vor veni din capitalele date pe dobândă se vor întrebuinţa trei părţi 
spre ajutorul orfanelor numite lipsite de părinţi, care o parte se va 
alătura la fond. Colectele făcute în bani spre scopul acesta iară se 
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vor alătura la capital; iară cele făcute în cărţi de învăţătură sau în 
veşminte potrivite pentru orfane, se vor împărţi între orfane, colectele 
în naturale se vor preface în bani, alăturându-se iară la fond. 

§11 

După ce în timp de câţiva ani se va împlini scopul cel principal 
al Reuniunii, adică de a ajuta pe orfanele numite, atunci fondul 
Reuniunii se va preface în aşedzăminte filantropice de creşterea şi 
învăţătura săracelor în toate ramurile atingătoare de sexul feminin, 
cu privire la orfanele noastre cele lipsite de amândoi părinţii şi la 
acele ale căror părinţi trăind au contribuit spre sporirea Reuniunii. 

§12 

Numai o majoritate precumpănitoare a membrelor Reuniunii va 
putea face o schimbare în statutele acestea, urmându-se după formele 
dreptului de Reuniune. 

Maria Nicolau. 
Zoiţia N. Dima. 
Stana A. Corbu. 
Ecaterina B. Popu. 
Zoiţia T. Ciurcu. 
Luisa G.H. Ciurcu. 

Braşov; 28/16 martie 1850. 

Ana R. Orgidan. 
Maria Sterio. 
Parasceva N. Teclu. 
Zoiţia I. Petricu. 
Agnes H. Genoviciu. 

(Nr. 19.252) 

Aceste statute ale Reuniunii primesc a mea aprobare. 

Sibiu, 21 octombrie 1850. 
Wohlgemuth. 

Locţiitor Mareşal campestru 

După citirea statutelor s-a încheiat adunanţia. 

Maria Nicolau, Compt public al Fondului Reuniunii 
Femeilor Române spre ajutoriul creşterii fetiţelor orfane 

si actele acesteia, Braşov, 1853, pp. 74-75, 79-83. 



3 
Către damele române 

Doamnele mele! 
Cu sufletul plin de o dulce speranţă şi cu mai multă îndrăzneală 

decât oricând, iau astă dată pană în mână, deci mă adresez vouă 
celor de un sânge şi de un sex cu mine. 

Dar! eu am credinţa că aste câteva linii vor pătrunde în orice 
inimă de femeie şi de român. Aceste două titluri impun mari îndato¬ 
riri: Aime Martin, Rousseau şi alţii au spus ce e femeia, ce nobilă şi 
frumoasă chemare are ea pre pământ; cât pentru numele de român, 
istoria strămoşilor noştri ne arată de câtă virtute, de câte înalte 
calităţi avem trebuinţă spre a-l purta cu demnitate; şi iată doamnelor, 
timpul a sosit, să dovedim că acest glorios titlu noi îl merităm. 

A sosit timpul să facem şi noi ceva pentru ţară; astăzi când nu 
este iertat nici unui român de a şedea în nelucrare, când pentru a 
înălţa edificiul naţionalităţii noastre, se simte nevoia de atâtea 
braţe, când guvernul şi presa cheamă pe toţi la lucru, se părea 
(o durere!) că numai noi singure nu vom lua parte la această operă; 
numai nouă nu se adresa nimeni, numai de la noi nu cerea nimic; 
femeia, atât de puţin preţuită la popoarele barbare, atât de sus 
ridicată la popoarele civilizate, femeia în ţările noastre se părea că 
nu mai avea alta de aşteptat decât a zăcea în veşnică uitare. 

Veni însă momentul suprem: guvernul se văzu constrâns a face 
apel la naţiunea întreagă şi a-i cere concursul său, spre a putea 
susţine demnitatea naţională. Rămânea-vom oare surde la vocea sa ? 

Zicând cineva, naţiunea nu înţelege prin acest cuvânt numai pe 
bărbaţii unei ţări; nu; corespondentul din Focşani a spus-o, femeile 
sunt dreapta jumătate a oricărei naţiuni. Muma-patrie cere dar de 
la fiice ca şi de la fii tributul lor. Orice româncă va jertfi negreşit cu 
multă plăcere câţiva galbeni pentru ţara sa; ba încă atât e de mare 
încrederea mea în patriotismul sexului femeiesc, încât sperez că 
damele vor fi cele întâi care vor deşerta pungile lor pe altarul patriei. 
Cele cu avere mare, vor da de bună seamă mult; însă şi cele care au 
puţin, trebuie să dea ceva ; din picături se formează lacul, zice 
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proverbul; iar guvernul va primi obolul fiecăruia, ca Cristos cei doi 
bani. Nu este o vinovăţie de a fi sărac, ar fi însă o crimă şi ruşine să 
se afle în România oameni nepăsători de soarta ţării lor, inimi 
nesimţitoare, fiinţe moarte pentru patrie şi societate, cadavre miş¬ 
cătoare, rătăcite printre vii. 

Prin nr. 81 al Stelei Dunării (vezi articolul de la Focşani) presa 
invită şi mai lămurit pe damele române a-şi da mâna şi a veni în 
ajutorul patriei. Să reintrăm dar în drepturile noastre, acele drepturi 
pe care le lepădasem noi înşine, căci nu putem zice că, ni le răpise 
cineva. Să ne grăbim, să ne grăbim, doamnelor, să nu aşteptăm a 
doua chemare; mândre de a putea fi şi noi folositoare ţării, să ne 
punem la lucru, să încercăm regenerarea românilor, ea trebuie să se 
facă, şi se va face numai prin noi. Greu şi cu încetul vom izbuti de 
vom lucra una câte una şi despărţite ; din contra lesne şi repede vom 
ajunge la acest ţel, lucrând toate împreună; unite în idei, în dorinţe 
şi în fapte, noi am putea face mult, am putea aduce servicii însem¬ 
nate naţiunii şi ţării. 

Patria astăzi are trebuinţă (după cum zic ziarele noastre, şi după 
cum vedeţi prea bine) de armie, de bani şi de şcoli. Noi nu ne putem 
înrola în miliţie, nu putem pentru astă dată lua loc sub steagul 
tricolor, să lăsăm această onoare fraţilor noştri; să nu cedăm însă 
nimănui, dritul scump de a da României şcoli, institute de educa-
ţiune şi case de binefaceri. Banii, timpul şi cunoştiinţele noastre să 
le depunem cu mulţumire înaintea generaţiunii ce se ridică. Viitorul 
naţiunii este parte şi în mâna noastră; de vom vroi, el va fi strălucit 
ca şi vechiul trecut. A compatrioţilor noştri datorie e de a apăra ţara 
de duşmani; a noastră o altă datorie numai puţin sfântă aceea de a 
nu lăsa loc corupţiunii să treacă în generaţiunile viitoare ; a noastră 
e misiunea de a face să se lăţească din ce în ce simţământul naţional, 
moralitatea şi ideile lumii civilizate. 

Cum însă ne vom împlini această datorie, dacă nu întemeind 
şcoli bune ? Doamne! ce fală ar fi pentru sexul nostru, când cu 
cheltuiala damelor române, s-ar ridica deodată ca prin magie şcoli 
elementare de fete prin toate oraşele, târguşoarele şi satele din ţară! 

O voi, dame bogate! Cât vă este de uşor a face patriei voastre 
acest mare prezent! Jumătate din veniturile voastre, adunate la un 
loc, ar fi de ajuns pentru a înfiinţa o mie de şcoli! Puţin scăzământ 
de veţi vroi a face în luxul vostru, veţi putea prin aceasta spori 
foarte simţitor civilizaţiunea poporului român ; sacrificiul a câtorva 
din giuvaerurile cu care decoraţi piepturile voastre, ar fi de ajuns 
spre a înzestra pe fiicele României, cu odoare mult mai de preţ 



CĂTRE DAMELE ROMANE 67 

decât acele pietre, cu cunoştinţe trebuincioase lor şi ţării; iar vouă 
vă veţi câştiga podoabe de mii de ori mai strălucitoare decât brilian¬ 
tul şi diamantul, căci veţi dobândi amorul şi recunoştinţa unei 
naţiuni. 

O, voi, dame nobile ale societăţii noastre! de ce fel e nobleţea în 
care credeţi ? Este oare aceea a familiei ? Ei bine, susţineţi cu stator
nicie nobleţea neamului nostru: imitaţi virtutea şi patriotismul 
străbunelor noastre, a Lucreţiei, a Veturiei şi a Corneliei! - Sau 
preferaţi voi nobleţea faptelor personale ? Iată ocaziunea de a dovedi 
că şi pe aceasta o posedaţi. Place-vă a fi cele întâi în societate? 
Câştigaţi-vă dar îndată locuri înalte între binefăcătorii naţiunii. 
Ţineţi voi la glorie, la nemurire ? Lucraţi astăzi împreună cu bărbaţii 
României, pentru dezvoltarea inteligenţei, pentru fericirea poporu¬ 
lui; şi fiţi sigure că lumea vă va admira, că generaţiunile viitoare 
vor rosti cu respect numele voastre. 

O, voi care sunteţi crescute în şcoalele Europei, acuma e vremea 
să arătaţi ce bunuri aduceţi patriei voastre din acele ţări depărtate; 
principii moderne, ştiinţe, arte frumoase, introduceţi-le mai curând 
şi în ţara noastră! 

„în Franţa la 1789" (zice corespondentul din Tecuci în No. 37 al 
Stelei) „văzutu-s-au cei mai mari oameni îmbrăcând toga de profe
sori primari". O! ce glorie ar fi pentru noi, ca aceea ce au făcut 
atuncea bărbaţii Franţei, să facă astăzi femeile Principatelor! Cât 
de mult aţi merita prin aceasta de a fi comparate cu femeile ilustre 
ale Europei occidentale! Ce necontestabile dovezi aţi da prin astă 
purtare că sunteţi în adevăr învăţate, şi că educaţiunea ce primirăţi 
este mai bună, mai deosebită decât a altora. Nimeni nu devine 
învăţat, fără a iubi învăţătura; şi oricine iubeşte învăţătura, îi place 
a o răspândi în mulţime. Ce spectacol impozant ar fi pentru străini, 
ce spectacol demn de o epocă de renaştere ar fi de a privi pe tinerele 
dame şi demoazele lipsindu-se prin singura lor voinţă de câteva 
vizite sau plimbări, pentru a jertfi o mică parte din timp tinerimii 
române; şi astfel prin o ocupaţiune de două ore pe zi a pregăti 
sexului femeiesc o soartă fericită, şi naţiunii române o viaţă eternă! 
De se vor afla în fiecare oraş câte patru dame generoase care să 
voiască a lua asemenea sarcină, care să aibă răbdare de a şedea 
fiecare câte două ore într-o clasă şi a explica copilelor deosebite 
obiecte ce se propun în şcoalele elementare, iată că prin aşa chip 
elevele şcoalelor din oraşe vor lucra opt ore pe zi; iar doamnele 
învăţătoare numai câte două, rămânând toate celelalte ore ale zilei 
în dispoziţia D-lor sale. Prin sate s-ar putea trimite profesoriţe 
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plătite, cărora să li se recomande ca, pe lângă două clase primare, 
să înveţe pe tinerele ţărăncuţe lucrul de mână, cusături, tot felul de 
împletituri, ţesături, aleseturi de pe izvoadele de canava, şi toate 
cele trebuincioase la menajul de ţară, precum lucrarea lânii, a cânepei, 
a inului, înmulţirea găinilor şi a altor păsări trebuitoare, strângerea 
fructului în curăţenie şi altele asemenea. Adevărat că pentru aceasta 
ar fi de nevoie ca proprietarul oricărei moşii să lase pe contul şcoalei 
de fete cinci sau şase vaci; cât folos însă ar trage din asta şi locuitorii 
şi proprietarii! 

Apoi răsădindu-se duzi şi prin ţinuturile în care nu sunt de aceşti 
copaci, s-ar putea încă înfiinţa în fiecare sat câte o secţie pentru 
creşterea viermilor de mătase, lucrându-se aceasta de către fetiţele 
cele mai mari sub povăţuirea unei femei în vârstă; dar fiindcă acest 
meşteşug nu e bine cunoscut peste tot locul, s-ar trimite într-o 
primăvară, prin toate districtele, câteva femei din ţinutul Fălciului 
spre a învăţa pe altele nedeprinse la acest lucru; prin aşa măsuri 
s-ar face în principate o mare cantitate de mătase, care ar deveni în 
curând cea mai bănoasă speculaţiune a femeilor şi ar aduce ţării un 
venit destul de însemnat. [...] 

Rolul nostru reîncepe de îndată ce poporul român a intrat în 
familia europeană. Principatele lipsite de şcoli, de fabrici, de arte, 
au un aspect foarte nepotrivit cu al altor ţări; un popor împrostit 
prin suferinţă şi ignoranţă are o înfăţişare de tot tristă printre 
celelalte popoare. în mâna voastră, doamnelor, stă puterea de a 
împrăştia grosul întuneric şi a revărsa lumina şi în clasele de jos. 
Femeia duce de mână toate generaţiile, ea trebuie să le însemne 
calea către civilizaţie şi fericire! 

Femeile române lăsa-se-vor ele a rămânea mai jos decât femeile 
franceze şi italiene cu care se înrudesc atât de aproape ? 

Doamnelor! în soarelele voastre consultaţi-vă, luaţi o hotărâre 
grabnică şi demnă de voi; puneţi în lucrare planul măreţ de a 
smulge naţia voastră din ignoranţă! Adunaţi în fiecare oraş, măcar 
câte o mie de galbeni, cumpăraţi o casă de şcoală, faceţi un program 
care să se urmeze cu stricteţe în toate aceste şcoli, spre a fi astfel 
conformitate în învăţătură; căci numai prin conformitatea educa-
ţiunii, vom putea ajunge la acea a principiilor şi a faptelor. Fixaţi 
ziua deschiderii tuturor acestor şcoli, ca aşa ea să fie pentru întreaga 
ţară o zi de sărbătoare a sexului femeiesc, sărbătoarea tinerimii 
române. Voi veţi fi fala acestui sex, veţi ocupa una din cele mai 
strălucite pagini din istoria unei epoci în veci memorabile pentru 
români ; şi duşmanii noştri (de vom avea) vor cunoaşte că o naţiune 
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ale cărei femei capabile de asemenea fapte, nu poate fi cea de pe 
urmă între naţiunile Europei; că din contra cerul îi meneşte un 
viitor lung, mare, şi frumos ! 

Fălticeni, 11 mai 1859 
[Sofia Cocea Chrisoscoleu]1. 

Operile doamnei Sofia Chrisoscoleu, născută Cocea, 
Tipografia naţională a lui Ştefan Rasidescu, 

Bucureşti, 1862, pp. 77-85. 

1. Sofia Chrisoscoleu, născută Cocea (1839, Fălticeni-1861, Vaslui) educa
toare şi publicistă; originară dintr-o familie modestă de administratori 
de moşie; îşi face studiile la Iaşi şi Târgu-Neamţ, devine profesoară la 
Târgu-Neamţ şi la Vaslui în 1857 şi înfiinţează un internat de fete la 
Fălticeni. în 1859 se căsătoreşte cu profesorul V. Chrisoscoleu. A făcut 
parte din generaţia publiciştilor care, în anii de după revoluţia paşoptistă, 
a pregătit atmosfera favorabilă unirii Principatelor Române. A semnat 
peste 40 de articole în gazete unioniste ca Românul, Dacia, Steaua 
Dunării, Reforma, Foiletonul Zimbrului etc., dovedindu-se o ziaristă şi 
polemistă de talent. A atras atenţia asupra legăturii intrinsece dintre 
modernizarea societăţii româneşti şi emanciparea femeii. Vezi: Operile 
doamnei Sofia Chrisoscoleu, născută Cocea, precedate de viaţa autoa
rei de Iulia Aricescu, Bucureşti, ed.cit. 



4 
Epistolă d-lui Ministru de Culte 

si Instrucţiunii Publice 

Domnule Ministru1 

O cugetare nouă a pătruns azi toate inimile: redempţiunea 
românilor prin femeie. Care din români nu manifestă azi credinţă 
în femeie ? Care nu zic - numele inteligente vor face bărbaţii mari, 
numele virtuoase vor face naţiunea forţă. Azi, D-le ministru, nu e 
numai o femeie care proiectă regenerarea românilor prin femeie, 
reardicarea2 femeii prin educaţiune şi ameliorarea educaţiunii prin 
reformarea şcoalelor. Azi, Domnule Ministru, naţiunea întreagă cere 
femei cu deplină cunoştinţă a datoriilor. Vedeţi ce corp a luat acea 
idee la conferinţele de la Ministerul de Culte. 

Românii ce strigă că numai femeia le va salva, recunosc că viito¬ 
rul lor stă în mâinile ministrului de culte şi instrucţiune publică. 
Ce a recunoscut, este un adevăr. De adevăr i-l admiteţi şi Domnia 
Voastră, Domnule Ministru. Aveţi sentimentul potenţei D-voastră, 
nu e un dubiu, aveţi simţământul potenţei, măreţei misiuni şi a 
responsabilităţii către posteritate. 

Cum stau azi şcoalele - nu mă ocup decât de acele de fete. Cores¬ 
pund ele oare la imensele noastre trebuinţi? D-aţi avut timp a le 
examina, a le studia, D-le Ministru, veţi zice cu mine: sunt nişte 
corpuri moarte, nişte corpuri fără spirit, fără conştiinţă ; şcoala îşi 
ignoră misiunea, influenţa, datoriile. Şcoala se crede creată pentru 
a da abilitate acului junelor române şi e convinsă că a îndeplinit 
lucruri mari când a învăţat puţină carte pe elevele ce-şi petrec anii 
juneţii în ea. 

întreabă domnule ministru, pe tot personalul administrativ, diri-
jator al şcolilor dacă intră în atributele şcolii ameliorarea omului, 

1. Ministrul cultelor şi al instrucţiunii publice era G. Vernescu (26 ianua-
rie-14 iunie 1865). 

2. a ridica, ridicarea având, aici, sensul de emancipare. 
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dacă instrucţiunea are alt scop decât a mobila spiritele cu mai multă 
sau mai puţină ştiinţă ? 

Domnule ministru, daţi animă, daţi cugetare, daţi conştiinţă 
acestui cadaver nefolositor! 

Prima piatră a noului, a măreţului, a etern gloriosului edificiu 
social român, nu va fi pusă până ce vocea potentă a unui potent 
gerante al afacerilor publice române nu va striga şcoalelor: instrucţia 
n-are alt scop decât perfecţionarea omului, şcoala n-are altă chemare 
decât educaţiunea, educaţiunea n-are altă datorie decât a da fiecă¬ 
ruia mijloacele şi forţa de a-şi îndeplini datoriile. 

Vie în şcoală un personal didactic mai mult sau mai puţin nume¬ 
ros, administratorii şcoalei să ştie însă că acel personal didactic nu 
vine a da ştiinţă copilului decât pentru a uşura prin cultura spiri¬ 
tului cultura animii. Administratorii şcoalei să ştie că lor le este 
impusă dificila operă a educaţiunii; că ei au a da animă copilului, că 
ei au forma caracterul, a le stârpi viciile sau defectele şi a le înlocui 
cu virtuţi. Administratorii şcoalelor, dirigiatorii lor, au a poseda o 
perfectă cunoştinţă a misiunii femeii, a datoriilor sale, a acestei 
reuniuni de calităţi ce constituie „virtutea femeiască". 

Frumosul în moravuri nu este un frumos esenţial, general; fru¬ 
mosul în moravuri e relativ. Educatorilor le este indispensabilă acea 
parte a filozofiei, ştiinţa morală, întru de a discerna între virtuţi 
acele aplicabile femeii şi acele ce numai la bărbat pot fi calitate 
ambelisantă1. 

Cicerone, ce a pus regulile frumosului, a stabilit principiul că 
frumosul în moravuri nu poate exista fără decorum, adică fără ca 
virtuţile să fie potrivite individului, caracterului său, misiunii sale. 
Atât în interesul frumosului în moravuri, cât şi în acel al trebuinţe¬ 
lor fiecăreia condiţiuni, diversele şcoli au a-şi da comt de misiunea 
fiecăreia în particular. Şcoala ce are a forma clasa uvrieră are, în 
detaliu alte datorii decât aceea ce educă filia avutului, femeia nobilă, 
destinată a veghea asupra artelor, literelor, asupra bunului gust şi 
a le împinge spre perfecţiune. 

Guvernul are a supraveghea egalmente educaţiunea publică ca 
educaţiunea privată; guvernul are a examina egalmente dacă şcolile 
publice elementare, secundare şi şcoalele private, adică pensio¬ 
natele dirijate de particulari îşi îndeplinesc datoriile respective, 
şi, când nu sunt îndeplinite cu cea mai mare exactitate, guvernul 

1. care înfrumuseţează (fr.). 
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are a le mai aminti a lor misiune, a asigura o strictă observare a 
îndatoririlor lor. 

Mie, care consacrez toate momentele vieţii mele specialmente 
cauzei educaţiunii fetelor, fie-mi permis, domnule ministru, d-a vă 
distra un moment de la atâtea grave şi numeroase preocupaţiuni şi 
a vă atrage atenţiunea asupra chestiunii, nu puţin importantă, a 
educaţiunii fetelor, a ameliorării şcoalelor însărcinate cu acea educa-
ţiune. Fie ca numele Domniei Voastre să fie înscris în toate animile 
române, ca al reorganizatorului şcolilor de fete, reformatorul educa-
ţiunii fetelor, al fondatorului bunei stări morale şi materiale a 
României. 

Primiţi, domnule ministru expresia deosebitelor mele simţăminte. 

C. Dunca1 

Amicul familiei, anul III, nr. 24-25, 
din 1-15 aprilie 1865, pp. 592-594. 

1. Constanţa Dunca-Schiau (1843, Botoşani-?); profesoară, publicistă, 
scriitoare, fiica cunoscutului avocat moldovean Ştefan Dunca. A studiat 
la Viena şi Paris. A obţinut certificatul de „studii înalte" la College de France. 
în 1862, a absolvit la Paris şi un curs de pedagogie. între 1863 şi 1872, a 
fost profesoară de pedagogie la Şcoala Centrală de Fete din Bucureşti. 
Proiectul de organizare a învăţământului pentru fete, prezentat de ea 
domnitorului şi Camerei Deputaţilor, a fost apreciat şi chiar premiat. De 
propunerile sale s-a ţinut cont la redactarea Legii instrucţiunii publice 
din 1864. între anii 1863 şi 1865 va scoate revista Amicul familiei, în 
care a publicat nuvele şi schiţe, traduceri din literatura universală etc., 
atrăgând atenţia asupra situaţiei precare a femeilor române şi a mentali¬ 
tăţilor anacronice în ceea ce priveşte menirea lor în societate. Opere: 
Fiicele poporului, Bucureşti, 1863; Femeia femeii, Bucureşti, 1863; 
Femeia în familie, 1871; Cartea mumelor, 1872; Feminismul în 
România, 1904 etc. 



5 
Societatea femeilor române 
pentru ajutorarea răniţilor 
[corespondentă particulară] 

Iaşi, 25 aprilie. Cu bucurie vin a vă raporta un fapt care probează 
înaltul sentiment de patriotism al femeilor române. Un număr consi¬ 
derabil de dame române din Iaşi, din societatea cea mai înaltă, a 
constituit un comitet pentru ajutorarea ostaşilor români răniţi în 
resboi1. Comitetul acesta a oferit Măriei Sale Doamnei2 preşedinţia, 
care a şi primit-o. [...] 

Iacă şi apelul adresat de Comitetul Central din Iaşi la toate 
româncele: 

Către doamnele române! 

în momentul când ţara, pentru apărarea fruntariilor sale poate 
fi nevoită a face apel la sângele şi bravura copiilor ei, femeia română 
nu poate să nu simtă că după ce şi-a dat soţul sau copilul, mai este 
încă loc în inima ei pentru îndeplinirea şi a altor sacre îndatoriri. 

în ajunul grelelor vremi ce se pregătesc, acei ce rămân, nu trebuie 
să uite pe acei care pleacă şi nu ne îndoim că românii îşi vor face 
datoria, dacă mai ales şi româncele vor îngriji de a lor. 

Ţara trece prin o criză grea, în care mâna Atotputernicului nu ne 
va părăsi, dacă fiecare din noi va fi la postul său, când împrejurările 
o vor cere. 

Nouă româncelor ne revine sarcina şi onorul de a aduce alinare 
suferinţei, de a veghea lângă răniţi şi a-i reda ţării lor: pentru 

1. Este vorba de participarea României la războiul ruso-turc din 1877-1878, 
în vederea dobândirii independenţei sale faţă de Imperiul Otoman. Printre 
comitetele create în sprijinul frontului se aflau şi cele ale femeilor din 
toate provinciile locuite de români. 

2. Regina Elisabeta (1843-1916); pseudonimul literar Carmen Sylva; fonda
toare de orfelinate şi societăţi de binefacere; a înfiinţat Institutul suro
rilor de caritate din România. Opere : Poveştile Peleşului, 1884; Vârful 
cu dor, 1884; Astra, roman, 1887; Poveştile unei regine, 1914 etc. 
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aceasta nu trebuie să cruţăm nici bani, nici stăruinţi. Rolul nostru 
este de a fi peste tot locul unde se va cere acel spirit de adânc şi 
curajos devotament ce face una din virtuţile cele mai frumoase ale 
sexului nostru. 

Româncelor! 
Să vărsăm fiecare din noi obolul nostru întru realizarea scopului 

ce ne propunem, şi unite în sacrificii, ca şi în iubire pentru scumpa 
noastra ţară, Dumnezeu ne va lăsa dulcea satisfacere de a fi avut şi 
noi ca fiice ale acestui pământ partea noastră în îndeplinirea măre¬ 
ţei misiuni de a apăra moşia strămoşească. 

Maria Rosnovano, Săftica Paladi, Esmeralda Mavrocordato, Aglae 
Mourouzi, Catinca Ghyka, Maria A. Catargi, Sofia Ceaur Aslan, 
Lucia Rozovano, Maria Cazimir, Smaranda Carp, Zoe Sturdza, Catinca 
Stoianovici, Agripina Sturdza, Maria C. Catargi, E. Boronesco, Elena 
Steege, Eleonora Latesco, Natalia Soutzo, Eliza Liteano, Eufrosina 
Paladi, Natalia Paladi, Alice Soutzo, Profira Sturdza, Lucia Liteano, 
Catinca Rosetti Balanesco, Elena Michail Soutzo, Elena Grigore 
Soutzo, Lucia Soutzo, Efharia Duca, Maria Negrutzi, Profira Prajesco, 
Natalia Bogdan, Eufrosina Bogdan. 

Comitetul central al doamnelor din Iasi, 
9 ' 

spre ajutorul si îngrijirea răniţilor români 
Proces verbal 
Astăzi, în 18 aprilie 1877; 

Subsemnatele, în vederea gravelor evenimente ce se pregătesc 
pentru ţara română şi a atitudinii ce ea poate fi chemată a lua faţă 
cu acele evenimente, au decis a forma un „comitet central" pentru a 
veni în ajutorul ostaşilor noştri răniţi. 

Acest comitet se va compune: 
1. Din o preşedintă, două subpreşedinte, două casiere şi două 

secretare. 
2. Preşedinţia de onoare se va oferi Măriei Sale Doamnei Elisabeta. 
3. Din un „comitet executiv", compus din 35 persoane, care deo¬ 

camdată se va întruni de două ori pe săptămână, şi anume 
joile şi duminicile seara, iar mai târziu în toate zilele, dacă 
împrejurările o vor cere. 

4. Din toate doamnele române care vor binevoi a vărsa o contri-
buţiune lunară de 6 franci. 

5. Din doi medici: d-nii doctori Russu şi Ciure[a]. 

Scopul acestui comitet este: 
a. De a primi toate ofrandele, de orişice natură ar fi ele ; 
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b. De a chibzui modul întrebuinţării lor celei mai nimerite; 
c. De a intra în relaţiuni cu corpul serviciului al armatei; 
d. De a forma, la caz de trebuinţă, ajutoare pentru ambulanţe; 
e. De a veghea, în fine, şi a îngriji de răniţi, de a duce mângâiere 

şi putincioase ajutorinţi familiei celora ce vor fi căzut apărând 
ţara lor. 

[Urmează toate semnăturile de mai sus.] 

Familia, anul X I I I , nr. 19, 
din 8/20 mai 1877, pp. 224-225. 



6 
[Articol redacţional] 

Bucureşti, 5 aprilie [1878] 

Bărbaţi, bărbaţi! Nu vă uitaţi rolul, pe când vedeţi mai cu seamă, 
că noi vrem să ne amintim pe al nostru !... Nu ne îmbrânciţi din nou 
în abisul după a cărui margini vă cerem braţul ca să putem ieşi. Nu 
ne trimiteţi în noroiul în care ne tăvăleam cu toţii. Pavaţi-ne calea 
ca să vă putem aşterne flori; arătaţi-ne pământul pe care ni-l daţi 
să-l semănăm, ca să puteţi culege roadele fericirii. 

Dacă am pus în capul foii noastre această amabilă Odă adresată 
femeilor române, nu am făcut-o pentru consideraţiunea persona¬ 
giului ce ne-o trimite, ci de a arăta odată mai mult femeii, că trebuie 
singură să-şi apere demnitatea şi amorul propriu contra calomniei 
agresorilor săi, care n-o cred bună de nimic. 

Cu lucrul s-au răsturnat munţii; cu lucrul vom proba că voim a 
fi aceea ce sunt femeile în Statele Unite, în Englitera, în Italia şi în 
Germania. Nu zicem Franţa, căci vedem că au murit d-nele George 
Sand, de Sevigne, Stael, de Girardin etc. şi pentru moment, nu 
vedem decât rochii frumoase de la femeile din Franţa, dantele şi 
pălării, judece-ne cine va voi, dar vedem şi noi, şi judecăm. Aşadar 
la noi, graţie Femeii Române, începutul s-a făcut; activitatea femeii 
din România, a parcurs distanţe mari, a făcut să tresalte multe 
inimi române! Căci iată ce zic fraţii noştri de peste Carpaţi: precum 
Arad, Gherla, Cernăuţi; după ce mai întâi reproduc după Femeia 
română câte ceva din principiile noastre, şi mai cu seamă în privinţa 
religiunii, apoi termină: „Iată din ce principii purcedând surorile 
noastre din România liberă şi independentă, au fondat o foaie socială, 
beletristică, economică şi enciclopedică sub numirea Femeia Română. 
Această foaie apare în Bucureşti joia şi duminica. Ea este redactată 
cu deosebită cunoştiinţă şi diligenţă pre baza celor mai sanitoase 
principuri. Surorile noastre române vor afla în această foaie: întru
nite bunul cu frumosul şi plăcutul cu folositorul". 

Şi după ce-mi face onoare de a-mi adresa cele mai măgulitoare 
încurajări, apoi termină astfel: „Cu un cuvânt, ea este întocmită 
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aşa încât să corespundă la toate indigienţile1 femeilor şi fiicelor 
române. Pentru aceasta o recomandăm tuturor familiilor române să 
şi-o procure sau de-a dreptul de la d-na Flechtenmacher din Bucureşti, 
sau prin redacţiunea acestei foi din Gherla, a cărui birou se pune la 
dispoziţiunea Femeii Române, cu tot concursul frăţesc ce-i oferim etc.". 

Mai avem plăcerea apoi, a anunţa amabilelor noastre cititoare, 
că mai toate societăţile de literatură şi cultură din Transilvania, 
Basarabia şi Bucovina, ne trimit abonamente şi scrisori de felicitări 
adresate femeilor române din capitala României. Afară de aceasta, 
le mai anunţăm, că ne vin mai pe toată ziua cereri de abonamente 
din Paris, Roma, Viena, de la persoanele de notorietate ce are România 
în acele ţări. 

Cugete dar matur femeile din capitala României, că acum mai 
mult decât vericând, sunt ţinute a face onoare acestui plăcut şi 
demn compromis ce le-a făcut Femeia Română. Fie ingrate către 
mine dacă vor, care deşi română, dar port un nume străin distins 
însă şi onorabil, dar respecte-şi pe al lor românesc, şi deie semne de 
viaţă! Lucreze pe numele lor, deie impulsia, ieie iniţiativa, şi mă voi 
retrage în umbră, cu singura satisfacţiune că mi-am făcut datoria: 
am pus foc firului destinat exploziei. Vadă comitetul de doamne din 
Făgăraş, vadă comitetul de doamne din Piatra, vadă comitetul de 
doamne din Iaşi... Pentru ce tocmai capitala României care ar fi 
trebuit să dea impulsia şi tonul, nu numai provinciilor de dincoace 
de Carpaţi, dar chiar celor de dincolo, care au mai puţină libertate 
şi putere... în fine sper că doamnele române, se vor grăbi a da o 
desminţire nobilului domn C.D.: de laudele ce aduce femeilor de 
dincoace de Carpaţi. Au organul d-lor: sau dacă nu vor să fie destul 
de democrate să se pogoare la Femeia Română, femeia din popor, 
creeze-şi pe al d-lor în cercul d-lor, numai creeze-l; numai răspundă 
cu demnitate amorul propriu şi inteligenţa cu care sunt dotate. Noi 
ne vom face datoria a le spune că în Geneva femeile au jurnalul lor 
pe care îl întreţin dânsele sub redacţiunea d-nei Goegg. Acest ziar 
se intitulează: Asociaţiunea pentru apărarea dreptului femeii. La 
Florenţa, este jurnalul La Cornelia, consacrat numai intereselor 
morale şi materiale ale femeilor, sub redacţiunea şi direcţiunea d-nei 
Aurelia Cimino Folliero. în Bolognia, La Donna (Femeia), jurnal de 
educaţiune sub direcţiunea d-nei Gualberta Alaude Beccari. La 
Manchester (în Englitera), sub direcţiunea (Miss) domnişoarei Lydia 
E. Becreri, Women's suffrage jurnal. 

1. lipsă, insuficienţă (fr.). 
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Trei apoi în Statele Unite ale Americii şi anume: în Boston, în 
Phyladelphia, Washington. Directoare şi redactoare: d-nele Juan 
Lewis, Lucy Stone şi Caroline B. Winston. - Spuserăm apoi în numă
rul trecut, că chiar femeile hinduane din Hindou au jurnalul lor 
susţinut şi scris de dânsele. Vom arăta apoi mai la vale cum în 
Franţa, unde generalitatea femeilor nu se ocupa decât de inven-
ţiunea şi răspândirea luxului ş-a modei, bărbatul se ocupă de cul¬ 
tură, de drepturile femeii, care constituie jumătate parte a societăţii 
umane. La noi însă ce face bărbatul pentru femeie? N-o ajută la 
nimic bun!... o descurajează, o ia în râs dacă vede că voieşte să 
sfărâme singură crisalida care-i ţineau lipite aripile inteligenţei. 
Căci instrucţie graţie Domnului nu i s-a dat până acum. Suferi-va 
oare mult timp femeia această umiliaţiune din partea celor ce le iubesc 
şi-i iubesc ? Amorul deşteaptă ambiţiunea, maternitatea deşteaptă 
orgoliul, patriotismul deşteaptă datoria. 

[Maria Flechtenmacher] 
Femeia Română1, anul I, nr. 26, 

din 6 aprilie 1878. 

1. Ziarul Femeia Română a apărut la Bucureşti (de două ori pe săptămână) 
între 1 ianuarie 1878 şi 12 aprilie 1882, sub direcţia Mariei Flechtenmacher, 
născută Mavrodin (1838-1888), scriitoare, publicistă, actriţă, soţia com
pozitorului Alexandru Flechtenmacher. 



7 
Cestiunea femeilor 

Este dificil, pentru adversarii noştri, de a susţine cu orice preţ 
teoriile ce au conceput sau adoptat în privinţa femeilor. A proclama 
că femeile ţin pe suveranii lor într-o sclavie, uimitoare pe dată ce 
privim enorma diferenţă dintre sexe : puterea intelectuală a unuia 
şi rafinarea vanităţii celuilalt - este uşor; a combate însă perfecti¬ 
bilitatea sexului feminin şi lipsa germenului unor calităţi, cu mult 
superioare acelor ale sexului forte, este enorm de anevoios. Ar trebui 
ca să nu vadă adversarii realitatea sau - ceea ce ar fi şi mai de plâns -
să cuteze a o înfrunta! Diplomaţilor, în toată extinderea cuvântului, 
le lipseşte acest netact. 

Astfel pe fiecare zi îi observăm părăsind drapelele, în ale căror 
cute străluceau sarcasmul şi bufoneria; din ce în ce, îi vedem cele¬ 
brând mai mult sentimentele generoase ale femeii, şi, amendând 
diplomaticeşte, nu e vorbă - învechitele şi ridicolele prejudicii. 

Care este cauza? Căci vorbesc de ţara noastră, unde până mai 
dăunăzi eram desemnate ca nemulţumite. 

Ei bine, animile în adevăr simţitoare la durerile omenirii trebuie 
să se înveselească, deoarece femeile române, din toate unghiurile, 
de la Tisa până la Mare, au început să manifesteze în mod izbitor o 
viaţă cu totul nouă, o viaţă morală, demnă de a servi ca model 
sexului puternic. 

De la un timp, observ o mişcare însemnată, o transformaţiune 
considerabilă în moravurile şi tendinţele femeilor noastre. Au înţe¬ 
les pretutindeni că inactivitatea este o crimă şi că participarea 
lor la viaţa socială este perfectamente folositoare, indispensabilă, 
imperioasă. 

Se ridică pleoapele grele de somn, se sparg norii ignoranţei cerul 
se înseninează, promiţând zile splendide ! 

Deja de la începutul oribilului război, care a consumat anul trecut 
atâtea forţe şi a produs atâtea plăgi, comitete de ajutor, de caritate 
s-au format mai prin toate oraşele României ciscarpatine şi trans¬ 
carpatine : în unanimitate de simţiri, dându-şi mâinile pe deasupra 
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munţilor, mamele, fiicele şi surorile române au dus balsamul consolator 
celor ce-şi vărsau sângele pentru autonomia patriei. Animile s-au 
cutremurat de durere: după război vibraţiunile s-au prelungit, şi 
sunt sorgintea acestei însemnate mişcări feminine pe care o semnalăm. 

Cele mai multe comitete de ajutorare a răniţilor s-au transformat 
în asociaţiuni pentru avântul instrucţiunii şi al moralizaţiunii. Pe 
când scopul celor dintâi nu consta direct decât în readucerea corpu¬ 
lui la starea normală, aspiraţiunile celor din urmă sunt caracte¬ 
rizate prin dorinţa de a conduce sufletele şi minţile la starea de 
moralitate. Cele dintâi manifestau acte de caritate; cele din urmă 
demonstrează acte de conştiinţă umană. 

Constatând cu o nemărginită satisfacţiune morală generozitatea 
femeilor române pe timpul războiului: apelăm cu încredere la con¬ 
ştiinţa lor de solidaritate umană a nu pregeta acum, când pacea a 
făcut posibilă prosperitatea prin muncă şi lumină. Căci, orice s-ar 
zice, este mai de valoare a construi, decât a repara. 

Ca probă pentru noua eră ce au deschis femeile în viaţa socială, 
cităm: Societatea femeilor pentru protejarea orfanilor de ambele 
sexe din Bucureşti: Comitetul filantropic al doamnelor din Focşani; 
Societatea de binefacere a doamnelor din Iaşi; Comitetul doamnelor 
din Piatra, pentru încurajarea şi dezvoltarea instrucţiunii; 
Asociaţiunea doamnelor din Braşov pentru educaţiunea copilelor 
etc. etc. 

în fine, pe o treaptă mai înaltă, cu un scop mai vast, trebuie să 
cităm Secţiunea doamnelor din Societatea Concordia Română, care 
constituită abia de o lună, deja a dat zilele trecute un semn convin¬ 
gător de viaţă. 

Scopul acestei asociaţiuni cuprinde întreaga situaţiune a femei¬ 
lor, îmbrăţişează atât instrucţiunea, cât şi moralizarea femeilor, 
prin mijlocul conferinţelor, al şcolilor profesionale, al atelierelor etc. 
Această uniune suntem sigure că va dobândi cu timpul o mare 
influenţă şi va aduce foloase importante naţiunii noastre, avidă de 
cultură şi progres. 

Serata cu tombolă care a avut loc sâmbătă la 3 februarie, a fost 
încununată de un succes deplin. Un numeros public din capitală a 
corespuns cu fericire invitaţiunii de a lua parte la serată; un mare 
număr de doamne şi domnişoare au venit în costum ţărănesc, demon¬ 
strând prin aceasta că, în momentele cele mai frumoase, ştiu să 
preţuiască perfectamente spiritul românismului. Reţeta generală 
s-a urcat la suma de 1200 lei noi. 
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Curentul a cuprins totul: progresul în mişcarea femeilor române 
a devenit evident. Cu timpul, cu perseverenţă, prin travaliu, mişca¬ 
rea va intra în faza supremă a luptei pentru justiţie şi libertate. 

Aşteptăm viitorul! 

[Maria Flechtenmacher] 
Femeia Română, anul I I , nr. 99, 

din 8 februarie 1879. 



8 
Cestiunea femeilor 

Suntem fericite a consacra, de astă-dată primele coloane ale 
ziarului, epistolei ce ne adresează o soţie de animă, inteligentă şi 
instruită, d-na Sofia Nădejde din Iaşi1. 

Suntem fericite, am putea zice mândre, văzând caracterul din ce 
în ce mai pronunţat, mai decisiv şi mai palpitant ce ia mişcarea 
femeilor din România. Justiţia cauzei noastre, barbaria legilor actu¬ 
ale, nu mai pot rămâne suportabile într-o epocă când libertatea şi 
principiile autonomiei individuale captivă minţile şi-nflăcărează 
animile. 

Nu femeile, nu ele care simt viaţa şi bunătatea zbuciumându-se 
în pieptul lor, vor rămâne, indiferente înaintea mişcării ce s-a făcut 
în acest din urmă secol. Trebuie să credeţi, domnilor diplomaţi, că 
noi, care nu ne-am ameţit şi conrupt mintea cu toate sofismele şi 
stupidităţile posibile, iubim libertatea, adevărata libertate care trebuie 
să devină arbitrul popoarelor conştiente şi morale! O iubim cu 
entuziasm, pentru că ea este ancora de salvare a demnităţii umane. 
încetul cu încetul vom demonstra ceea-ce zicem acum. 

Mulţumim din suflet doamnei Nădejde care se înscrie cu încre¬ 
dere şi cu energie între soldaţii emancipării femeilor ! Ei mulţumim 
şi cu atât mai mult cu cât situaţiunile încep a se limpezi. 

Sprijinul nostru, speranţa noastră, mame de animă şi inteligente 
care simţiţi oribila greutate a atmosferei ce respiraţi, puterea noastră 
să n-o căutăm aiurea, căci nu o vom găsi; ea este-n noi, în mintea, în 
anima, în munca şi vigilenţa noastră ! La lucru ! 

1. Sofia Nădejde (1856-1946), scriitoare, publicistă, traducătoare, una dintre 
cele mai reprezentative personalităţi ale feminismului românesc; direc
toarea Evenimentului literar (1894), colaborează la ziarele şi revistele 
socialiste; după 1898, va părăsi împreună cu soţul ei, I. Nădejde, mişca
rea socialistă; în opera sa literară se simte influenţa poporanismului, a 
sămănătorismului şi a naturalismului francez (Patimi, Bucureşti,1903; 
Robia banului, Bucureşti, 1906; Părinţi si copii, Bucureşti, 1907). 
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Iată epistola despre care vorbim şi pe care o recomandăm la 
deosebita atenţiune a tuturor lectoarelor noastre, doritoare de lumină, 
de-o stare mai umană, de progresul deplin al societăţilor omeneşti. 

Doamnă, 
Cu părere de rău văd în numărul din Le Nord (15 martie) reprodus 

un articol din La Liberte intitulat „Creierul femeilor". Rezumatul 
acestui articol este: că femeia e incapabilă de orice dezvoltare; că 
oricât s-ar încerca să-şi dezvolte inteligenţa nu va reuşi; ba chiar cu 
civilizaţiune ea se tâmpeşte şi tinde către idiotism. Mă voi încerca a 
arăta publicului eroarea în care se află toţi acei care rezonează 
asupra femeilor în un mod aşa de puţin ştiinţific. 

După cercetările cele mai noi este ştiut că inteligenţa este funcţiu¬ 
nea creierului mare şi anume a materiei cenuşii; deci orice judecată 
despre inteligenţa unui animal, făcută după greutatea creierului, 
este inexactă; căci ar trebui de comparat greutatea materiei cenuşii 
numai. Şi de ar fi şi această comparare în defavoarea noastră tot 
n-aş ceda câmpul de luptă; fiindcă sunt probe destul de evidente, că 
nu se caută numai cantitatea, ci şi calitatea. Orice comparaţiune 
serioasă trebuie să ţină seamă de calitatea substanţei cenuşii, de 
numărul celulelor, de numărul polilor acestor celule şi de ramifi-
caţiunea acestora; de substanţa granuloasă interpusă etc. (vezi 
Topinard, Antropologie). Pe cât se vede, lucrul nu-i aşa de simplu, 
fiindcă deşi se observă că masa creierului creşte cu inteligenţa, 
totuşi sunt fapte care arată neexactitatea legii, din care cea mai 
mare parte dintre bărbaţi îşi fac o armă (după dânşii) puternică în 
contra femeilor. Mă voi mulţumi să citez numai câteva fapte, care 
vor dovedi că legea nu este tocmai aşa şi că trebuie să luăm încă 
multe alte lucruri în seamă. 

Craniile din Caverna omului mort (Lozere) au o încăpere (după 
Broca) la bărbat de 1,606 şi la femei 1,507; la parizienii contem
porani, media încăperii la bărbat este de 1,558, la femei 1,336. 
Vedem că atât la bărbat, cât şi la femei volumul creierului a mers 
descrescând; prin urmare - după concluziunea acelui domn care zice, 
că femeia regresează din pricină că creierul ei a mers descrescând -
ar urma că şi bărbatul regresează; căci şi la el creierul a mers 
descrescând mai puţin, dar a mers. Va să zică, am putea să conclu¬ 
dem, că omul din vârsta de piatră a fost mai inteligent ? Nu domni¬ 
lor, ştiinţa ne arată că cu cât masa musculoasă este mai mare, cu 
atâta creierul, care dă impulsiune acelei mase, trebuie să fie mai 
mare. Va să zică în timpurile antice, când omul trebuia să dezvolte 
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o forţă musculară considerabilă în lupta pentru existenţă, creierul 
era mai mare, fără însă ca oamenii de atunci să fi fost mai inteligenţi; 
de asemenea şi femeia, care era supusă la munci mult mai grele decât 
astăzi, pentru acelaşi rezon avea creierul mult mai mare. Astăzi, 
când ocupaţiile femeilor sunt astfel încât nu contribuiesc întru nimic 
la dezvoltarea forţei musculare, sigur că n-are nevoie de un creier aşa 
de mare. Tot asemenea şi bărbatul, pentru a se lupta, acum caută 
armele cele mai sprintene şi mai iuţi la efect, pe când în vârsta de 
piatră omul trebuia să se servească cu topoare şi lănci de piatră. Oare 
câtă forţă musculară îi trebuia pentru a ajunge la scopul urmărit ? 

Alt fapt: copilul are creierul mai mare, proporţional cu trupul, 
cu toate acestea nu-i mai inteligent. 

Un alt fapt este: că deşi de obicei dintre toate animalele omul 
are creierul mai mare proporţionat cu corpul: totuşi sunt unele 
păsări şi câteva cuadrumane a căror creier este mai mare decât la 
om, d.e.: Sai, Saimiri1, Uistiti, care cred că nu sunt mai inteligente 
decât omul, măcar că au creierul mai mare decât el. 

Encefalul lui Cuvier cântărea 1,829; s-a găsit însă un apariu2 

din Paris care avea encefalul mai mare decât al lui Cuvier. Cred că 
nu era mai inteligent. Veţi zice că nu a fost instruit apoi de unde 
ştiţi atunci că nu sunt femei, care ar putea să se dezvolte şi care nu 
rămân obscure decât numai din cauză că n-au mijloace să se dezvolte ? 

Encefalul lul Dupuytren3 cântărea 1,436, pe de altă parte Bergman4 

şi Parchappe5 la mai mulţi alienaţi au găsit că encefalul cântărea 
maximum 1,815 şi 1,750. Va să zică, supozând că nu s-ar fi ştiut al 
cui este encefalul, domnii de teoria pe care o combat s-ar fi entuziasmat 
şi ar fi crezut că acel encefal ar fi aparţinut unei inteligenţe rare. 

De asemenea, s-au găsit inteligenţe însemnate la care encefalul 
era ca la oamenii ordinari, d.e. C.H. Fuchs6 1,499, C.F. Gauss7 1,492, 
C.F. Herman8 1,358 ; ba chiar la unele capacităţi însemnate precum 
Haussman9 mai mic decât media la femeile ordinare: 1,226, pe când 

1. Sai, Saimiri - o specie de maimuţă americană (maimuţă-veveriţă). 
2. distribuitor de apă potabilă. 
3. Guillaume Dupuytren (1777-1835) - chirurg francez. 
4. Ernst von Bergman (1836-1907) - chirurg german. 
5. Jean Baptiste Maximien Parchappe (1800-1866) - medic francez, fonda¬ 

torul societăţii medicale de psihologie. 
6. Conrad Heinrich Fuchs (1803-1855) - medic german. 
7. Karl Friedrich Gauss (1777- 1855) - astronom şi fizician german. 
8. Karl Friedrich Hermann (1804-1855) - filolog german. 
9. Johann-Friedrich-Ludwig Haussman (1872-1859) - mineralog german. 
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la femeile ordinare e 1,250 ; aş voi să-mi răspundă domnii care susţin 
că femeia merge către idiotism. în rezumat, neţinând seamă de dife
renţa de talie, este la bărbat 12 la sută mai mult creier, ţinând 
socoteală de talie 18 la sută; îmi pare rău că puţină diferenţă rămâne 
nulă de voi ţine seamă de masa musculară şi de felul educaţiunii. 

Dacă femeile sunt astăzi, nu neinteligente, ci ignorante, a cui e 
vina ? Voiţi să ziceţi, că dacă femeia a rămas să atârne de bărbat a 
trebuit să fie mai inferioară (sic!) de la început; aceasta nu-i ade¬ 
vărat - Să presupunem femeia în stare sălbatică, să ne-o imaginăm 
când încă nici nu era om; ori fiecare din d-voastră nu înţelege că 
copiii au fost cauza dependenţei de bărbat întâi temporară, şi apoi 
prin abuz permanentă ? Eu susţin că numai această cauză principală 
a contribuit la starea femeii de astăzi. 

Dar moştenirea unde o lasă d-lor ? Nu-i destul de probat, că fetele 
moştenesc inteligenţa de la tată şi băieţii de la mamă? Poate cineva 
n-ar crede, însă atât istoria, cât şi ştiinţa ne dovedesc îndestul că 
faptul este adevărat: d.e. Damo fiica lui Pitagora fu mult mai supe
rioară (sic!) fraţilor săi. Antipater, guvernatorul Macedoniei, consulta 
pe fiica sa Phila în circumstanţele cele mai grele: Lelia, fiica orato
rului Lelius, moşteni de la tatăl său darul elocinţei: fiica lui Caligula 
era aşa de crudă ca şi tatăl său; în Neron vedem pe mama sa 
Agripina; Carol cel Mare avu fiice cu defectele sale: Buffon1 cita 
adesea imaginaţiunea bogată a mamei sale şi este ştiut că şi el era 
înzestrat cu o imaginaţiune foarte bogată. Aş putea cita multe exemple, 
însă oricine le poate citi în tratatele despre ereditate a celor mai 
însemnaţi autori. Vedem deci că fata seamănă tatălui, iar tatăl 
mamei lui, iar mama lui tatălui ei, aşa încât faptul se învârteşte 
într-o alternanţă. 

Acum voi mai reveni puţin la starea femeii de astăzi. Oare nu-i 
ruşine pentru secolul nostru, ca jumătate din omenirea, aşa numită 
civilizată, să stea în sclavie ? S-au liberat robii, d-lor; însă noi am 
rămas. Poate credeţi că exagerez ? Nu, nicidecum şi voi arăta mai jos 
că vorbesc adevărat. Veţi zice oare: ce nu vă educăm: nu vă dăm voie 
să vă îmbrăcaţi după gust ? Eu voi răspunde că şi sclavii primeau o 
educaţiune, care folosea numai stăpânilor; şi sclavii erau siliţi să se 
împodobească, nu însă pentru a li se face lor plăcere, ci stăpânilor. 
Tot asemenea şi cu femeia: toată educaţiunea ce primeşte nu este 
decât ceva ce nu contribuie nicidecum la dezvoltarea inteligenţei sale. 

1. Georges Louis Leclerc, conte de Buffon (1707-1788) - naturalist şi scrii¬ 
tor francez. 
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Suntem acuzate că nu învăţăm, dar avem şcoli ? Pentru ca o femeie 
să aibă bacalaureatul de ex., trebuie să aibă şi mii de galbeni etc. 

Ni se impută că nu căutăm să placem, decât să ne facem frumoase 
fără a ne ocupa de lucruri serioase. Dar oare ce ne învaţă din copi¬ 
lărie : Cum să ne împodobim şi să ne schimonosim spre a putea tatăl 
să găsească prin frumuseţea fetei sale un ginere mai bogat. Daţi-ne 
educaţiune serioasă, faceţi să dispară dinaintea noastră ideia că 
femeia trebuie numai să placă, sădiţi prin educaţie demnitatea 
personală în femei, într-un cuvânt sfârşiţi odată tratamentul cel 
copilăresc, ce ne daţi, - adică de a ne lăuda în prezenţă, de a ne ceda 
la orice capriciu sub cuvânt că suntem femei, de a ne săruta mâinile 
şi a ne compara cu îngerii, iar în absenţă a ne trata de paria! Noi 
femeile suntem ignorante, dar sincere cel puţin, şi nu vă măgulim în 
prezenţă spre a vă blama în absenţă, precum face cea mai mare 
parte din bărbaţi. într-un cuvânt ne-am săturat de a fi tratate ca 
femei, era să zic ca copii, şi voim să ne trataţi ca pe nişte oameni 
egali. Numai atunci veţi găsi adevărate soţii şi mame. 

A vă plânge de femei, nu aveţi nici un drept; cum ne educaţi aşa 
ne aveţi. Aduceţi-vă aminte de exemplul antic cu cei doi câini fraţi, 
unul deprins de vânat, altul să mănânce numai din blid; punându-i 
pe amândoi faţă cu un iepure şi cu un blid de mâncare, cel deprins 
la vânat s-a luat după iepure, pe când celălalt nici s-a mişcat de 
lângă blid. Cred că câinele nu-i mai educabil decât femeia, cred că 
nu vă veţi insulta singuri admiţând aceasta. 

Oare e just ca unii bărbaţi destul de neculţi să se bucure de toate 
drepturile, pe când femeile, fie cât de superioară în inteligenţă 
acestora, să nu aibă nici un drept ?! 

Aşadar ce suntem noi decât nişte sclave menite a perpetua genul 
omenesc ? Noi naştem şi creştem copiii prin cele mai mari munci şi 
necazuri. Câte nopţi nedormite! De câte plăceri nu ne privăm! 
Numai o mamă poate să descrie toate câte suferă până se bucură ca 
copilul ei să ajungă să-i mângâie şi să-i ajute bătrâneţea; dar ce 
zic ? Ferice de mama ce nu este sacrificată! Căci cea mai mare parte 
sunt lipsite de aceste dulci iluzii ce le-a nutrit zece ani; e de ajuns, 
sărmană mamă, un glonte pentru ca să-ţi sfarme speranţele ce tu ai 
nutrit atâţia ani. Speranţa de fericire numai ? Nu, ci reazemul bătrâ-
neţei tale, şi fără ca tu să fi fost măcar întrebată de-ţi dai sau nu 
votul pentru un asemenea pas. 

Ce puteţi zice, aceasta nu este sclavie? Voiţi a mai susţine că 
sunteţi civilizaţi, pentru că număraţi între d-voastră câteva inteligenţe 
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mari ? Cu părere de rău voi spune că sunteţi barbari şi noi sclave, 
îmbrăcaţi unii şi alţii în haine europene. 

Mă exprim în mod violent, pentru care vă veţi supăra, nu-i aşa? 
Eu numai mă exprim, dar dv. ne trataţi chiar în mod nu violent, ci 
barbar (citiţi articolul la care răspund şi vă veţi convinge)! 

Finesc zicând, că nu permit nimănui să acuze pe femei de neinte-
ligenţă, până mai întâi nu ni se vor da şcoli, până nu vom fi puse în 
aceleaşi condiţiuni ca şi bărbaţii; şi atunci numai după zeci de ani 
se va putea decide. 

însă eu nutresc speranţa, că la noi în ţară se află foarte puţini, 
cu ideile acelui Domn, ce a scris la La Liberte şi că dacă până acuma 
nu s-a pus pe tapet cestiunea emancipării femeilor îndeajuns, cauza 
a fost singură că d-lor, care în câţiva ani au făcut reforme aşa de 
mari, n-au ştiut că femeile suferă şi că doresc cel puţin pentru fiicele 
lor, pentru fiicele d-voastră zic, o stare mai bună şi mai conformă cu 
dreptatea. 

Sofia Nădejde 
Femeia Română, anul I I , 

nr. 111, din 25 martie 1879. 



9 
Răspuns d-lui Maiorescu în chestia 

creierului la femei 

Iată ce a zis d-l Maiorescu în conferinţa ţinută la Ateneu, despre 
„Darvinismul în progresul intelectual", după România liberă de la 
5 mai [1882]: 

„Pentru a pune în evidenţă, în modul cel mai neîndoios, faptul 
acesta al ridicării treptate a omului sub raportul fizic şi intelectual, 
să luăm cercetările făcute asupra volumelor craniene, considerate 
în diferite epoci ale existenţei omeneşti. 

S-a constatat că unul din creierii cei mai ponderoşi ce s-au observat 
la om a fost al naturalistului Cuvier, 1830 grame, pe când greutatea 
de rând sau de mijloc e numai de 1400 grame. Aceasta nu probează 
încă nimic, în raport cu progresul greutăţii creierului căci aceeaşi 
greutate excepţională s-a găsit şi la un alienat epileptic în vârstă de 
35 de ani. Se ştie că creierul idioţilor variază între 1210 şi 1240 
grame, dar şi creierul filozofului şi anatomistului Tiedemann n-a 
trecut peste 1253 de grame, ceea ce ar însemna că acest om distins 
era pus intelectualiceşte foarte aproape de idioţi! 

Individual luată chestiunea, nu ajungem la nici un rezultat con-
cluziv. Aceasta a fost şi cauza numeroaselor obiecţiuni ce s-au îndreptat 
în contra strânsului raport între inteligenţă şi creier. Măsura volu¬ 
mului sau a greutăţii trebuie făcută pe o scară foarte întinsă, din 
care să se ia mijlocia, fiindcă numai cifra astfel găsită poate fi ştiinţi-
ficeşte admisă. Să luăm dar câteva cazuri de măsurători în mare. 

Când s-a fondat la Paris noul tribunal, săpându-se s-a descoperit 
un cimitir care data de la 1100 d.Chr. în criptele acelui cimitir s-au 
găsit 115 căpăţâni bine conservate, pe care celebrul antropologist 
Broca1 le-a studiat din punctul de vedere al volumului lor. 

Capacitatea medie craniană a 115 măsurări a fost de 1426 cm 
cubici. De aici se vedea prin urmare că între secolele XI şi XII, 

1. Paul Broca (1824-1880) - chirurg şi antropolog francez. 
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capacitatea craniană a parizienilor, din clasa mai înaltă a societăţii, 
care neapărat era cea mai cultă nu trecea de 1426 cm cubici. Tot 
Broca a efectuat măsurarea capacităţilor altor 125 de căpăţâni din 
cimitirul de Vest (1783-1823) peste care astăzi trece un bulevard. 
De la aceste 125 măsuri a ieşit media de 1462 cm cubici. Era dar un 
progres de mărire craniană de 36 cm cubici, e sub raportul inte¬ 
lectual o deosebire foarte pronunţată. Poate că atât ar ajunge în 
unele cazuri ca să deosebească o inteligenţă de rând de un talent 
rafaelic sau chiar de un geniu. 

Sau făcând multe măsurări de felul acesta, cifrele au dat toate 
un rezultat neîndoios. Cu cât un popor e mai incult, cu atât capaci¬ 
tatea lui medie e mai mică şi cu cât e mai ridicat pe scara culturii, 
cu atât această capacitate este mai pronunţată. 

în timpurile noastre, volumul cel mai dezvoltat e de 1900 cm 
cubici. Capacitatea de 1200-1300 se găseşte acum numai la maimuţe, 
nicidecum la căpăţânile europenilor, nici chiar la egiptenii antici, 
care erau pe cât se ştie un popor relativ înaintat în cultură. Volumul 
acesta se găseşte însă în proporţie de 45% la unele rase sălbatice 
din Australia de azi. 

Cum că cultura influenţează asupra mărimii craniene, aceasta e 
de netăgăduit: organele se dezvoltă prin exerciţii. Braţul muncito¬ 
rului are o musculatură mai dezvoltată şi mai puternică decât al 
oamenilor care nu fac exerciţiu corporal, tot astfel oamenii care îşi 
exercită mereu cerebelul şi care îl hrănesc prin urmare mai bine, 
prin fluxul de sânge ce cheamă zilnic către creier, îşi dezvoltă capa¬ 
citatea craniană mai mult decât cei ce nu se îndeletnicesc cu ocupa-
ţiuni intelectuale. 

Dacă trecem acum la femei, cată să constatăm mai întâi că nu se 
cunoaşte până azi un singur caz, care să fi avut volumul cranian de 
1900 cm cubi, în termen de mijloc, capacitatea ei craniană este cu 10 
la sută mai mică decât a bărbatului. Din 1000 căpăţâni măsurate a 
rezultat 1410 grame greutate mijlocie la bărbat şi numai 1250 la femei. 

Cu cât ne coborâm însă pe scara vechimii unui popor cu atâta 
deosebirea cerebrală a sexurilor este mai mică, diferenţa ajunge 
chiar la 1 la sută. La popoarele sălbatice din Australia găsim de 
asemenea că diferenţa e neînsemnată. Aceasta e încă dovada despre 
acţiunea culturii asupra masei cerebrale. în starea primitivă, mai 
că nu există diviziune de travaliu, sau deosebire de ocupaţiuni. 
Aceleaşi griji şi aceeaşi ordine de idei e la ambele sexuri. Cu cât 
înaintăm însă în civilizaţiune, cu atât rolul bărbatului devine mai 
greu, cu atât el trebuie să-şi muncească mai mult creierul ca să 



90 DIN ISTORIA FEMINISMULUI ROMANESC 

poată cuceri un loc în economia socială şi să fie în stare a-şi asigura 
existenţa şi viitorul familiei sale. El trebuie să mişte cultura, el să 
conducă sau să susţină statul, el să facă a înflori artele, el trebuie să 
lărgească câmpul ideilor, să înlesnească bunul trai al omenirii prin 
descoperiri şi perfecţionări zilnice aduse în sfera practică a vieţii, 
pe când femeia e redusă la un rol cu mult mai mărginit în mişcarea 
societăţilor culte. De aici, nici îndoială, diferenţă craniană. 

Dacă în treacăt vom deschide aici chestiunea emancipării femeii, 
noi observăm atât numai, că ideea, cu toată frumuseţea ei teoretică, 
în starea de azi a lucrurilor, este precipitată şi... cam nerealizabilă. 
Cum am putea în adevăr să încredinţăm soarta popoarelor pe mâna 
unor fiinţe a căror capacitate craniană e cu l0 la sută mai mică? 
Abia ajung astăzi creierii cei mai dezvoltaţi pentru a putea conduce 
o naţiune pe calea progresului şi a prosperităţii materiale. Individual 
însă nu putem nega că vom găsi totdeauna o femeie mai cuminte 
ca noi". 

Vedem că dl. Maiorescu stabileşte ca un adevăr absolut raportul 
între greutatea mijlocie a creierului şi între inteligenţă; nouă însă 
ni se pare că deşi privit în general pare a fi adevărat, totuşi pri-
vindu-l mai cu amănunţime, vedem că are atâtea excepţii că nicio¬ 
dată nu i-am putea da o întindere aşa de generală şi o însemnătate 
aşa de mare. 

De exemplu: Craniile din caverna de la Lozere din vârsta de 
piatră au după Broca o încăpere de 1606 la bărbaţi şi de 1507 la 
femei, în timp ce la parizienii de azi încăperea craniului e de 1558 la 
bărbaţi şi de 1336 la femei. Iată deci o micşorare în volum destul de 
însemnată, la care sigur nu corespunde o inteligenţă mai mică. 

E sigur că raportul creierului cu inteligenţa atârnă de la cauze 
mult mai complicate decât greutatea aşa de exemplu Lanesan, după 
Wagner, ne spune că creierul unui idiot adult cântărea 970 gr. şi tot 
el a găsit creierul unei femei adulte cu inteligenţa obişnuită cântă¬ 
rind 907 gr. vasăzică mult mai puţin decât a idiotului. 

Iată ce zice încă Dl. Lanesan: „E de netăgăduit că se află o 
legătură strânsă între organizaţia creierului şi între dezvoltarea 
inteligenţei, dar ne pare că e cu neputinţă, în starea actuală a 
ştiinţei, a determina în un chip hotărât felul acestor legături". 

Dl. Maiorescu zice, că creierul cel mai greu e al lui Cuvier, cu 
toate acestea Wagner1 a găsit că creierul unei femei cântărea 1872 gr., 

1. Moritz Wagner (1813-1887) - naturalist german, organizatorului Muzeului 
etnografic de la Munchen. 
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pe când al lui Cuvier cântărea numai 1861 (după dl. Maiorescu 
1830); (Manuel d'Histoire Naturelle medicale par J.L. Lanesan, 
professeur agrege d'histoire naturelle, charge du cours de zoologie 
medicale ă la faculte de medicine de Paris 1882) Vasăzică cel mai 
greu creier care s-a găsit este al unei femei. 

Iată ce mai zice acelaşi autor: „După D. Lebon creierul femeilor 
pariziene e mai puţin voluminos decât creierul femeilor sălbatice 
ale Polineziei şi cu toate acestea e de netăgăduit că inteligenţa 
încântătoarelor pariziene este mai mare decât la polineziene. Unii 
oameni însemnaţi ca Haussman au avut un creier greu de 1220 gr. 
vasăzică mai mic decât media la femei. 

Toate aceste fapte arată că nu trebuie exagerată importanţa 
capacităţii craniului, nici greutatea, nici volumul creierului în apre¬ 
cierea inteligenţei". 

Un lucru pe care îl trec cu vederea toţi câţi vorbesc de greutatea 
creierului femeiesc, este că nimeni nu ia în seamă să-l raporteze la 
greutatea trupului. Şi nimic mai drept şi mai logic decât aceasta, 
dovadă că chiar o fac când e vorba de animale, căci altfel ar ajunge 
la nişte rezultate de râs, aşa creierul unui elefant cântărea 3000 de 
gr. pe când al lui Cuvier 1861! 

Câţiva naturalişti au început a lua chestiunea pe tărâmul acesta: 
Darwin, Descendenţa omului şi selecţiunea sexuală, Tom II pag. 343 
zice: „Creierul bărbatului vorbind absolut este mai mare decât al 
femeii, dar este oare mai mare relativ cu dimensiunile mai mari ale 
corpului aceluia ? Iată un punct asupra cărui după cât cred nu sunt 
date perfect sigure". 

L'Espece humaine. Quatresfages, pag. 298. „în condiţiuni egale 
creierul femeii e puţin mai uşor decât al bărbatului. Broca a arătat 
că e aşa la toate epocile vieţii. Dar această deosebire îmi pare că e cu 
totul numai din cauza staturii corpului, căci presupunând talia 
medie a femeii l00, a bărbatului va fi 109,43 şi presupunând greuta
tea creierului la femei 100, la bărbat va fi 109,34." 

Aşadar marele Darwin se îndoieşte, iar Quatrefages luând în 
seamă talia găseşte numai o mică deosebire şi aceasta în folosul 
nostru, alţii însă ca Topinard o găsesc tot în folosul bărbaţilor, dar 
neînsemnat de mică (1,8 la sută). De mult stăteam la îndoială asupra 
acestei chestiuni: îmi puneam întrebarea de nu cumva această deose¬ 
bire nu vine din pricina greutăţii trupului, care de obicei e mai mare 
la bărbat. 

în sfârşit cu ocazia unei întâmpinări, ce am făcut la un articol 
scris în Revista ştiinţifică franceză de Dl. G. Delaunay, am observat 
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că s-ar putea să mă încredinţeze singur de adevărul acestei chestiuni. 
Şi în adevăr luând greutatea medie a femeii şi a bărbatului, de 
asemenea greutăţile medii ale creierilor, găsim un rezultat mai bun 
decât aş fi dorit. 

După Wag[ner], 
1410 (cr.băr.) 

= 1,117 sau 1,12 
1262 (cr.fem.) 

pentru greutatea creierului bărbătesc luând ca unitate greutatea 
celui femeiesc. 

= 1,1191 adică 1,12 

După Huschke1, 
1424 (cr.băr.) 

1272 (cr.fem.) 
pentru greutatea cr.băr. 

După Broca, 
1323 (cr.băr.) 

- = 1,095 adică 1,10 
1210 (cr.fem.) 

pentru greutatea cr.băr. 
Dacă comparăm greutăţile medii ale trupului şi luăm ca dife¬ 

renţă numai 8 kilograme deşi unii admit 11, găsim: 

După media de la 9157 soldaţi americani, 
54,4 (gr.trup.băr.) 

= 1,141 46 (gr.trup.fem.) 

După media de la 12740 de bavarezi, 
65,6 (gr.trup.băr.) 

= 1,139 57,5 (gr.trup.fem.) 

După media de la 617 englezi, 
68,8 (gr.trup.băr.) 

= 1,131 60,8 (gr.trup.fem.) 

Vedem deci că bărbaţii au corpul mai greu decât s-ar cuveni 
pentru creierul lor, sau cu alte cuvinte: femeile relativ cu corpul au 
creierul mai greu, decât bărbaţii. Aşadar până la o contra dovadă 

1. Emil Huschke (1797-1859) - anatomist german, autor al unor lucrări 
originale în domeniul anatomiei şi al embriologiei. 
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argumentul cum că, femeia are mai puţin creier decât bărbatul şi că 
prin urmare e mai puţin inteligentă şi mai puţin aptă de dezvoltare 
nu mai are nici o valoare. 

Vom lămuri încă câteva puncte asupra acestei teze: 
Totdeauna vorbind despre creier am avut în vedere mai mult 

femeia din popor, care cu toată mizeria şi cu toată barbaria bărba¬ 
tului nu e mai puţin inteligentă decât dânsul. înşişi adversarii 
femeilor ne spun, că în Paris de multe ori avocaţii neputând afla 
chestiunile lămurit din gura bărbaţilor le zic să trimită pe femei, 
care sunt mai inteligente, căci bărbaţii mai des decât femeile sunt 
tâmpiţi din cauza depravării şi beţiei. E sigur că nu este şi nici 
poate să fie o deosebire de inteligenţă între femeia şi bărbatul din 
popor, fiindcă şi unul şi altul muncesc deopotrivă, şi de multe ori 
munca femeii cere mai multă dibăcie şi totodată e şi mai variată 
decât a bărbatului. De câtă iscusinţă n-are nevoie femeia pentru a 
creşte un copil, aşa bine rău cum îl creşte! în gospodărie ea are o 
muncă mult mai variată decât a bărbatului şi noi ştim că creierul 
creşte nu numai cu cantitatea de mişcare, ci şi cu varietatea acestei 
mişcări, de exemplu un cal produce o forţă mecanică mult mai mare 
decât omul, cu toate acestea are un creier mai mic relativ cu corpul, 
decât acesta. Femeia din popor pe lângă că de obicei munceşte 
avalma cu bărbatul, se mai pricepe încă la o mulţime de lucruri pe 
care bărbatul nu obişnuieşte a le face, aşa: ţese, coase, împleteşte, 
pregăteşte de obicei fruptul, scoate păsări şi face mâncare. Pe lângă 
acestea în decursul veacurilor, ca mai slabă, a trebuit să capete şi să 
aibă o doză oarecare de şiretlic pentru a putea prin acesta de multe 
ori să se apere de forţa brutală a bărbatului. 

Se va zice poate că aceasta e femeia incultă şi că nu e vorba de ea, 
ci de cea cultă. Dar eu cred că trebuie de vorbit de femeie în general 
şi nu de aceea mică minoritate, din care bărbaţii au făcut o jucărie, 
şi pe care după ce şi-au format-o după gustul lor, acuma o defaimă 
şi o tratează de proastă. Aceşti bărbaţi au căutat a avea din femeie, 
o fiinţă care să-i desfăteze în orele libere, cu cochetăriile ei cu 
apucăturile ei copilăreşti etc. iar femeile au căutat a forma din 
bărbaţi nişte producători de bani, care să le poată îndestula toate 
capriciile. Şi unii şi alţii prin selecţiunea naturală au ajuns la culme. 

în adevăr eu găsesc că femeile burgheziei sunt cu totul departe 
de ceea ce ar trebui să fie. Ele defaimă munca şi o privesc ca înjosi¬ 
toare, a căuta să placă pentru a putea trăi e nobil, a munci e ruşine. 
Ele nu găsesc nici de cum înjositoare viaţa ce duc, puţină gândire 
numai şi ar înţelege cât se înjosesc singure, căutând numai a plăcea, 
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a-şi lua mereu aerul copilăresc a se alinta cum zice românul. Privind 
schimele1 şi întorsăturile ce fac, te loveşte dezgust şi totodată jale, 
gândind cât de mult e degradată fiinţa omenească! 

Niciodată copacii să nu ne ascundă pădurea, niciodată să nu se 
hotărească de viitorul a jumătate din omenire de pe o mică parte 
numai. 

„Cum am putea în adevăr să încredinţăm soarta popoarelor pe 
mâna unor fiinţe a căror capacitate craniană e cu l0 la sută mai mică ?" 

Oare se va găsi vreo femeie în care simţul de demnitate ome¬ 
nească n-a fost cu totul tocit, care să nu simtă amărăciune şi jale 
nespusă, gândindu-se că acestea sunt ideile ce le are despre dânsa, 
copilul, fratele, bărbatul ei ? 

îmi iau îndrăzneala de a face o întrebare cu toate că nu mă 
îngrijesc de loc de acel soi de emancipare de care vorbeşte dl. Maiorescu. 
Oare popoarele au căpătat emanciparea lor numai cu cântarul în 
mână?... Oare de-am cântări creierul şi faptele bărbaţilor, nu am 
găsi pe mulţi nevrednici de a fi emancipaţi ? 

„Abia ajung azi creierii cei mai dezvoltaţi pentru a putea conduce 
o naţiune pe calea progresului şi a prosperitătii naţionale". Cu toate 
acestea vai de naţiunea, ce o conduc aceşti creieri aşa de dezvoltaţi 
şi nu se conduce ea singură. Fiindcă de obicei cei mai mulţi lucrează 
pentru prosperitatea lor materială şi nu pentru a naţiunii. Iată 
Anglia, care se crede cea mai prosperă şi cu toate acestea naţia e 
aşa de flămândă!! Dar în Rusia s-ar putea petrece lucruri mai 
îngrozitoare, dacă ar conduce-o femeile, decât acuma când o conduc 
bărbaţii ?! 

Voi mai repeta încă că ocupându-mă de femeia din popor, nu mă 
abat nicidecum de la chestiune. Aceasta o fac bazându-mă şi pe 
observaţiile lui Iacoby2. E ştiut că clasele culte se sting foarte degrabă, 
rar se întâmplă de durează două-trei generaţii. Şi prin cine sunt ele 
înlocuite ? Prin fiii poporului sau ai celei mici burghezii, la care 
luxul şi viaţa trândavă sau o prea mare muncă intelectuală nu a 
slăbit cu desăvârşire pe bărbat sau pe femei. 

Parisul n-a produs un Victor Hugo. El a venit de departe şi câţi 
alţii. Să nu mergem aşa departe şi să privim la noi în ţară, aşa în 
oraşele mari mai toţi oamenii inteligenţi nu sunt localnici, nu sunt 
fii ai acelei clase ce neam de neam a crescut pe catifea şi au mers la 
Paris cu scop de a învăţa, iar în realitate de a petrece, sunt mai toţi 

1. grimasă, strâmbătură. 
2. Johann Jacoby (1805-1877) - medic şi om politic din Prusia. 
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născuţi la ţară, rar ai ţăranului, căci ai acestuia n-au cu ce să se 
dezvolte, ci ai preotului sau ai dascălului, care de multe ori sunt fii 
ai poporului şi duc o viaţă cam ca şi ţăranii. 

Un Conta n-a produs Iaşul, nici Bucureştii, ci Ghindăoanii! Din 
nefericire puţini din aceşti oameni lasă urmaşi şi dacă lasă, rar au 
puterea şi inteligenţa părinţilor. Iată un geniu ca al lui Conta s-a stins. 

Aşa dar de ce să nu ne ocupăm de femeia din popor care având 
mijloace ar putea da femei tot atât de capabile ca şi bărbaţii ? 

Acestea toate sunt adevărate pentru cazul, când chiar ar fi dove¬ 
dit că femeia clasei culte e mai puţin inteligentă. Dar am arătat că 
aceasta nu e dovedit de vreme ce cel mai puternic argument adus de 
dl. Maiorescu, adică că greutatea mijlocie a creierului bărbatului e 
mai mare, n-are valoare şi de vreme ce am dovedit că greutatea 
creierului bărbătesc e mai mică ţinând seama de greutatea trupului. 

Dacă femeia cultă de azi are alte ocupaţii, alte idealuri, decât 
cele ce ar trebui şi care ar fi folositoare societăţii, aceasta nu înseamnă 
că nu e inteligentă, ci că educaţia ce i s-a dat a fost rea, şi e prea 
naturală că ceea ce s-a semănat aceea să răsară. 

Puţini sunt bărbaţii care se ocupă de ştiinţă din plăcere, cei mai 
mulţi privesc ca un meşteşug pentru a putea trăi, a cui e vina dacă 
femeii i s-a dat alt mijloc pentru a trăi ? 

Că femeia clasei culte e capabilă de dezvoltare şi că nu e mai 
puţin inteligentă decât bărbatul au dovedit-o destul fetele ruse: 
multe din ele pentru a se instrui au părăsit casa părintească, au 
părăsit luxul, şi au trăit de multe ori în mizerie cu puţinele lecţii ce 
puteau căpăta, şi aşa fel urmau cursul vreunei facultăţi. 

Chestiunea creierului e încă o urmă de prejudiţiile vechi. Nu e 
mult de când se credea că femeia n-are suflet. Civilizaţia indiană, 
cât şi religiunea creştină, aducea ca dovadă de inferioritatea femeii, 
faptul că în actul reproducerii femeia n-ar fi alta decât un câmp 
unde se aruncă sămânţa, ea era proprietatea bărbatului, menită să 
facă copii, îndată ce e stearpă e dată afară, ca un lucru netrebuitor. 
Acuma însă când ştiinţa a arătat falsitatea acestei idei nimeni nu o 
mai scoate la iveală. 

Sper că tot asemenea va fi şi cu chestiunea creierului, care după 
mine e dovedită ca falsă de vreme ce cântarul ne arată că relativ cu 
trupul ei, femeia are creierul mai greu decât bărbatul, şi aştept cu 
nerăbdare răspunsul unui om ca dl. Maiorescu că am dreptate, iar 
de nu dovada că premisele mele sunt false şi prin urmare şi, concluzia. 

Sofia Nădejde 
Contemporanul, anul I, 1881-1882, nr. 24, pp. 873-881. 
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Statutele Ligii Femeilor din România, votate 
în Adunarea Generală din 30 octombrie 1894 

Considerând cum că în lupta pentru existenţă locul pentru femeie 
este prea restrâns. 

Considerând cum că, spre degradarea omenirii, legea pune pe 
femeia măritată în rândul minorilor şi al interdicţiilor, şi când e 
vorba de greşeala ei legea o recunoaşte majoră, iar când e vorba de 
drepturile ei legea o consideră de minoră. 

Considerând că, femeii nu i se dă gratuit instrucţiune îndestu¬ 
lătoare, ca şi bărbatului, statul nu-i dă liceu şi ea îi silită să se 
instruiască pe spezele ei, pentru a putea urma la Universitate. 

Considerând că - de aici înainte - femeii nu-i mai este iertat să 
urmeze la şcoala de pictură. 

Considerând că femeia deşi termină Universitatea şi obţine ace¬ 
leaşi titluri ca şi bărbatul, totuşi ea-i pusă în imposibilitate de a-şi 
putea exercita cunoştinţele sale, deopotrivă cu bărbatul. 

Considerând că munca manuală îi socotită ca o înjosire. 
Considerând că majoritatea femeilor nu are avere, nu are zestre, 

şi în viaţa conjugală legea nu ţine seama de munca femeii şi în caz 
de divorţ sau dacă-i moare bărbatul femeia rămâne pieritoare de 
foame, dacă nu are un copil din căsătorie. 

Considerând că femeia din popor n-are conştiinţă de valoarea sa 
de om. 

Considerând că întreprinderea noastră va găsi sprijin între bărbaţi, 
probă conferinţele domnilor Ceaur Aslan, Vlădoian Ursian, Leon 
Grigorescul şi Ioan Găvănescul, şi sprijinul dat de Dl. G.A. Scorţescu, 
prin ziarul său Evenimentul şi al altor domni încă, convinşi de 
însemnătatea chestiunii femeii. 

Toate aceste consideraţiuni ne-au determinat a ne constitui într-o 
Ligă, cu scop de a scoate femeia din rândul minorilor şi al inter¬ 
dicţiilor, a o pune în societate la nivelul ce i se cuvine, ca una ce este 
crescătoarea şi educătoarea omului, a o ajuta să-şi câştige neatâr¬ 
narea economică, a-i înlesni mijloacele pentru îmbunătăţirea stării 
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ei culturale, şi a-i da un câmp mai întins pentru activitatea sa, întru 
asigurarea existenţei sale. 

Statutele Ligii Femeilor din România 

Art. 1. Liga va purta numele de „Liga Femeilor din România". 
Art. 2. Scopul ligii este: 
De a scoate femeia din rândul minorilor şi al interdicţiilor; 
A o pune în societate la nivelul ce i se cuvine, ca una ce este 

crescătoarea şi educatoarea omului; 
A o ajuta să-şi câştige neatârnarea economică; 
A-i înlesni mijloacele pentru îmbunătăţirea stării ei culturale; şi 
A-i da un câmp mai întins pentru activitatea sa, întru asigurarea 

existenţei sale. 
Art. 3. Pot fi membre toate femeile, fără deosebire de naţionalitate. 
Art. 4. Liga se compune din: 
a.) Membre fondatoare, 
b.) Membre active, 
c.) Membri şi membre corespondente şi onorifice. 
Al. a. Vor purta titlu de „Membre fondatoare ale Ligii", toate 

semnatarele statutelor de faţă; iar fiecare secţiune de prin oraşe, 
îşi va avea: „Membrele fondatoare ale secţiunii". 

Al. b. „Membre active" sunt acele care vor plăti o cotizaţie lunară 
de 50 b.; De aici însă nu urmează că persoanele generoase să nu 
contribuie cu cât vor avea bunăvoinţă. 

Al. c. Liga va putea numi „membre şi membri corespondenţi şi 
onorifici", pe acele persoane care prin activitatea lor sau prin vreo 
donaţiune oarecare vor fi contribuit la ajungerea scopului ligii. 

Art. 5. înscrierea în ligă se face prin recomandarea de către o 
membră activă sau corespondentă, plătindu-se totodată şi cotizaţia 
lunară de 50 bani. 

Art. 6. Cotizaţiile se plătesc la începutul fiecărei luni. 
Art. 7. Membrele care nu vor fi achitat cotizaţiile lunare timp de 

un an, vor fi considerate ca demisionate. 
Art. 8. Va fi exclusă din Ligă acea membră sau membru care va fi 

fost lovit de o pedeapsă infamantă, sau oricine va lucra în contra ligii. 

Organizarea Ligii 

Art. 9. Toate secţiunile de prin oraşele din ţară, constituie „Liga". 
Secţiunile se vor forma când aderările din oraşe vor fi într-un 

număr îndestulătoriu şi vor trebui să lucreze în înţelegere unele cu 
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altele, în conformitate cu imprejurările localnice, observând a nu se 
îndepărta de principiul formaţiunii Ligii şi de unitatea ei de acţiune. 

Liga se va pune în legătură prin secţiunile sale, cu toate ligiile 
feministe din străinătate, cu care va trebui să lucreze în înţelegere 
de principiul şi scopul unor astfel de ligi. 

Art. 10. Liga va organiza în fiecare an un congres constituit din 
delegaţiunile tuturor secţiunilor din ţară, putând participa şi toţi 
membrii şi membrele ei corespondente şi onorifice, precum şi oricare 
membră din Ligă. El se va ţinea în oraşul căzut la sorţi, conf. art. 33 
şi va fi prezidat de biroul secţiunii acelui oraş, care, în unire cu 
celelalte secţiuni, va determina mai dinainte ordinea de zi. 

Art. 11. Fiecare secţiune îi organizată astfel: 
a) Adunarea generală, 
b) Comitetul, şi 
c) Biroul. 
Al. a. „Adunarea generală" se compune din membrele active şi 

membrii şi membrele corespondente; membrii corespondenţi însă 
n-au dreptul de a vota, luând totuşi parte la toate celelalte lucrări 
ale adunării. 

Al. b. întâiul comitet se compune din toate membrele fondatoare, 
şi durata sa va fi de 5 ani. 

Celelalte comitete se vor compune din 10 la sută din numărul 
membrelor active şi durata lor va fi de câte 2 ani. 

Al. c. „Biroul" e constituit, 
Din: O preşedintă, 
Două vice preşedinte, 
Două secretare, şi 
O casieră. 
Primul birou va avea o durată de 5 ani, iar celelalte de câte 2 ani. 
Al. d. Membrele biroului nu vor fi salariate. 

Alegerea Comitetului şi Biroului 

Art. 12. Comitetul, afară de cel dintâi, de la înfiinţare, îi ales prin 
majoritatea absolută din numărul membrelor prezente a adunării 
generale, cu vot secret. 

Art. 13. Biroul se va alege tot din şi de către Adunarea Generală, 
cu vot secret individual, şi cu majoritatea de 2/3 din numărul mem¬ 
brelor prezente. 

Art. 14. în caz când nu se va putea constitui comitetul sau biroul 
la primul scrutin, se va face o nouă alegere după 8 zile, putând 
figura şi candidate noi. 
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Atributiunile lor 
9 

Art. 15. Adunarea generală discută şi hotărăşte cu majoritate 
absolută din numărul membrelor prezente, toate chestiile impor¬ 
tante ce privesc realizarea scopului ligii; hotărăşte asupra primirii 
donaţiunilor condiţionale; primeşte dările de samă ale comitetului; 
controlează gestiunea financiară, printr-o delegaţie de 3 sau 5 membre, 
votează bugetul anual; şi alege delegate pentru congresele ligii în 
ţară şi străinătate. 

Ea va putea lucra cu cel puţin jumătate din numărul membrelor 
active şi numai împreună cu biroul secţiunii. 

Art. 16. Comitetul aduce la îndeplinire hotărârile Adunării gene
rale ; administrează fondurile; conduce şi supraveghează instituţiu-
nile ce se vor înfiinţa de ligă; lucrează pentru înfiinţarea secţiunilor 
prin oraşe şi va da concurs la caz de trebuinţă şi altor secţiuni. 

El nu va lucra decât împreună cu biroul. 
Art. 17. La prima convocare comitetul nu poate lucra decât cu 

cel puţin jumătate plus una, din numărul membrelor din care se 
compune, în caz contrar se convoacă o a doua întrunire care se va 
putea compune din cel puţin 15 membre, afară de birou. 

Art. 18. Orice deciziune a comitetului, cât şi a adunării generale, 
luată în contrazicere cu statutele şi cu scopul ligii, va fi nulă şi 
neavenită; iar biroul în asemenea caz este dator să se opună la 
aducerea la îndeplinire a acelor hotărâri, întrucât va avea un veto 
al jumătăţii, plus una cel puţin, din numărul membrelor fondatoare. 

Art. 19. Nu se poate reveni asupra unui vot luat, decât cu consim¬ 
ţământul biroului. 

Se poate însă apela la congres, printr-o cerere motivată, iscălită 
de 20 membre. 

Art. 20. Orice propunere care ar dobândi paritate de voturi, e 
considerată ca respinsă. 

Art. 21. Biroul prezidează atât Adunarea Generală, cât şi Comi
tetul ; fixează ordinea de zi.; conduce afacerile de cancelarie şi 
corespondenţa în ţară şi străinătate; poate controla oricând pe 
casieră şi-i răspunzător de gestiunea financiară; numeşte cu încuviin
ţarea Comitetului personalul retribuit; inspectează diferitele insti-
tuţiuni ale Ligii; şi pregăteşte proiectul de budget anual. 

Al. a. El decide cu majoritate absolută, şi în caz de paritate 
decide votul preşedintei. 
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Art. 22. Orice act al Biroului va trebui să poarte semnătura 
preşedintei şi a unei secretare; iar în caz de absenţă a preşedintei, 
a uneia din vicele-preşedinte. 

Art. 23. Ordonanţele de plată se vor semna numai de către 
preşedintă, şi de una din secretare. 

Art. 24. Casiera va trebui să ţie contabilitatea conform legii 
statului. 

Art. 25. Casiera nu va putea face nici un soi de plată, fără 
mandatul în regulă, emanat de la Birou, conform art. 23, însoţit şi 
de acte justificative. 

Art. 26. Casiera va prezenta Biroului la întâi a fiecărei luni 
darea de samă a casei, pe care Biroul va prezenta-o după verificare 
şi printr-un proces verbal iscălit de preşedintă, vicepreşedinte, secre¬ 
tară şi casieră, şi va comunica-o Adunării generale. 

Al. a. Ea va trebui să dea informaţiile necesare oricând delega-
ţiunii adunării generale (art. 15). 

Art. 27. Pentru cheltuieli neprevăzute în budget, dar urgente, 
Biroul va putea mandata şi efectua plăţi, până la suma de 500 de lei, 
trebuind însă să justifice aceasta Comitetului, în cea mai apropiată 
şedinţă. 

Convocările 

Art. 28. Adunarea generală va fi convocată la începutul fiecărei 
luni; în cazuri urgente însă, se pot face convocări extraordinare. 

Art. 29. La sfârşitul fiecărui an, Adunarea generală va primi 
darea de samă detailată a gestiunii financiare, a activităţii Biroului 
şi în trăsături generale - al mersului general a întregii Ligi din 
ţară, când se vor face comunicări şi de mersul Ligilor din străină¬ 
tate ; şi se va vota şi budgetul, care, împreună cu o dare de samă de 
tot ce s-a lucrat în aceste şedinţe, va fi dat publicităţii, prin broşuri. 

Art. 30. Comitetul se întruneşte odată pe săptămână, în şedinţă 
ordinară, în localul hotărât de Birou; iar în şedinţe extraordinare, 
încă o dată în cursul unei săptămâni, ori de câte ori va fi convocat de 
către Birou, sau de către 5 membre din Comitet, tot prin Birou. 

Art. 31. Biroul va face convocările ordinare şi extraordinare ale 
Comitetului, cu 3 zile înainte, iar ale Adunării generale, cu 10 zile, prin 
invitaţii, afipte [sic!] şi publicitate, fixându-se mai dinainte şi ordinea 
de zi; iar convocările pentru congres se vor face cu 2 luni mai înainte. 

Art. 32. în împrejurările grave şi urgente, Adunarea generală 
va putea fi convocată şi de către un număr de 15 membre active cel 
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puţin, tot cu 10 zile înainte; însă va fi motivată şi invitările se vor 
face prin circulări. 

Art. 33. Pentru primul congres, Biroul secţiunii Iaşi, după împre¬ 
ună înţelegere cu celelalte secţiuni, va dispune convocarea lui în 
oraşul Iaşi; iar pentru celelalte, convocarea se va face de către 
secţiunea oraşului ieşit la sorţi, la congresul deja întrunit. 

Art. 34. Fiecare membră e datoare a se supune invitaţiunilor şi 
deciziunilor luate. După trei împotriviri, sau absenţe consecutive 
nemotivate, sau neîmpliniri ale datoriilor ei, biroul o va chema la 
ordine; şi după alte trei invitări fără rezultat ale biroului, Adunarea 
Generală va hotărî asupra acestei chestiuni. 

Fondurile 

Art. 35. Veniturile Ligii sunt: 
a.) Ordinare, şi 
b.) Extraordinare. 
Veniturile ordinare sunt constituite din cotizaţiunile lunare ale 

membrelor active şi din veniturile fondurilor. 
Veniturile extraordinare sunt cele ce vor rezulta din deosebitele 

conferinţe, petreceri, loterii, liste de subscripţii etc., care se vor 
organiza de către comitet, precum şi din donaţiuni, sub orice titlu, 
ce va primi de la diferitele persoane. 

Art. 36. în semn de recunoştinţă, Liga va avea un album, în care 
se vor înscrie numele donatorilor şi a donatoarelor. Şi în raport cu 
valoarea donaţiunii şi cu mijloacele secţiunii va face bustul sau 
portretul donatorilor, aşezându-le în sala de şedinţă. 

întrebuinţarea lor 

Art. 37. La început cheltuielile se vor întâmpina din cotizaţiunile 
strânse ; iar donaţiunile şi veniturile extraordinare se vor capitaliza, 
pentru înfiinţarea diferitelor instituţiuni necesare la susţinerea ligii 
şi la ajungerea scopului ei. 

Art. 38. Este oprit a se plasa fonduri la particulari. 
Art. 39. Donaţiunile băneşti şi veniturile extraordinare, vor trebui 

plasate imediat; iar din veniturile ordinare, biroul va hotărî ce sumă 
să fie în casă, pentru preîntâmpinarea cheltuielilor curente. 

Art. 40. Pentru ajungerea scopului ei, Liga va înfiinţa după 
puterile ei, următoarele instituţiuni şi se va servi de mijloacele ce 
urmează : 
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1. Ateliere profesionale, potrivite cu puterile femeii. 
2. Şcoli de bucătărie, spălătorie etc. şi aziluri pentru copiii munci¬ 

toarelor. 
3. Stăruinţi pe lângă guvern şi corpurile legiuitoare pentru modi¬ 

ficări în legi, relative la femeie. 
4. Studii şi cercetări pentru diferite chestiuni privitoare la starea 

femeii. 
5. Concursuri şi premii pentru asemenea studii şi cercetări. 
6. Va lucra să se înfiinţeze licee şi şcoli de pictură pentru fete. 
7. Bucătării pe lângă şcolile de ambe sexe, ale statului şi ajutoare 

pentru copiii săraci. 
8. Concursuri şi premii pentru lucru manual şi lucruri casnice. 
9. Case de economie. 
10. Şcoli de adulte. 
11. Şcoli de educaţiune model. 
12. Şcoli de gospodărie. 
13. Şcoli de îndreptare pentru copiii vicioşi. 
14. Prelegeri şi conferinţe. 
15. Biblioteci şi cabinete de lectură. 
16. Concerte şi teatre populare. 
17. Reviste feministe, ştiinţifice şi literare scoase de Ligă, în 

limba română sau în alte limbi străine, precum şi reviste populare 
şi de popularizare a ştiinţei. 

18. Abonamentele la diferite reviste străine, feministe, ştiinţifice 
şi literare. 

19. Diferite publicaţiuni făcute şi împrăştiate de Ligă, ca: lucrări 
originale, traduceri, broşuri de propagandă etc. 

20. Ajutoare medicale şi farmaceutice gratis, muncitoarelor sărace. 
Art. 41. Propunerile de modificare a statutelor vor fi iscălite de 

3/4 din numărul membrelor unei secţiuni, şi se vor putea discuta 
numai la Congres, singurul în stare de a le admite, conf. art. 43. 

Art. 42. Un regulament elaborat de Birou şi votat de Adunarea 
generală, va hotărî celelalte chestiuni de detalii, privitoare la admi-
nistraţiunea internă a secţiunii. 

Al. a. Birourile ce vor urma, vor putea introduce în urma apro¬ 
bării Adunării generale, modificări sau adăogiri în regulamentul 
deja aflat. 

Art. 43. Principiul statutelor de faţă nu va putea fi modificat sau 
răsturnat vreodată, ca şi scopul Ligii. Şi prin adăogirile votate de 
Congres se va putea doar numai lărgi acest principiu şi activitatea 
societăţii, conform cu împrejurările şi ideile timpului şi în înţelegere 
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cu celelalte ligi feministe din străinătate. Acest principiu, după care 
s-au elaborat statutele de faţă, este şi va rămânea: Neîmpedecarea 
scopului societăţii, sub nici un motiv şi nesupunerea lui la nici o 
stăvilire în orice împrejurare. 

Acest Statut s-a votat în Adunarea Generală 
din 30 octombrie 1894. 

(Urmează iscăliturile) 

C. Gavrilescu C. Emilian Sevastos 
Aurelia Lissievici Elena Grigoriu 
Sofia Mărgineanu Cleopatra Perieţanu 
Anna Stamatopol Mathilda Friedland 
Profira Carp Polixenia Mihăilescu 
Elena Sc. Donici Olga Malinescu 
Cornelia Emilian Aneta Vârlănescu 
Sofia Nădejde Aglaea Praja 
Zoe Savul Ecaterina Dimitrescu 
Rosalia Ghibănescu S. Vasiliu 
Fannz Taussig Elena Baldovin 
Alexandrina Grigoriu S. Lecca 
Elena Popovici L. Ionescu 

Paraschiva Săvescu Elena Harhaz 
Elena Tissescu Pulcheria Codrescu 
A. Motoc Elisa Comănescu 
Elena Gheorghiu Maria Ciuhureanu 
Mira Wurfel Sofia Anastasiadi 
Raluca Botez Elena Dimitriu 
M. Weşinevschi Maria Brătescu 
Elena Mihăilescu Casuca Tincu 
Natalia Stroescu Olga Pralea 
Elena Stamaţian Anastia Voişel 
Maria A. Damian Aneta Bratu 
Ana Drăghici Maria Dobrea 
Maria I. Damian Olimpia Tisescu 
Maria Sainoglu Eufrosina Săveanu 
Ecaterina V. Ciurea Madelena Şoimariu 
Elena Cişman Nathalia Constantinescu 
Elena Nedelcu M. Mihăilescu 
Maria A. Chendrino Ecaterina Vasiliu 
Elisa Lecca Sevastia B. Codrescu 

Statutele Ligii Femeilor din România, Iaşi, 
Tipografia Evenimentul, 1894, pp. 1-16. 



11 
Drepturile femeii 

Acum, când chestiunea emancipării femeii a devenit universală 
şi pe când în alte ţări ea a dobândit deja drepturi egale, noi să ne 
luăm voia măcar a ne da părerile, aceasta pe bază că ţara nu e 
numai a bărbaţilor, ci şi a noastră. 

Ei au monopolizat toate drepturile capacităţii ca un dar firesc, bună¬ 
oară cum natura a menit-o pe femeie pentru perpetuarea omenirii. 

într-o situaţie atât de plăcută, ca aceea pe care o ocupă bărbaţii, 
cred, le-ar veni atât de greu să o schimbe, şi din acea vină ei inven¬ 
tează sume de motive, combinaţii slabe, gata să se piardă de îndată 
ce sunt supuse unei judecăţi sănătoase. 

Când femeia cere drepturi egale în domeniul capacităţii, ea nu e 
silită numai pentru a-şi asigura starea economică, ci îşi cere dreptul 
de cetăţeană, îşi cere dreptul de a-şi iubi ţara. Ea simte că nu se 
sporeşte nimic din acea dragoste platonică care îi este încuviinţată 
până acum, ea cere, în virtutea dragostei de ţară, să intre în viaţă şi 
activitatea ei. Numai atunci femeia îşi va forma un adevărat caracter 
şi va putea fi judecată, iar nu acum când, încătuşată, îi critici 
mişcările pe care nu le poate săvârşi. 

Femeii i se încuviinţează creşterea copilului, i se cere să-i crească 
ţării buni ostaşi şi slujbaşi cinstiţi, ei însă nu i se îngăduie acel simţ 
natural - dragostea de ţară; simţ care s-a conrupt cu desăvârşire şi 
care nu-şi va avea adevăratul rezultat, decât, când femeia va intra 
în stat, va lucra alături de tovarăşii săi şi atunci se va adânci 
diferenţa între politica pur patriotică, şi aceea a luptelor de partide 
şi a personalităţilor care au devenit o adevărată urgie mai în toată 
lumea. Nu sunt pentru cerinţa titlurilor, adesea vedem nulităţi atât 
de încărcaţi de lauri (care sună metalic) şi care apasă, devin greu¬ 
tate, când nu pot săvârşi cerinţele. 

Aceea ce va cere femeia, e dovadă de capacitate, şi dacă titlul va 
corona ăst frumos dar al naturii, fie binevenit. Ioan Brătianu şi C.A. 
Rosetti, nu au avut titluri academice, însă dovada capacităţii lor 
le-a câştigat titluri de care arareori un român se bucură. 
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Dreptul pe care-l cere femeia, mai reiese şi din faptul, că e mumă 
şi deci e al ei să controleze toate mizeriile care i-au conrupt copiii 
devenind vicioşi, din sume de împrejurări, în care nu e vinovată de 
creşterea ce i-a dat până la majorat. Deci să-i fie încuviinţat a-şi 
apăra situaţia ei de educatoare a unor oameni dintre care mulţi au 
luat porniri destrăbălate şi vicioase. Cel puţin să controleze cauzele 
care au putut descompune o muncă înţreagă a tinereţii ei pe care o 
sacrifică educaţiunii. 

E vreme să punem o stavilă desconsiderării în care înjosesc 
femeia, ca necapabilă de a intra în stat, sau în instituţii mai înalte. 
Ce e mai vrednic, e ca femeia să dovedească bărbaţilor capacitatea 
şi judecata ei, astfel să nu mai fie chestiunea lacrimilor care să-i 
scalde conferinţele şi scrierile ca o cerşire a drepturilor lor. 

Puţin mai interesează starea ei de odinioară, doar cine nu o 
cunoaşte ? Deci pe aceste motive să nu mai căutăm să ne croim o 
existenţă viitoare, ci prin judecata noastră, prin critica noastră, să 
dovedim egalitatea înţelepciunii, şi astfel să fim primite în dreptu¬ 
rile uzurpate de veacuri, şi care se menţin încă cu atâta înverşunare. 

Biata femeie! Ea a trebuit să ceară drepturi pentru ca îndată 
bărbaţii să alerge să le cântărească creierul. Ar fi de dorit să nu se 
mai măsoare inteligenţa cu cântarul, ci cu produsul ei. Ş-apoi cine 
ne spune că acele creiere cântărite nu vor fi fost a cine ştie ce 
inteligenţi mediocre care au ahotnicia studiului. Nu s-a făcut o 
dispoziţie ca numai femeile adevărat capabile să se prezinte la orice 
studiu vor voi, deci nu se poate stabili mediocritatea inteligenţei 
femeii de îndată ce înscrierea la facultăţi e liberă pentru bunăvoie şi 
niţică capacitate. 

Se mai argumentează că ea nu poate lua parte egală la muncă cu 
bărbatul, fiindcă plămânii ei respiră printr-o dilataţiune laterală. 
Asupra acestui punct se opreşte instruita şi într-adevăr capabila 
d-nă Irma Troll Borostyani1 care cercetează astă cauză şi găseşte că 
nu e decât vina corsetului. Femeia de ţară - spune ea - care mun¬ 
ceşte ca şi bărbatul şi care e lipsită de acest articol de modă, respiră 
ca şi el. 

Asupra acestei chestiuni mă voi opri şi voi întreba: oare e de 
comparat munca femeii noastre de ţară cu aceea a bărbatului ? Ea e 
însutit mai tare şi mai vrednică decât el, cu toate acestea nu vedem 
degenerarea femeii prin muncă, a ţăranului prin corupţie - da. 

1. Droits de la femme [Nota Adelei Xenopol]. 
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Acum să trecem. într-adevăr, femeile nu au un Beethoven, un 
Edison... 

întrebarea însă se naşte, toţi bărbaţii sunt atât de mari capa¬ 
cităţi? Această iar cine nu o ştie că sunt numai rare excepţii, şi 
fiindcă inţeligenţa se moşteneşte de la mume, tot ei i se datoresc 
geniile care răsar. 

Secole de sclavie să nu i se considere femeii, căci de abia cu 
sfârşitul secolului al 19-lea, se începe era femeii culte. Dar până 
acum femeile câte s-au ilustrat nu au ajuns la rezultate mari şi dacă 
pe acest motiv se argumentează o sumă de împotriviri, atunci e de 
răspuns că acele femei, dacă nu s-au ridicat decât până la un nivel 
oareşcare, cauza, e o repet, că desigur acele capacităţi nu erau mari, 
ci sârguinţa lor era enormă; astfel că silindu-se au ajuns la rezultate 
destul de destoinice cum se întâmplă şi cu bărbaţii. Numai atunci se 
va putea constata inteligenţa ei, când pentru femei ca şi pentru 
bărbaţi va fi o singură educaţie şi în aceeaşi întindere. 

Când în literatură o femeie s-a ridicat la nivelul genialei d-ne de 
Stael, să credem că se vor găsi pentru toate staturile de îndată ce 
toate femeile, vor primi o cultură serioasă şi egală cu a lor. Nu poţi 
să-i ceri femeii de la începutul carierei sale aceea ce de veacuri a 
format bărbatul. Mai întâi depline libertăţi de acţiune şi gândire, 
iar nu educaţia tâmpită a femeii care lasă creierul neformat, căci, 
cutare lucru nu trebuie să-l ştie, cutare anume să nu-l facă, şi aceste 
toate fracţiuni dacă le adunăm vedem că ne va da rezultatul tâmpirea. 

De când femeile nu mai sunt considerate ca femei, ci ca fiinţe, ele 
ajung şi ades întrec bărbaţii în scurtul interval de la eliberarea lor 
din sclavie. 

Ce spor putea avea mintea femeii, şi ce acţiune voinţa ei, când 
toată ziua nu era ocupată decât să fiarbă bucatele, să spele rufele, 
să-şi vază de copii, să lucreze şi la toate acestea adăugată şi frica 
care-i încreţea carnea de câte ori nu-i plăcea la câte un satrap, 
stăpânul ei, un lucru săvârşit de femeia lui. 

în ce e de necontestat că a întrecut-o bărbatul pe femeie totdea¬ 
una e forţa musculară, care şi-o exercită cu cea mai aprigă energie 
asupra femeii şi copiilor săi. Conducerea prin judecată, deci, a rămas 
femeii care trebuie să combine astfel încât să nu dea naştere la 
tulburări din care rezultă mai totdeauna nota dominantă a felului 
de ocârmuire bărbătească. Revoltă, bătaie. Să credem că cu cât se 
va mări cercul femeiesc în state, cu atât va cădea tendinţa războa¬ 
ielor care caracterizează starea încă atât de barbară a stăpânilor 
noştri. 



DREPTURILE FEMEII 107 

în America, unde nu se ştie de război, unde femeii nu i se cere 
dreptul de cetăţeană ca soldat, vedem că femeile au cele mai demni-
tare drepturi; în Europa însă, unde politica şi grija statelor e războ¬ 
iul, emanciparea politică a femeii răzbate mai greu din vini şi piedici 
care i se obiectează necontenit - o sumă de nedestoinicii absurde. 
Nu poate să fie doctor fiindcă nu-şi poate face stagiul. Nu poate să 
fie profesor de Universitate fiindcă nu are drept la vot. 

Aş face o întrebare: Ce atribuţie are învăţătura ? are ea raţiunea 
de a fi, numai atunci când o posedă un bărbat, poate ea fi astfel 
monopolizată? Sau învăţătura trebuie considerată ca un avut cere¬ 
bral şi atunci sexul dispare. 

Dimpotrivă, sexul joacă cel mai mare rol. Fie un bărbat destul de 
mărginit, el în virtutea sexului cu niţică protecţie sau situaţie poli¬ 
tică, va ajunge departe, pe când o femeie, fie ea un geniu şi nu va 
dobândi decât profesoratul, şi acela până la şcoli secundare. 

Acest despotism şi astă monopolizare, pe care încă le susţin cu 
atâta întîietate, ar fi de dorit să dispară. 

Voi da o pildă înainte de a spune aceea ce urmează. Fiecare actor 
nu e destoinic pentru orice rol, şi nu va reuşi decât, dacă va lua rolul 
cuvenit puterii sale. 

Acum să revin şi să propun ca femeile, în asociaţiune cu bărbaţii 
civilizaţi care susţin emanciparea lor, să formeze caste. Astfel să se 
bucure de drepturi politice şi ale instituţiunilor înalte numai adevă¬ 
rate capacităţi. Noi ăştilalţi, mari de suflet, vom căuta să-i ajungem 
prin alte fapte. 

Femeile nu ar trebui să dea dovadă de invidie şi egoism, cum li se 
atribuie; când se va ridica o femeie vrednică, să o susţie şi să o 
admire astfel cum se cuvine într-un stat cult. 

Ce va deveni însă restul, mediocritatea ? Vor ocupa castele lor în 
comerţ, industrie, agricultură etc., fiind toate pe seama băştinaşilor. 

Sunt inteligenţe destul de satisfăcătoare pentru anumite porniri, 
însă care odată ieşite în alt mediu, în orizonturi cu totul vaste, se 
pierd, pierzându-şi marea valoare de care se bucurau în cercul în 
care erau strălucitoare. 

O fiinţă nu are nevoie numaidecât de geniu, sau să fie erudit ca 
un Renan, pentru ca să fie folositor şi mare ţării. 

Meritul e să-şi recunoască locul şi să ştie când să se oprească. 
Cu o pornire de la întîiul pas înţeleaptă, femeile îşi pot prepara 

un teren solid emancipării lor. Fiindcă sunt pentru despărţirea în 
caste, din astă vină am propus ca întîiul ei pas, comerţul şi energică 
cum e îşi va atrage asociaţiunea bărbaţilor, astfel că, se vor realiza 
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două bunuri. întîi se va asigura starea economică la mii de inşi şi al 
doilea ar mai limpezi statul de sume de mediocrităţi care ar fi 
adevărate comori pentru atare întreprinderi. 

Sunt încredinţată de judecata trainică a femeilor şi că vor dovedi 
că şi ele sunt capabile de-a deveni vrednicele tovarăşe a[le] stăpâ¬ 
nilor noştri. 

Adela Xenopol1 

Dochia, anul I, nr. 3, iulie 1896, 
pp. 32-34. 

1. Adela Xenopol (1861-1939), sora istoricului A.D. Xenopol, scriitoare, 
publicistă; după studiile făcute în străinătate, se stabileşte la Iaşi; 
poeziile şi schiţele sale publicate sub titlul încercări literare (Iaşi, 1888) 
sunt închinate eroilor războiului de independenţă (1877-1878) şi mamelor 
care şi-au pierdut copiii pe front. încă în timpul studenţiei sale, în 1879, 
publică, sub pseudonimul Dochia, o seamă de articole în Femeia Română, 
dovedindu-se o entuziastă susţinătoare a egalităţii în drepturi a ambelor 
sexe. între mai 1896 şi aprilie 1893 editează revista lunară Dochia, având 
ca obiectiv susţinerea eforturilor pentru emanciparea economică, inte¬ 
lectuală, juridică şi politică a femeii în România; la revistă colaborează 
personalităţi culturale ca V.A. Urechia, Cincinat Pavelescu, El. Sevastos, 
Smara (Smaranda Andronescu Gheorghiu), Cornelia din Moldova (Cornelia 
Kernbach), Maria Cunţan ş.a. 



12 
O pătrime de secol (cuvântare rostită 
de D-na Emilia Humpel1 profesorilor 

si elevelor ei) 

Orice lucrare omenească continuată timp de 25 de ani a evoluat 
în acest interval cu întregul ei mediu în mod apreciabil. Aşa şi 
şcoala al cărei anuar se publică aci. Fundată la 1872 şi organizată 
atunci după modelul şcoalelor de fete din străinătatea cultă, ea a 
fost influenţată de curentul timpului, care cerea pentru femei o 
instrucţiune mai solidă şi amplificând treptat programul său de 
învăţământ s-a transformat în fine în liceu, aplicând de atunci 
încoace, în instrucţiunea predată, exact programa oficială. 

Părerile asupra întinderii, ce trebuie dată instrucţiunii femeilor, 
sunt totuşi şi astăzi împărţite. Cât pentru mine, eu cred că înapoi 
nu se va mai merge, că aspiraţiunile femeilor la întreaga cultură, ce 
a devenit comoara omenirii, se vor accentua din ce în ce mai mult, că 
egalitatea sexelor în această privinţă va deveni un fapt. Numai în 
această privinţă ? Cred că nu numai în aceasta: cred - şi iată a doua 
convingere, ce ţin a exprima - că deplina îndreptăţire a femeilor, 
aşa numita emancipare, e numai o chestiune de timp. Acum preju¬ 
diciile despre inferioritatea lor intelectuală dispar, nimicite prin 
evidenţa faptelor: atâtea femei studiază cu succes şi sunt pe acest 
teren rivale serioase ale bărbaţilor, încât nu mai încape a vorbi de 
neputinţa lor de a-şi însuşi o cultură oricât de înaltă. Li se mai 
refuză deocamdată genialitatea; deoarece un geniu feminin n-a 
produs încă omenirea, deşi licăriri de genialitate s-au arătat deja la 
femei. Dar putem noi şti, ce se arată după o acţiune de mai multe ori 

1. Emilia Humpel (1838-1918), renumită pedagogă şi publicistă; sora lui 
Titu Maiorescu, soţia compozitorului şi profesorului de muzică Wilhelm 
Humpel; împreună cu soţul ei, a întemeiat la Iaşi un pensionat şi un 
liceu pentru fete în 1872, pe care le-a condus până în 1901. A publicat 
diverse lucrări didactice în Convorbiri literare şi în reviste feministe. 
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seculară a culturii, totodată a conştiinţei libertăţii şi drepturilor 
câştigate, asupra inteligenţei feminine ? în orice caz genialitatea 
n-are nimic a face cu chestiunea de care ne ocupăm. Pentru funcţiu¬ 
nile, ce îndeplinesc bărbaţii în stat - şi de acestea este vorba, când 
este vorba de drepturile femeilor - nu e de trebuinţă genialitatea. Şi 
cât timp nu se poate zice, că orice bărbat e mai inteligent decât orice 
femeie, atât timp este o nedreptate, a face toate ramurile de activi¬ 
tate intelectuală accesibile oricărui bărbat şi neaccesibile oricărei 
femei. 

Să nu uităm, că toate privilegiile, ce au existat în trecut şi astăzi 
sunt abolite, au existat pe baza presupusei superiorităţi şi inferio¬ 
rităţi congenitale. Fără a cerceta timpurile mai depărtate ale isto¬ 
riei, n-avem a ne gândi decât la feudalitate. Nobilii credeau că 
oamenii de rând erau incapabili de a împlini funcţiunile mai înalte 
în stat; ei se credeau din naştere superiori celorlalţi. Şi la un moment 
dat au şi putut fi din naştere superiori în urma eredităţii unor 
facultăţi dezvoltate şi exercitate timp de secole. Dar de aici nu urma 
că în aceleaşi condiţiuni de trai n-ar fi ajuns şi alţii la aceleaşi 
calităţi eminente. Câte lupte, lupte seculare n-au fost de trebuinţă, 
pentru ca aşa numitul tiers-etat să câştige drepturile ce le posedă 
astăzi, nu e îndoială, că aceeaşi soluţiune va avea şi lupta între¬ 
prinsă de femei pentru drepturile, ce astăzi li se refuză. 

Când se tratează această temă, preocuparea generală este: ce va 
deveni familia ? Dacă te gândeşti bine îţi vine a surâde de această 
naivă temere. Putem noi prevedea ce forme va lua societatea ome¬ 
nească şi putem noi încerca a stabili norme pentru un viitor depăr¬ 
tat? Un lucru este sigur: înapoi nu vom merge. Noi care am avut 
familie şi i-am cunoscut valoarea şi i-am simţit dulceaţa şi fina şi 
pătrunzătoarea ei influenţă asupra individului, am putea noi să 
cădem în barbaria primitivă; să suprimăm brutal această formă de 
cultură şi să ne aruncăm înapoi spre încercări rudimentare? Cu 
neputinţă! Nimic nu se pierde din ceea ce a existat; conţinutul 
vieţii se transformă, dar persistă şi se propagă în infinitatea ce ne 
stă înainte, un substrat pentru formaţiunile ce au să apară. Productul 
viitorului va fi poate o familie altfel organizată decât cea de astăzi, 
relaţiunile între membrii săi vor fi poate altele, dar inferioare celor 
de azi desigur nu vor fi. 

Tind femeile spre aşa numita emancipare fiindcă misiunea lor în 
familie le pare inferioară diverselor misiuni, ce împlinesc bărbaţii 
în stat şi societate? Nu. Cred poate că viaţa lor va fi atunci mai 
uşoară ? Nici aceasta. Femeile ştiu că viaţa lor va deveni atunci 
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probabil mai grea; dar vor să ia asupra-şi greutatea vieţii, vor să 
muncească pentru a-şi agonisi traiul. Ele tind la neatârnarea lor 
economică pentru demnitatea vieţii lor, pentru a-şi putea croi soarta 
în deplină libertate, ca şi bărbaţii. Ele ştiu, că şi viaţa de familie se 
va ridica atunci, fiindcă din partea lor căsătoriile nu se vor contracta 
din sila materială, pentru asigurarea existenţei, ci numai prin îndemn 
sufletesc. Femeile au mai toate, astăzi ca şi în trecut, o înaltă idee 
de rolul lor în familie; iar cât pentru mine, eu pun această misiune 
pe deasupra tuturor celorlalte şi cred, că de la buna ei îndeplinire 
atârnă buna înţelegere a tuturor celorlalte. A ocroti, a ajuta sfânta 
copilărie, a diriga pe adolescent, a lua parte la preocupările omului 
matur, ce a intrat în lupta vieţii, a căuta cu el adevărul, a ajunge 
prin cercetare comună, influenţarea reciprocă, la aceleaşi convin¬ 
geri, la convingeri bine stabilite, care pe urmă devin motive de 
acţiune şi sunt mai cu seamă de el traduse în fapte, în fapte care se 
revarsă asupra generalităţii, aducându-i cu atât mai mult bine, cu 
cât au fost mai bine dezvoltate în focarul vieţii intime - poate fi o 
misiune omenească, care să-ţi subjuge mai puternic toate facultălile 
sufleteşti, căreia să te devotezi mai cu desăvârşire ? Şi tot ce se ţine 
de familie şi casă, tot e lucru înalt şi lucru sfânt. Temerile, că femeia 
instruită va dispreţui grijile căsniciei, eu nu le împărtăşesc; aseme¬ 
nea temeri au putut fi la locul lor faţă de semicultură, de spoială de 
cultură. Cu cât femeia va fi mai temeinic instruită, cu cât judecata 
ei va fi mai dezvoltată, cu atât mai pătrunsă va fi de adevărul că de 
partea materială a existenţei nu ne putem dezbrăca, că prin urmare 
trebuie să o îngrijim pentru a o înnobila. O femeie cu adevărat cultă 
va avea simţul estetic dezvoltat şi deja pentru satisfacerea acestui 
simţ va îngriji de casa ei, o va face atrăgătoare şi frumoasă. Cu cât 
va fi mai cultă, cu atât mai puţin se va mulţumi cu tipicurile conven¬ 
ţionale ale trecutului, pentru aprecierea lucrurilor şi clasarea lor 
printre cele înalte sau cele jos puse, printre cele alese sau cele de 
rând. Va şti că nu există înălţare şi degradare decât etică. Va fi 
pătrunsă de adevărul, că orice aptitudine are valoarea sa absolută, 
că a fi o bună cusutoreasă e tot atât de demn, ca şi a fi o bună 
profesoară. De la acest mod de a privi viaţa - şi în zilele noastre el 
devine o profesiune de credinţă - este mult de aşteptat; este îndată 
de aşteptat o mare îmblânzire a traiului şi în a doua linie, un 
puternic ajutor pentru rezolvarea complicatelor probleme sociale. 
Simţul pentru onoare, cum zic germanii - amorul propriu, cum 
zic francezii mai puţin caracteristic - e un puternic simţ în om. 
Să dispară prejudiciile de superioritatea cutărei activităţi asupra 
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celeilalte şi se va vedea pe de o parte, cum fiecare se va îndrepta 
natural spre munca, care corespunde mai bine aptitudinilor sale, 
iar pe de altă parte, cum fiecare va fi mai împăcat cu soarta sa, 
oricare ar fi aceasta. Să ia femeile asupra lor, a propaga această 
credinţă manifestând-o mai întâi ele însele prin toate actele vieţii 
lor şi mult bine vor face omenirii. Va dispărea insolenta sumeţie 
legată de cutare sau cutare calitate, necum de cutare sau cutare 
poziţiune socială, nu va mai privi nimenea de sus în jos pe cel mai 
puţin înzestrat, sau mai bine zis : altfel înzestrat de la natură, pe cel 
ce lucrează mai mult cu mâna decât cu capul. Cu cât o muncă este 
mai grea şi mai puţin atrăgătoare, cu atât mai mult merit este de a 
o face şi cu atât mai mult trebuie preţuit cel ce o face. 

Oricâţi potrivnici ar avea încă ideia neatârnării femeii, ea se va 
realiza cu necesitate în viitor. Curente contradictorii au fost totdea¬ 
una în spiritele oamenilor. O parte din ei covârşesc cu gândirea tot 
ce este dat, întrevăd pentru toate modificări de tot felul şi caută a le 
realiza; altă parte tinde a păstra ceea ce este şi se opune noilor 
curente ; iar între aceste două extreme sunt reprezentate o mulţime 
de nuanţe tranzitorii. Şi este bine să fie aşa. Pe de o parte ceea ce 
nu-şi găseşte loc în viaţă, ce e reîmpins în focarul inimii, arde acolo 
mai intensiv şi va izbucni odată mai cu putere; pe de altă parte, 
nelăsându-se câmpul liber pentru orice creaţiune, se vor evita forma¬ 
ţiunile efemere, fără vitalitate şi ceea ce se va dezvolta, va fi alcătuit 
din elemente trainice, care au putut ieşi învingătoare din luptă. 

Aşadar neatârnarea femeii va veni. Şi dacă va veni cu încetul, va 
fi cu atât mai bine. Căci este bine, ca în pregătirea viitorului să nu 
ne pierdem de sub picioare baza prezentului, este bine, ca ceea ce va 
fi, să se dezvolte treptat din ceea ce este. Aceasta este deosebirea 
între o încercare utopică şi o lucrare de reformă salutară. 

Pe lângă acestea, să avem în minte următorul adevăr: în orice 
concepţiune omenească, nu momentul înfăptuirii e cel mai solemn, 
ci momentul ce precede imediat înfăptuirea, adică momentul când 
ceea ce va apărea, e deplin dezvoltat în fiinţa sa intimă. Nu viaţa 
sensibilă e lucrul cel mare, ci tainica acţiune a forţelor care întreţin 
viaţa sensibilă. Nu vorba, ci gândirea; nu fapta, ci motivele; nu 
acţiunea întreprinsă în vederea unui scop, ci convingerile, ce o susţin 
şi care au determinat scopul - acestea sunt partea înaltă a fiinţei 
umane. Deoarece la această viaţă inteligibilă, ce stă în dosul vieţii 
sensibile, femeile iau o parte nelimitată, nu iau ele parte la ceea ce 
existenţa are mai înalt şi mai preţios ? Şi eu pretind, că de la cea 
dintâi licărire a civilizaţiei, adică din primul moment, când alte 



O PĂTRIME DE SECOL 113 

puteri decât forţa brutală au început să aibă autoritate asupra 
oamenilor, din acel moment a şi început influenţa femeilor asupra 
rezolvării marilor chestiuni, ce au agitat omenirea. Iar astăzi, prin 
faptul că desconsiderarea, de care o loveau timpurile barbare, e ca 
şi dispărută, precum dispare din ce în ce mai mult îngâmfarea 
bărbătească faţă cu ele, ele sunt ca şi dezrobite ; partea inteligibilă 
a dezrobirii lor fiind aproape terminată, dezrobirea de fapt apare ca 
un ce secundar, care va veni neapărat şi poate fi aşteptat cu răbdare. 

Răbdare! în chestiuni de asemenea generalitate - aci mai mult 
decât oriunde - răbdare însemnează resignaţiune, abnegaţiune. 
Căci nu cel ce astăzi simte adânc neajunsurile existente şi întrevede 
un viitor mai fericit, pentru a cărui realizare a lucrat cu devotament, 
nu el se va bucura de binele realizat, nu pentru el vor veni acele 
timpuri frumoase. Când ele se vor fi desprins din haosul infinitului 
şi vor stăluci deasupra urmaşilor săi, partea lui va fi numai acel 
adânc somn reparator, care vindecă de toate durerile vieţii şi este 
poate totuşi cel mai mare bine, ce poate fi dăruit omului. Căci cât e 
el în viaţă, întrevede de-a pururea un bine mai mare decât cel ce îl 
are şi de-a pururea are trebuinţă de resignaţiune, pentru a se mărgini 
la ceea ce-i este dat. Dacă am avea mereu în minte acest adevăr, am 
fi poate mai îngăduitori faţă cu realitatea, ne-am mulţumi mai uşor 
cu soarta noastră pe pământ, oricare ar fi aceasta. Căci n-are fiecare 
din noi pentru acea parte a sufletului său, care nu e satisfăcută prin 
scopurile practice ale muncii de toate zilele, ci covârşeşte tot ce este 
dat, n-are el câmpul vast al observaţiunii, sfera nemărginită a gân¬ 
dirii, nu poate el pătrunde cu mintea şi cuprinde cu inima lui tot ce 
există; şi astfel, tot ce există, toată viaţa aceasta bogată nu e mai cu 
desăvârşire a lui, decât dacă ar smulge cu chin şi zvârcoliri pe ici pe 
colo câte un petec din această realitate ademenitoare, ce mereu fuge 
dinaintea ochilor noştri?... 

Prin o lentă evoluţiune dar, femeile vor ajunge la o înavuţire a 
fiinţei şi vieţii lor. Dar nu prin lige şi perorări, nici prin respin¬ 
gătoare apucături îndrăzneţe, prin urâte tipicuri de emancipare se 
vor apropia ele de acele somităţi aurite ale destinului, ci numai prin 
muncă intelectuală cinstită, prin o severă disciplină a voinţei, o 
perfectă curăţenie de cuget. Şi orice studentă, care a lucrat cu 
statornicie şi-a atins scopul culturii urmărit, păstrând acea demni¬ 
tate de caracter, fără de care toate succesele intelectuale îşi pierd 
valoarea, fiecare din acele studente a făcut mai mult pentru cauza 
sexului ei decât toate agitatoarele şi reclamantele din lume. 

Emilia Humpel 
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N o t ă : Reproduc din Arhivă această cuvântare datorită d-nei Emilia 
Humpel, născută Maiorescu, care de 25 ani e în capul învăţământului; a 
deschis cea întâi în Iaşi un pension în care se predau studiile serioase, 
conform programei liceelor. - Mulţumită serbării pe care i-au făcut-o 
toate fostele ei eleve de acum 25 de ani pentru munca unui pătrar de 
veac, şi poate silită de astă împrejurare îi datorăm măreaţa cuvântare, 
cu atât mai merituoasă pentru noi, cu cât e rostită de o directoare. 

D-na Humpel e de o inteligenţă fină pe care o viaţă întreagă nu a 
făcut decât să o îmbogăţească cu toate comorile ştiinţei, de care i se 
părea necontenit că tot nu ştie îndeajuns. Deci fu nevoie să fie constrânsă 
de o mişcare din afară, pentru ca să iasă la lumină comori de filozofie. 
îmi aduc aminte când venea în clasă mică de stat şi frumoasă, vorbea 
fiecăreia dintre eleve altă limbă şi-ntotdeauna banalitatea nu a existat 
în conversaţia ei. 

Ca elevă ce am fost cu toate că foarte scurt timp, însă păstrându-i cea 
mai frumoasă amintire; mi-am luat îndrăzneala să reproduc în Dochia 
astă eminentă cuvântare pe care a ţinut-o profesorilor şi elevelor. Tot 
mai mult de eleve de ale d-nei Humpel e scrisă revista feministă; cercul 
lor însă se întinde mai larg, căci toate scriitoarele din Moldova au fost 
elevele d-nei Humpel. 

Nu ştiu dacă d-na Humpel va fi mândră de elevele ei, ele însă sunt 
mândre de fosta lor directoare şi nu o pot decât admira cu adânc respect; 
sunt dintre acele care nu au avut fericirea să o asculte, însă am mulţu¬ 
mirea citindu-i cuvintele atât de înţelepte şi care ne place să credem că 
vor urma. 

Redacţia 
Dochia, anul I I , nr. 7, 

noiembrie 1897, pp. 98-100. 
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[Conferinţa despre emanciparea femeii, 

ţinută de social-democratul C.V. Ficsinescu 
9 9 

pe 29 martie 1898, în Aula Universităţii 
din Iasi] 

Este adevărat că din pricina veşnicei robii în care a fost ţinut 
sexul feminin, lumea s-a deprins până într-atâta să vadă pe femeie 
supusă bărbatului, încât mulţi consideră azi această supunere ca 
ceva foarte natural şi nici nu vor să audă de ideea unei emancipări, 
ba unii o privesc încă ca o adevărată primejdie socială. 

Pe mine lucrul acesta nu mă miră câtuşi de puţin, căci care acte 
mari, care cauze drepte n-au început prin a fi tot astfel privite de 
lume ?... 

Femeia, - aud din toate părţile zicându-se - trebuie să fie, înainte 
de toate, soţie şi mamă de familie, ca şi când noi feminiştii, am vrea 
s-o îndrumăm pe dânsa pe o altă cale şi să lăsăm bărbaţilor sarcina 
de a creşte copii şi a căuta de casă. 

Dar nu, nu acest lucru îl voim noi. Voim din contra, ca femeia 
să-şi păstreze şi de aici înainte rolul ce i-a destinat natura şi găsim 
chiar că prea puţin se face spre a o pregăti pentru îndeplinirea 
acestui rol, căci nu este destul să strigăm pe toate tonurile că femeia 
trebuie să fie soţie şi mamă, şi în şcolile noastre, atât în cele primare, 
cât şi în cele secundare, să nu i se vorbească nimic despre datoriile 
ei de viitoare soţie şi mamă. 

Mai este apoi şi o altă chestie : 
Cu toată dorinţa ce ar avea o societate de a îndruma pe femei 

către destinaţia lor naturală, s-a constatat că abia 10 din 22 reuşesc 
să fie chemate a o îndeplini. Lucrul acesta ni-l dovedeşte Frank în 
La Femme avocat unde arată că la 100 de locuitori numai 22 de 
femei se găsesc în etate de a avea copii şi din acestea numai 10 se 
pot mărita. Rămânând deci 12 fără de nici un rost în societate şi 12 
din 22 este mai mult decât jumătate. 
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Acum se poate ca proporţia să fie alta la noi, se poate ca numărul 
măritatelor să fie mai mare decât al celor ce rămân nemăritate. 
Desigur însă că avem şi noi mulţime de femei, care n-au nici o 
chemare în societate. 

întrebatu-s-au vreodată legiuitorii noştri ce se face cu aceste 
femei ? 

Se vor fi întrebat ori nu, nu o pot şti. Ceea ce ştiu şi pot să afirm 
cu toată siguranţa, este că din întreaga noastră legislatură, un fel 
de vitregie se degajează în contra acelor femei, care din împrejurări 
rămân nemăritate. S-ar părea că societatea nu se poate împăca 
nicidecum cu ideea că femeile pot rămâne unele şi nemăritate, deşi 
această societate ştie bine ce anume împrejurări le silesc la aceasta. 
Şi, lucru curios, în loc să ia măsuri în contra adevăraţilor vinovaţi -
domniile voastre îi ştiţi bine cine sunt - dânsa, societatea tot în 
contra sexului feminin se îndreaptă, căci o fată care n-a reuşit să-şi 
facă din măritiş un mijloc de trai, cu greu mai poate găsi un alt chip 
de a-şi agonisi o existenţă onorabilă. Legile, adică nu atât ele, pe cât 
cei ce le aplică, îi închid aproape toate drumurile activităţii sociale 
pentru că nu încetează de a pretexta întotdeauna dumnealor - al 
femeilor este măritişul, fără să binevoiască a considera că sunt 
vânători de zestre care ocolesc întotdeauna pe fetele sărace. 

Ei bine, cauza acestor femei o apărăm noi feminiştii şi pentru ele 
reclamăm dreptul la instrucţie şi la muncă. 

Sunt - precum prea bine ştiţi şi domniile voastre - sumă mare de 
fete din toate păturile societăţii, care neavând nici un fel de mijloace, 
nu se pot mărita. Eu cred că fără a se abate câtuşi de puţin de la 
scop, societatea ar putea să le facă diverse institute de cultură, ca: 
licee, şcoli de arte şi de meserii, şcoli comerciale etc. şi să le lase 
deschise toate, dar absolut toate carierele, fără de nici o restricţiune, 
căci de îndată ce dânsele vor reuşi să-şi asigure un mijloc de exis¬ 
tenţă, bărbatul - fiţi sigur se va arăta şi el, şi un domiciliu conjugal 
va fi pe dată înfiinţat. 

Eu - permiteţi-mi s-o declar - nu văd alt mijloc mai bun pentru 
dezlegarea acestei chestiuni. Nu uitaţi - vă rog, că sentinţa: „Femeia 
trebuie să fie soţie şi mamă" mai are o parte, cam displăcută - pe 
cât se pare - multora dintre noi - parte în care se zice că, şi fiecare 
bărbat trebuie să fie soţ şi părinte de familie. Şi, cum obiceiul ne dă 
nouă bărbaţilor iniţiativa în materie de căsătorie, eu găsesc că ar 
trebui să fim şi faţă de femeile ce rămân nemăritate, măcar atât de 
blânzi, cât suntem către aceşti bărbaţi, din pricina cărora ele sunt 
silite să rămână nemăritate. 
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Să încetăm dar cu prohibiţiunea, să suprimăm neumanele măsuri 
luate în contra femeilor sub nesincerul motiv că vrem să le îndru¬ 
măm către destinaţia lor firească, căci nu pieirea lor, nu moartea 
prin lipsă şi mizerie le este destinaţia pe lumea aceasta. 

Pretindem, că suntem civilizaţi, că am început adică să înţe¬ 
legem, că deşi mai slabă, femeia are acelaşi drept la lumină şi la 
viaţă ca şi noi cei mai tari, şi cu toate acestea câte vaiete, câte 
protestări nu ridică unii din noi când biruite de lipsă, de nevoie, 
femeile vin şi ne zic: faceţi-ne şcoli pentru a ne lumina şi lăsaţi-ne 
să muncim, ca să putem trăi în mod cinstit! îndată interesele socie¬ 
tăţii sunt ameninţate, îndată bazele familiei zguduite se înţelege, 
orice strigăt de protestare venit din partea acestor dezmoştenite ale 
soartei trebuie să amuţească în faţa intereselor societăţii ameninţate. 

Dar, dacă interesele societăţii cer ca femeia să rămână păzitoarea 
căminului conjugal - şi admit şi eu aceasta - de ce această societate 
n-a îngrijit, ca toate femeile să fie chemate a-şi îndeplini această 
misiune! 

De ce nu s-a îndreptat cu toată rigoarea în contra acelora care au 
iniţiativa în materie de căsătorie, de ce n-a dispus, de exemplu, prin 
legi, ca tot bărbatul să fie căsătorit până la o vârstă oarecare? Şi 
atunci, o atunci nu ne-aţi vedea gândindu-ne decât la măsurile prin 
care am putea să păstrăm femeii rolul său natural de soţie şi de 
mamă de familie. 

A! dar mi se va răspunde: „Măsura de care ne vorbeşti este 
imposibilă". 

Se poate. Dar atunci nici destinaţia femeii nu trebuie considerată 
ca fiind una şi aceeaşi în mod absolut - Societatea care nu este în 
stare să facă din fiecare bărbat un soţ, nu poate să aibă pretenţia, ca 
din fiecare femeie să facă o soţie. - Şi odată convinşi că nu femeia 
este de vină, când nu poate răspunde fireştei sale destinaţiuni, noi, 
veţi fi cred de acord, nu-i putem refuza nici unul dintre celelalte 
mijloace, care i-ar asigura o existenţă onorabilă şi demnă. 

Deci încă odată: Şcoli să cerem şi pentru femei, şcoli complete, 
care pe unele să le înzestreze cu diferite meserii, iar celorlalte să le 
deschidă calea către ştiinţele înalte, ori să le prepare pentru restul 
serviciilor sociale, serviciile ce, cum şi în anul trecut v-am demonstrat, 
nu le pot fi, sub nici un cuvânt, interzise. 

Poate că, faţă de reforma ce o aduce în instrucţiunea femeii noua 
lege a învăţământului secundar şi superior, cererile mele vor părea 
de prisos. în realitate însă lucrul nu este nicidecum aşa, mai întâi 
pentru că, deşi legea aceasta îmbunătăţeşte întrucâtva instrucţia 
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femeilor, şcolile ce le pregăteşte ea acum pentru bărbaţi sunt cu 
mult mai complete şi mai superioare (sic!) decât acele pe care le 
destinează femeilor, aşa încât dânsele se vor prezenta şi pe viitor în 
lupta pentru trai, tot mai rău pregătite decât bărbaţii şi după aceea 
nu trebuie de uitat, că legea, de care vorbim nu se ocupă decât de 
instrucţie şi înţelegeţi domniile voastre, cât de rău ar fi dacă reforma 
s-ar mărgini numai aici. 

Viitoarele şcoli ar mări şi mai mult proletariatul feminin şi aceasta 
ar fi o adevărată nenorocire pentru ţară. Şcolile, pe care le cer eu, 
nu pot veni singure, ci numai o dată cu zdrobirea tuturor barierelor, 
care închid femeii drumul către serviciile sociale. 

Recunosc, cum şi mai adineaori am declarat, că cel mai firesc 
lucru e, ca femeia să fie soţie. Dar, pentru că ştiu, că aceasta nu se 
poate totdeauna, voiesc ca ea să fie pregătită pentru a putea aduce 
şi alte servicii societăţii. Şi, ca să nu dăm loc la nici o bănuială, să 
lăsăm să facă ea singură alegerea. Femeile vor vedea mai bine decât 
noi, care servicii sunt şi care nu sunt potrivite, cu constituţiunea şi 
cu talentele lor. 

Experienţa făcută cu femeile în puţinele servicii ce li s-au acordat, 
pledează cu totul în favoarea lor. Este deci cu desăvârşire nejustifi¬ 
cată opoziţia, ce li se face, când concurează şi pentru rest. Societatea 
n-are decât un singur interes, acela de a fi bine servită, indiferent 
dacă cel ce o serveşte este de un sex ori de altul şi... câte femei n-ar 
putea aduce societăţii, servicii mai superioare (sic!) decât mulţi 
dintre bărbaţi!... 

Cei vechi au întrebuinţat, ce e drept, toate mijloacele, spre a face 
femeilor imposibilă ocuparea funcţiunilor publice. în scopul acesta, 
ei au înscris în lege un articol prin care cer posesiunea drepturilor 
politice celor ce voiesc să ocupe o funcţiune publică. Eu am dovedit 
anul trecut însă, că fără a călca acest text de lege, femeile ar putea 
ocupa cea mai mare parte a funcţiunilor publice. Pentru că - cum şi 
atunci am zis - cea mai elementară noţiune de drept ne conduce să 
vedem, că nu se poate cere posesiunea drepturilor politice decât pentru 
acele funcţiuni publice. Rămânea să ştim deci care dintre funcţiunile 
publice pot fi considerate şi ca funcţiuni politice şi care nu. 

Am văzut, că femeile pot fi deja profesoare şi telegrafiste şi am 
zis atunci: profesoratul şi telegrafia - deşi funcţiuni publice nu sunt 
dintre cele politice, de vreme ce ele au fost acordate femeilor, care 
n-au drepturi politice. Ca profesoratul şi ca telegrafia mai sunt însă 
şi avocatura, magistratura, toate funcţiunile financiare şi admi¬ 
nistrative, funcţiunile acelea în fine din care-şi face cineva o ocupa-
ţiune continuă, o profesie, cum se mai zice. 
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Nu sunt asemenea acestora: mandatul de deputat, de senator, 
de membru în consiliu comunal şi cel judeţean, funcţia de ministru, 
de primar şi chiar de prefect, dacă voiţi, căci toate acestea câşti-
gându-se direct ori indirect prin voturile cetăţenilor sunt vremelnice 
şi nu pot deveni profesii pentru cei ce le primesc. 

Iată, mi-am zis eu, funcţiunile publice, pentru care, trebuie să se 
ceară posesiunea drepturilor politice şi de la care numai s-ar putea 
înlătura femeia, în starea actuală a dreptului, bineînţeles. Funcţiu¬ 
nile însă, în care voturile n-au nici un amestec, nici direct, nici 
indirect, nu-i pot fi interzise şi în sprijinul acestei idei avem prece¬ 
dentul deja făcut prin acordarea profesoratului şi a telegrafiei. 

* 
* * 

Doamnelor şi domnilor, chestiunea aceasta a instrucţiunii şi a 
dreptului de muncă ce trebuie acordat femeilor, se prezintă în genere 
ca o chestiune foarte complicată şi foarte greu de rezolvat. Din cele ce 
am avut onoarea a spune însă înaintea domniilor-voastre, aţi putut 
vedea că ea numai complicată şi greu de dezlegat nu este. Căci una 
din două: ori admitem în mod absolut că femeia n-are decât o singură 
misiune de îndeplinit, misiunea ei de soţie şi de mamă, şi atunci, noi 
bărbaţii, trebuie să ne supunem până la unul datoriei de a-i procura 
cele necesare pentru trai, ea neavând vreme să umble după pâine 
din cauza ocupaţiilor casnice ; ori, recunoaştem că din pricina noastră 
mare parte dintre femei nu pot fi chemate la împlinirea acestei 
misiuni, şi atunci trebuie să avem cel puţin umanitatea de a nu le 
închide celelalte cărări prin care ar putea să-şi câştige ele însele 
existenţa într-un mod cinstit. Mi se pare că mai lămurit nu se poate. 

* 

* * 

Acum, fiindcă, după cum arătai, se face atâta paradă de destina-
ţiunea naturală a femeii, adică de rolul ei de soţie şi de mamă, nu va 
fi cred, fără de interes, dacă voi examina măcar aşa în treacăt, 
situaţia ce o creează legislaţia noastră civilă şi femeilor măritate. 

Deoarece familia este considerată ca unicul scop al activităţii 
femeilor, de aşteptat ar fi, ca măcar acolo în acel sacru regal al lor, 
să aibă ele deplina posesiune ce li se cuvine, să le găsim adică într-o 
condiţiune legală mai potrivită cu nobilul lor rol. O cercetare însă, 
cât de fugitivă, a codului nostru civil este în stare să ne convingă 
numaidecât de contrariul. 
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Ar fi destul să punem - de exemplu - ochii pe celebrul art. 195 în 
care se scrie negru pe alb, că femeia datoreşte ascultare bărbatului, 
ca să înţelegem numaidecât, cu ce prestigiu păşeşte ea pragul domi¬ 
ciliului conjugal. Şi de nenorocitul acesta de principiu al subordo¬ 
nării sexului slab sunt inspirate mai toate articolele care regulează 
raporturile dintre soţi. Regret că timpul de care pot dispune nu-mi 
permite să vi le citesc pe toate textual. Aţi putea admira atunci şi 
domniile voastre abilitatea cu care legiuitorii noştri au ştiut să ne 
îngrădească victima, pentru ca toate, dar absolut toate elementele 
ei de viaţă să vie în folosul nostru. Căci dacă femeia are avere şi o 
constituie dotă, administraţia ei se dă în mâinile noastre, care singuri 
putem încasa veniturile şi face cheltuielile fără să fim ţinuţi a da 
cuiva vreo socoteală de ceea ce facem. 

Pentru ceea ce rămâne în afară de foaia dotală, legea lasă în 
adevăr ca administrator pe femeie, însă cum?... Articolul 199 ne-o 
spune: „Femeia având chiar parafernă - aşa cum numeşte legea 
această avere - nu o poate înstrăina, ipoteca etc. fără învoirea 
bărbatului". 

Alte articole zic apoi că femeia nu poate porni judecată, nici a sta 
în proces cu cineva fără autorizaţia bărbatului, ori a tribunalului, 
când acesta se opune sau nu i-o poate da. Femeia nu poate apoi nici 
să dea, nici să primească bani ori alte lucruri de valoare; nici să 
înstrăineze sub vreun titlu oarecare, nici să contracteze sau să se 
oblige prin convenţiuni, nici să primească moşteniri şi nici să le 
refuze fără consimţământul soţului său, ori al tribunalului districtual. 

Şi care să fie oare motivul atâtor opriri, care să fie motivul acestei 
incapacităţi a femeii măritate ? Cum, prin ce minune, femeia, care 
înaintea măritişului putea vinde, cumpăra, primi şi refuza moşte¬ 
niri, putea să pornească judecată, să contracteze şi să facă negoţ 
fără autorizaţia nimănui, pierde capacitatea de a face toate aceste 
acte ale vieţii civile îndată după căsătorie şi numai pentru timpul 
cât ţine ea? Este bărbatul întotdeauna mai econom, mai cumpănit 
în cheltuieli sau mai capabil administrator al bunurilor familiei ca 
să i se încredinţeze lui totdeauna conducerea afacerilor ? 

Practica de toate zilele ne răspunde negativ. Căci câţi bărbaţi nu 
sunt ei înşişi cauza ruinei familiilor lor, câţi nu iau în căsătorie 
femei bogate şi, după ce le sărăcesc prin cheltuielile lor nebune, le 
trimit înapoi părinţilor însoţite adesea şi de câte 2 ori 3 copii, ori le 
lasă şi fug în lume ca să scape de datoria de a le întreţine. 

Exemplele sunt aşa de numeroase, încât nu este admis ca legiui¬ 
torii să nu le fi cunoscut. Atunci pentru ce punerea aceasta sub 
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tutelă a femeilor măritate, pentru ce întreaga lor avere şi toate 
veniturile în mâinile sau sub controlul bărbatului? 

Pentru ce ? 
Pentru că autorii codului civil au fost bărbaţi şi pentru că la 

facerea acestui cod femeile n-au fost consultate. 
S-ar putea obiecta că legiuitorii au voit să asigure prin măsurile 

lor mijloacele de trai ale familiei. Dar, dacă aceasta le-a fost ţinta, 
de ce atunci nu şi-au îndreptat privirile şi asupra averii bărbatului, 
de ce lui i-au dat libertate s-o toace toată la masa verde sau aiurea 
şi nu au luat şi pentru ocrotirea ei aceleaşi măsuri, pe care le-au 
luat pentru dota femeii? 

Motivul, că atunci averea lui n-ar putea fi cu îndestulă libertate 
întrebuinţată, nu mi se pare destul de serios şi ca răspuns aş putea 
să dau cazul bărbatului sărac, care însurându-se cu o femeie bogată, 
face din dota ei, în marginile indicate de lege, avere de multe ori 
mai mare decât însăşi dota. 

Dar... ca să fim şi mai bine lămuriţi, să citim şi articolul 1266 din 
codul civil. 

Iată ce zice el: 
„După separaţiunea patrimoniilor, femeia e datoare să contribuie 

după puterea mijloacelor sale şi ale bărbatului la sarcinile casei şi 
la creşterea copiilor comuni. Ea este datoare să întâmpine aceste 
sarcini în totul numai cu al său, dacă bărbatului nu i-a mai rămas 
nimic". 

Nu-i aşa, că au fost prevăzători legiuitorii noştri ? Ştiau ei doar 
cât de numeroase sunt adversităţile vieţii! Mulţi vor fi avut - desi¬ 
gur - ocazia să constate - poate chiar prin experienţă proprie - cât 
de lunecos este povârnişul plăcerilor ? Foarte natural era dar să se 
îngrijească de viitorul familiei şi să ia măsuri pentru asigurarea lui. 

A ! . . . dar poate să fiu întrebat: De ce numaidecât, averea femeii, 
să fie ultima scăpare ? De... la această întrebare ar putea să răspundă 
mai bine partizanii acestui regim. Căci eu ? Eu găsesc că tot acolo 
stă pricina, tot în faptul că la facerea legii femeile n-au luat parte. 

Indiscutabil că factorul principal în orice căsătorie trebuie să fie 
dragostea reciprocă dintre soţi. De aici nu trebuie să se creadă însă, 
că raporturile băneşti, ce se vor stabili între dânşii, pot fi cu totul 
indiferente. Ba eu am convingerea că de la modul cum aceste rapor¬ 
turi vor fi regulate, va atârna în mare parte şi liniştea şi fericirea 
vieţii conjugale. 

Ei, bine, ce fel de fericire este aceea pe care o pregăteşte codul 
nostru civil femeilor măritate, când din fiinţe capabile de a se guverna 
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singure, de a-şi administra averea, de a exercita, într-un cuvânt, 
toate, sau aproape toate drepturile civile, le preface prin măritiş în 
nişte adevărate roabe, supunându-le unui stăpân, căruia îi dă puterea 
de a dispune după plac şi fără de nici un control de averea lor. 

Rog pe onoratul auditoriu, să binevoiască a judeca, în ce stare 
sufletească se va afla tânăra soţie, când pentru întâia oară va vedea, 
că ea, care a adus în căsnicie poate mult mai multă avere decât 
soţul, trebuie să-i ceară acestuia până şi cea mai neînsemnată sumă, 
o jum. de leu chiar, dacă are nevoie de ea ? Şi, legalmente vorbind, 
de la el trebuie s-o ceară, căci legea lui îi încredinţează până la un 
ban toate veniturile averii dotale. 

Cum întrebuinţează unii bărbaţi aceste venituri şi câte distraţii 
extra-conjugale se plătesc adesea din ele, nu vă mai spun, căci toate 
acestea, ca urmări neînlăturabile ale regimului dotal, sunt îndea¬ 
juns de cunoscute tuturor. Atâta ţin să vă spun însă, că ciudată 
aplicaţiune capătă uneori principiul înscris la art. 185 din codul civil: 

„Femeia se îndatorează, zice acel articol, prin singurul fapt al 
căsătoriei de a contribui la creşterea şi întreţinerea copiilor". 

Şi, de fapt, tot ea plăteşte - fără să vrea, se înţelege, şi adesea 
poate chiar fără să ştie - până şi distracţiile, ca să nu zic tot felul de 
plăceri extra-conjugale ale soţului. 

Adică, frumos mai e şi regimul nostru dotal, şi în bune mâini mai 
pune el câteodată administrarea veniturilor femeii!... 

Că-i lasă acesteia dreptul de a cere separaţiunea patrimoniu¬ 
lui?... Dar dacă el, omul, în contra căruia se îndreaptă acţiunea, 
dovedeşte că veniturile femeii abia îi ajung, pentru trebuinţele 
familiei. Şi oare este aşa de greu de a convinge tribunalul despre 
aceasta ? 

Iată, doamnelor şi domnilor, care este, în scurte cuvinte, situaţia 
femeii şi în căsătorie. Această situaţiune nu este, cum vedeţi, nici 
nu face cinste, de cum demnă de invidiat şi nici cinste vremii în care 
trăim. Secolul acesta este, cel puţin aşa aud zicându-se, secolul 
celui mai înaintat umanitarism. Umanitarism se cheamă încă, când 
un sex sugrumă pe celălalt, când noi cei mai tari, printr-un neiertat 
abuz de putere, ne-am făcut stăpânii celor mai slabi ? 

Nu cred, doamnelor şi domnilor, că există pe lumea aceasta un 
popor, care să facă mai mare paradă de libertate, de egalitate şi de 
dreptate, decât noi românii şi cu toate acestea, unde este mai mult 
nedreptăţită femeia, unde mai puţin liberă în acţiunile sale şi unde 
mai subordonată decât în această ţară ? Câtă deosebire între vorbele 
şi faptele noastre !... 
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Englezii - o ştiţi - sunt în număr de vreo 40 milioane de suflete. 
Dar, deşi atât de numeroşi, eu mă îndoiesc, dacă în întinderea 
marelui lor regat se pronunţă de atâtea ori cele trei vorbe: egalitate, 
libertate şi dreptate, de câte ori se pronunţă în mititica noastră 
ţară! Şi cu toate acestea femeile de acolo se bucură de mai bine de 
15 ani de cea mai completă independenţă în viaţa conjugală. 

Englezii au lăsat dar, domnilor, încă din 1882, femeilor lor liber¬ 
tatea de a-şi administra avutul şi a dispoza de el, ca şi când n-ar fi 
măritate, obligându-le numai de a contribui în proporţie cu mijloa¬ 
cele la purtarea sarcinilor căsătoriei. 

Se înţelege, că nimeni nu opreşte pe femeie de a încredinţa 
soţului prin contractul de căsătorie şi administraţia avutului său şi 
fără îndoială că în practică aşa se şi întâmplă. Principalul este, că 
bărbatul în Anglia este un tovarăş şi nicidecum un epitrop al femeii, 
cum e la noi. Femeia englezului contractează, vinde, cumpără, por¬ 
neşte orice fel de judecată, stă în proces, face negoţ, primeşte ori 
refuză moşteniri fără să aibă nevoie de intervenţia bărbatului. Şi 
lucru demn de remarcat: deşi scoasă cu desăvârşire de sub tutela 
acestuia, dânsa a rămas totuşi aceeaşi bună soţie şi o perfectă mamă 
de familie. 

Anglia este însă o ţară prea liberă, poate prea expusă curentelor 
ce pornesc din America şi foarte departe de noi în toate privinţele. 
Să ne întoarcem privirile deci, mai pe aproape de noi, mai prin 
vecini, cum s-ar zice. Şi, vedeţi, n-aleg pe cei dinspre apus, vă duc 
spre răsărit în ţara cnutului, unde şi libertatea şi egalitatea sunt 
confiscate la hotare ca lucruri de contrabandă. Ei bine, şi aici găsim 
acelaşi regim ca şi în Anglia, regimul separaţiunii bunurilor, după 
care se guvernează afacerile băneşti dintre soţi, şi aici se dă femeii 
cea mai deplină independenţă în mariaj şi totuşi nici în Rusia - căci 
cred, că aţi înţeles, că despre dânsa este vorba - femeia nu este nici 
mai rea soţie şi nici mai rea mamă de familie. 

Dar, deşi ajuns până la hotarul ţării noastre, acest excelent regim 
n-a putut trece totuşi dincoace la noi, şi ştiţi care-i motivul ? 

Se crede în primul loc, că dacă am separa interesele băneşti ale 
soţilor am jigni oarecum solidaritatea ce trebuie să existe între ei, am 
atinge însuşi scopul căsătoriei, care e contopirea a două vieţi într-una. 

Motiv cu totul nefondat. Căci dacă o separaţiune de bunuri ar 
putea face acest rău aici la noi, acelaşi rău trebuia să-l aducă ea şi 
în celelalte locuri pe unde a fost deja introdusă. Cu toate acestea 
nici Rusia, nici Anglia, nici Italia şi nici Statele Americii, unde 
sistemul a fost introdus până acum, n-au a se plânge de aşa ceva. 
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Dar, ia să întoarcem chestia şi în altfel: oare modul cum aranjează 
regimul dotal interesele pecuniare ale soţilor cimentează el vreo 
solidaritate între dânşii, face el să se contopească totdeauna două 
vieţi într-una ? 

Numărul cel mare al divorţurilor cauzate tocmai de neînţele¬ 
gerile băneşti dintre soţi dau din nenorocire un răspuns negativ 
destul de categoric. 

Pe mine dreapta raţiune mă conduce să cred că, mai degrabă am 
reuşi să contopim două vieţi într-una lăsând fiecărui soţ ceea ce este 
al său, decât dezbrăcând pe unul în folosul celuilalt. 

Comparat deci cu regimul separaţiunii bunurilor, regimul dotal 
rămâne - cum sper a fi demonstrat - cu totul inferior. în Europa se mai 
practică însă un sistem, acel al comunităţii bunurilor şi e bine să îl 
examinăm, întrucât şi acesta răspunde scopului căsătoriei, să vedem, 
adică, cum asigură el solidaritatea, ce trebuie să existe între soţi ? 

Ceea ce caracterizează acest regim, este că toate bunurile ambilor 
soţi, sau cel puţin unele din ele, devin comune în momentul celebrării 
căsătoriei. Proprietatea acestor bunuri nu mai aparţine exclusiv nici 
unuia, nici celuilalt dintre soţi, ci comunităţii, care cuprinde şi pe 
bărbat şi pe femeie, iar la desfacerea căsătoriei totul, sau ceea ce a mai 
rămas din tot, se împărţeşte între soţi sau între moştenitorii acestora. 

Ceea ce găsesc eu rău şi în acest regim, este că administraţia 
bunurilor puse în comun se încredinţează tot în mâinile bărbatului, 
căruia i se dau câteodată puteri mult mai întinse decât chiar în 
regimul celălalt al uniunii bunurilor sau al dotalităţii. 

Astfel, pe când în regimul dotal găsim măcar atâta bine, că 
bărbatul nu poate înstrăina decât cu mari greutăţi bunurile femeii, 
sub regimul comunităţii dânsul le poate şi vinde, şi ipoteca fără să 
fie ţinut a o consulta măcar, dacă consimte ori ba şi fără ca ea să i se 
poate opune. 

Din acest punct de vedere, regimul comunităţii este poate cel mai 
periculos pentru femeie, al cărui avut poate fi compromis mai mult 
sau mai puţin grav, dacă nu chiar cu desăvârşire nimicit, prin reaua 
administraţie a bărbatului, şeful comunităţii. - Şi trebuie să ştiţi -
aceste neajunsuri sunt numai cele mai grave. Cu cele mai puţin 
însemnate nu mai cred necesar să vă obosesc. Comparaţi, vă rog, 
acum, aceste trei sisteme între ele şi veţi vedea numaidecât, de ce 
acel al separaţiunii bunurilor a dobândit într-un timp relativ scurt 
aşa de mulţi aderenţi. Rusia, Anglia şi Italia numără împreună vreo 
sută cincizeci de milioane locuitori. Deci separaţiunea bunurilor are 
numai în Europa şi în mai puţin de 20 de ani 150 milioane de aderenţi. 
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în schimb, atât comunitatea, cât şi uniunea bunurilor pierd, pe 
zi ce trece, tot mai mult teren. Astfel, după socoteala ce o face 
juris-consultul Louis Bridel în „Le Droit des femmes et le mariage", 
regimul comunităţii nu mai are azi decât vreo 110 milioane, iar acel 
al uniunii bunurilor 66 milioane de aderenţi. 

Şi, dacă ar fi să ţinem socoteală, că chiar în ţările care au în 
regim legal comunitatea bunurilor, cum e Franţa, Belgia, Olanda şi 
altele, o mare parte dintre căsătoriţi fac - spre a se scăpa de el -
contracte de căsătorie pe baza separaţiunii bunurilor, am vedea că 
şi cifrele date de Bridel sunt prea mari. 

Actualmente dar lupta se dă între regimul separaţiunii bunu¬ 
rilor, adică între regimul independenţei soţilor de o parte şi vechile 
regimuri, care au ca principiu subordonarea femeii, de cealaltă 
parte. Care va ieşi biruitor nu e greu de prevăzut. Vântul egalităţii 
şi al libertăţii ce suflă astăzi peste omenire este prea tare, pentru ca 
robia femeii - cea din urmă, care a mai rămas - să mai poată multă 
vreme rezista. Vechile regimuri voind amândouă robia sexului femi¬ 
nin, sunt prin ele înseşi condamnate să cadă, în faţa celui ce vine să 
aducă egalitatea şi dreptatea şi sub acoperământul conjugal. 

La noi porţile cetăţii sunt în adevăr bine închise. Autorii codului 
nostru civil au avut grija de a interzice expres contractele, care ar 
atinge drepturile bărbatului - auziţi, vă rog, drepturile bărbatului! 
de cap al familiei, sau al asociaţiunii conjugale. 

Dar aceasta este o monstruozitate, care ar trebui să ne revolte cu 
atât mai mult. O lege, care încătuşează astfel pe femeie şi care face 
din bărbat un stăpân şi nu un soţ, o lege care răpeşte femeii până şi 
pe cel mai sfânt dintre drepturi, dreptul de mamă, este o lege tirană, 
o lege foarte potrivită, poate, cu moravurile de acum o sută sau 
două de ani, dar foarte nepotrivită cu timpul în care trăim. 

Am desfiinţat privilegiile de clase, am interzis pedeapsa cu moar¬ 
tea şi am curăţat legislaţia noastră de multe alte rămăşiţe ale 
timpurilor vechi. Când reuşi-vom oare să izgonim şi această urmă a 
dreptului celui mai tare, acest odios regim, care tratează pe femeia 
măritată ca pe minori, interzişi, condamnaţi etc. ? 

Câtă vreme alegerea nu se putea face decât între acest regim şi 
nenumăratele varietăţi ale comunităţii bunurilor, menţinerea regi¬ 
mului dotal putea fi oarecum scuzată, căci ori cu care l-ar fi schimbat, 
femeia tot subordonată trebuia să rămână. Astăzi însă, când mijlocul 
de a se reda femeii independenţa în căsătorie a fost mijlocul ce-l dă 
cum aţi văzut, regimul separaţiunii bunurilor - astăzi, când vedem 
că până şi ruşii - reacţionarii şi despoţii ruşi! - au acordat femeii 
independenţa în viaţa conjugală, ce cuvinte am mai putea găsi noi 
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liberalii şi democraţii români! - pentru a mai apăra robia, în care 
ţinem pe femeile noastre ? Eu cred că nici unul. 

Şi dacă ţinem cu adevărat la numele nostru de popor liberal şi 
democrat, dacă vrem să stabilim o concordanţă între vorbele şi 
faptele noastre, atunci să nu mai întârziem, ci să acordăm şi femeilor 
noastre independenţă în căsnicie, să gonim din legislaţia noastră 
nedreptul şi apăsătorul regim dotal şi să-l înlocuim prin acel al 
separaţiunii bunurilor, singurul echitabil şi unicul în stare de a da 
femeii măritate toată independenţa şi demnitatea la care are drept. 

Unui popor, care se arată aşa de pretenţios, când e vorba de 
drepturile omului, cred că pot să-i amintesc, că şi femeia e om şi că, 
deci şi ei i se cuvin aceleaşi drepturi ca şi bărbatului. 

Ca democrat - vă rog să-mi permiteţi această scurtă profesie de 
credinţă - urmăresc cu cea mai mare atenţiune sforţările ce le face 
democraţia pentru cucerirea drepturilor, ce i-au mai rămas de reven¬ 
dicat. Mă mâhnesc însă, când văd că şi ea - democraţia - se ocupă 
aproape exclusiv numai de drepturile bărbaţilor şi lasă cu totul pe 
al doilea plan pe femeie. 

Aţi văzut - de exemplu - cât zgomot se face de un timp încoace 
pentru votul universal. Votul universal, pentru cine ? 

Pentru bărbaţi, desigur! Şi nu e alegere, nu e sesiune legislativă, 
în care democraţii să nu agite pentru votul universal! 

Eu nu zic că, cauza nu este dreaptă şi că deci lupta nu este 
legitimă. Mă întreb însă, este soarta femeii aşa de puţin însemnată, 
încât să nu merite un cuvânt bun din partea nimănui ? Este aceasta 
aşa de bună, încât să nu mai avem nevoie a ne ocupa de ea ? 

Nu cred că se poate zice da. 
Prigonită înainte de măritiş, asuprită şi nedreptăţită după el, 

femeia nu găseşte cum aţi putut vedea, scăpare şi dreptate nicăieri. 
Lumina i se precupeţeşte, dreptul de muncă i se răpeşte, în căsătorie 
ca minorii şi interzişii este tratată şi cu toate acestea, cine se ridică, 
cine protestează în contra atâtor revoltătoare nedreptăţi? 

Ne scandalizăm grozav, când vedem că burghezul cel gros la 
pungă nu consimte să meargă la vot alături de muncitorul nevoiaş. 
Să ne scandalizăm zic şi eu, să luptăm până ce vom face ca, cuvântul 
fiecărui cetăţean să fie deopotrivă ascultat în conducerea trebilor 
publice, să nu uităm însă că sub fiecare acoperământ, în bordeiul 
săracului, ca şi în palatul bogatului, este roaba care de sute de ani 
aşteaptă dreptate, este femeia pe care trebuie s-o dezrobim! 

C.V. Ficşinescu 
Lumea Nouă, anul IV, nr. 1122, 1123, 

1124, din 15, 16, 17 aprilie 1898. 



14 
Mişcarea feministă în Bucovina 

Văzând că tendinţa acestei reviste1 este să scoaţă la iveală 
activitatea femeii române pe toate terenurile vieţii publice, să încu¬ 
rajeze munca ei şi să cheme în mod paşnic toată suflarea femeiască 
la lucru rodnic în interesul propriu al femeii, precum şi în interesul 
familiei şi al neamului românesc, cred că voi îndeplini o datorie 
sacră făcându-vă cunoscută mişcarea feministă în Bucovina. 

A fost destul ca damele noastre să-şi arunce numai privirile în 
dreapta şi în stânga ca să vadă câte dureri sunt de alinat, câte 
suflete de mângâiat, câte fiinţe de crescut şi de ferit de înstrăinare, 
căci moartea ce ne paşte aici în ţară este înstrăinarea de neam în 
urma pohoiului slav ce creşte mereu şi ca un polip cu mii de braţe ne 
tot împresură încet-încet dar sigur, până nu mai dăm semn de viaţă. 
Damele noastre aveau ochi să vază şi vedeau. Vedeau şi-şi ziceau: 
ce frumoasă şi binecuvântată ar fi munca care măcar în parte ar 
pune stavilă înstrăinării de neam şi limbă şi ar pune temelia pentru 
o creştere naţională a copiilor din popor, ca şi aceştia, la rândul lor, 
să dea piept cu duşmanii neamului şi să crească generaţii conştiente 
de menirea lor şi pregătite pentru lupta conservării de neam şi limbă. 

Se puseră deci damele noastre pe lucru şi în toamna anului 1888 
se întruniră contesa Elena Popovici-Logothetti, contesa Olga Grigorcea-
-Logothetti, Alma de Volcinschi, baroana Ştefania Hurmuzachi, Aglaia 
Isopescu, Veronica Ştefanovici şi Sofia Ştefanovici şi hotărâră să 
înfiinţeze o Societate a damelor române. Aprobându-se statutele 
de către guvern în anul 1890, societatea s-a constituit în 8 februarie 
1891, alegând pe baroana Eufrosina Petrino-Armis de prezidentă, iar 

1. Revista lunară Viitorul Româncelor, de sub direcţia Adelei Xenopol, a 
apărut mai întâi la Iaşi (ianuarie-octombrie 1912), apoi la Bucureşti 
(noiembrie 1912-iunie 1916), publicând articole menite să atragă atenţia 
asupra lipsei de drepturi politice şi juridice ale femeilor în România şi 
demonstrând astfel necesitatea imperioasă a unor reforme democratice 
ca lărgirea dreptului de vot, împroprietărirea ţăranilor. 
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pe doamnele: contesa Elena Popovici-Logothetti şi Sofia Ştefanovici 
de viceprezidente. Va rămânea memorabil acest prim comitet din 
care afară de damele numite au mai făcut parte doamnele Casandra 
Buberl, Ana Copaci, Maria de Grigorcea, baroana Ştefania 
Hurmuzachi, Lucia Ianovici, Aglaia Isopescu, baroana Anisia 
Musteaţă, Agripina de Onciul, baroana Victoria Stircea, baroana 
Pulheria Vasilco şi Elena Volan. Murind însă câteva zile după alegere 
prezidenta Eufrosina Petrino-Armis, în locul ei a fost aleasă contesa 
Elena Popovici-Logothetti prezidentă, şi de atunci această damă 
stă în fruntea Societăţii doamnelor române şi conduce cu rară abnega-
ţiune şi cu multe jertfe toată activitatea acestei Societăţi, care a 
crescut mereu şi s-a ramificat peste toată ţara şi astăzi poate privi 
cu mândrie la roadele câştigate. 

Şi este semnificativă şi împrejurarea că în fruntea acestor mişcări 
culturale au stat şi stau şi astăzi damele noastre de viţă de boier, 
care strângând împrejurul lor damele din toate păturile sociale din 
Bucovina, au dovedit că au tragere de inimă pentru poporul româ¬ 
nesc şi că le zace la inimă înaintarea femeii tocmai din stratul larg 
şi mare al ţărănimii noastre. Cu aceste fapte au închis ele acele guri 
rele ale pseudonorocitorilor de neam, care adesea strigau că boieri¬ 
mea, preoţimea şi intelectualii din Bucovina sunt caste separatiste 
care nu se interesează de pătura largă a poporului nostru. Tocmai 
această Societate, care se compune din soţii de boieri, de preoţi şi de 
intelectuali, prin activitatea ei rodnică şi binefăcătoare, a dovedit 
că sunt de rea credinţă cei ce susţin contrariul. 

Sunt 21 de ani de când această Societate şi-a început activitatea, 
şi nu va fi fără interes a cunoaşte în care direcţie se mişcă această 
activitate. 

Comitetul e împărţit în secţiuni şi fiecare secţiune are o misiune 
specială în cadrul misiunii generale. 

Cea mai însemnată instituţiune pe care o susţine această socie¬ 
tate este Internatul de fetiţe române din Cernăuţi, în care după 
ultimul raport se aflau 88 de eleve. Aceste copile primesc aici o 
creştere naţională şi o instrucţiune care le înlesneşte pentru viitor 
traiul de toate zilele. Mare este numărul elevelor care au ieşit din 
acest institut şi s-au răspândit în toate părţile ţării, aducând servicii 
preţioase familiei şi cauzei naţionale. Dacă vizităm acest Institut 
care stă sub conducerea directoarei D-na Iulita Popescu, rămânem 
încântaţi de curăţenia exemplară ce domneşte pretutindenea şi de 
sistemul higienic şi pedagogic ce este urmat aice. 
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Internatul stă sub privegherea nemijlocită a contesei Elena 
Popovici-Logothetti, a secretarei Societăţii, D-ra Minodora Ştefanelli 
şi a membrei din comitet D-na Virginia Ţurcan. 

O secţiune a acestei societăţi se ocupă cu confecţiunea veşmin¬ 
telor bisericeşti, unde mai multe eleve sunt instruite să deprindă 
acest meşteşug ca apoi să-l exercite în toate părţile ţării. Prin această 
activitate Societatea ne-a emancipat din mâna străinilor, care spre 
ruşinea noastră erau până nu de mult unicii confecţionari de acest 
fel de odăjdii. Secţiunea aceasta stă sub conducerea doamnelor Alma 
de Volcinschi şi Viorica Găină. Adesea d-na Alma de Volcinschi, a 
cusut şi ea singură la aceste odăjdii, numai ca să fie frumoase şi 
furnizate la timp. 

Societatea susţine şi un curs de croitorie sub conducerea Doamnei 
Agripina de Onciul. Elevele absolvente ale acestui curs ies cu cunoştin¬ 
ţele depline în ale croitoriei şi-şi au astfel viitorul asigurat şi pâinea 
în mână. 

O deosebită secţiune este cea a industriei casnice care stă sub 
conducerea Doamnei Ema de Krismanici. Această damă şi-a pus tot 
zelul, toată inima şi tot sufletul său în serviciul industriei casnice şi 
astăzi rămâi încântat, când vezi ce progrese a făcut această secţiune 
şi ce rezultate frumoase a dobândit până acum. D-na Ema de 
Krismanici ocupă cu cusături şi ţesături originale româneşti peste 
400 femei şi fete din popor, care nu numai că au câştig frumos care 
le înlesneşte traiul vieţii, dar îşi dezvoltă şi gustul şi răspândesc 
apoi cunoştinţele câştigate în toate părţile ţării. Secţiunea aceasta 
stă în strânse legături cu Asociaţiunea din Viena pentru propagarea 
industriei casnice femeieşti din toate provinciile austriece (Anstalt 
fur Frauen Hausindustrie), furnizează pentru aceasta mulţime de 
lucruri de mână, executate de ţărancele noastre. Asociaţiunea aceasta 
care stă sub patronajul Arhiducesei Maria Iosefa are depozite per¬ 
manente pentru vânzarea acestor cusături şi ţesături în Viena, 
Berlin şi Londra şi astfel aceste obiecte lucrate de ţărăncile române 
din Bucovina, ajung pe aceste pieţe principale ale comerţului şi 
judecând după comandele ce se fac, sunt foarte gustate şi căutate. 
Cât de apreciate sunt lucrările acestei secţiuni se poate vedea din 
faptul că anul trecut Arhiducesa Maria Iosefa a trimis D-nei Ema 
de Krismanici din Viena, o materie de mătase pentru o rochie de 
bal, rugând să se aplice pe acestă rochie broderia după izvoarele 
industriei româneşti din Bucovina. 

Societatea damelor române întreţine şi eleve la un curs de ţesătorie 
în Cernăuţi. Aceste eleve, terminând cursul şi dobândind cunoştinţele 
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trebuincioase, se întorc pe la sate şi răspândesc cunoştinţele adunate, 
între gospodinele de la ţară. Elevele sărmane părăsind cursul, capătă 
de la Societate şi stative (războaie) moderne pentru a le introduce 
în păturile mai largi ale comunelor româneşti. 

Modest a fost începutul acestei Societăţi, dar prin neobosita 
muncă a prezidentei Elena Popovici-Logothetti şi a secretarei 
Minodora Ştefanelli, precum şi a celorlalte dame din comitet, a ajuns 
a fi o instituţiune culturală de prima ordine care s-a ramificat peste 
întreaga ţară şi care precum arată raportul din urmă numără 23 de 
filiale în deosebite localităţi din ţară. 

Dar mai este o activitate a acestor dame care stă mai presus de 
toată lauda şi anume: înfiinţarea unui Azil de copii în Cernăuţi şi a 
altuia în suburbiul Mănăstireşti. La noi clasele de jos ale poporului 
sunt cu desăvârşire expuse înstrăinării şi mai ales în Cernăuţi şi în 
suburbiile sale. Muncitorii, tată şi mamă, pleacă de cu ziua la lucru 
şi lasă copiii de capul lor, sau pe mâini străine şi abia seara îşi văd 
de familie. In lipsa părinţilor, copiii cresc sălbatici, se deprind cu 
toate relele şi sunt lipsiţi de orice creştere, conducere şi supra¬ 
veghere. Damele noastre au înfiinţat deci două Azile în care se 
primesc copii de muncitori de la 3-6 ani. Părinţii, când pornesc la 
lucru, aduc copiii la Azil şi întorcându-se seara, îi iau cu sine acasă. 
Peste zi copiii aceştia sunt păziţi de o învăţătoare freobeliană, capătă 
instrucţia potrivită pentru etatea lor şi mâncare gratuită. Este o 
plăcere să vezi pe aceşti micuţi cum se deprind la rânduială şi 
curăţenie, cum deprind jocurile de copii, cum spun rugăciunile, 
cântă la un loc şi recită poezii uşoare, menite a le dezvolta memoria 
şi sentimentul naţional. Aceste două azile au avut şi urmarea că 
părinţii copiilor, pe jumătate înstrăinaţi, vorbesc acuma cu copiii lor 
numai româneşte, căci altfel aceştia nu ar fi primiţi în Azil şi astfel 
în familia întreagă a început să domnească limba românească. 

Azilul din Cernăuţi stă sub conducerea doamnelor Anisia Baroană 
Mustaţă, Ştefania baroană Hurmuzachi şi Olga Grigoroviţă, iar 
Azilul din Mănăstireşti îl conduce doamna Ema de Krismanici şi 
Olga Grigoroviţă; supremă priveghere o are însă contesa Elena 
Popovici-Logothetti. 

Comitetul care din Cernăuţi conduce toată mişcarea şi activi¬ 
tatea culturală a damelor din Bucovina este compus din doamnele: 
contesa Elena Popovici-Logothetti, prezidentă, Ana de Volcinschi şi 
Ema de Krismanici vice-prezidente, Minodora Ştefanelli secretară, 
Ana de Grigorcea casieră, baroana Ştefania Hurmuzachi, Agripina 
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de Onciul, Casandra Buberl, Virginia Ţurcanu, Olga Grigoroviţă, 
baroana Anisia Mustaţă, baroana Elisa Vasilko şi Sofia Zalozieki-
-Pitei. 

Ca să apreciem după merit activitatea Societăţii doamnelor române 
din Bucovina vom fi numai atunci în stare, când vom şti câtă muncă 
şi zel pun aceste doamne pentru împlinirea misiunii ce au luat-o 
asupra lor şi câtă jertfă de timp şi bani aduc pentru realizarea 
mişcării ce au început-o. Umblând adesea de la casă la casă, ele 
adună obolul bogatului şi săracului ca să hrănească fetiţele din 
Internat şi copiii din Azile şi când în punga binefăcătorilor lipseşte 
banul solicitat, atunci doamnele se mulţumesc şi cu contribuiri de 
merinde şi primesc cu bucurie făină şi varză şi cartofi şi alte daruri 
ce pot numai să capete. 

Numai dacă le ştim toate acestea şi dacă vedem cât au izbutit ele 
în strădania lor să adune de la neamul nostru mic şi sărac din 
Bucovina ca dintr-ale lui tot lui să-i dea, spre a-l înălţa şi a-l feri de 
pieire - atunci vom zice din adâncul sufletului nostru: Onoare lor şi 
mulţumită neamului întreg, căci ele partea cea bună şi-au ales-o 
care nu se va lua de la dânsele. 

Şi neamul românesc din Bucovina, binecuvântează această mişcare 
feministă şi se închină cu dragoste şi respect înaintea acestei activi¬ 
tăţi, pline de jertfe, dar rodnice şi înălţătoare. 

Şi este bine ca şi surorile din alte părţi locuite de români să 
cunoască direcţia în care se mişcă activitatea feministă a surorilor 
lor din mica noastră ţară unde suntem avizaţi numai la puterile 
noastre proprii ca să ne putem salva neamul, limba şi legea stră¬ 
moşească. 

T.V. Stefanelli 
Viitorul Româncelor, anul I, 

nr. 4, aprilie 1912, pp. 55-57. 
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Reuniunea [Femeilor Române din Braşov] 

de la 1867 până la 1912 

La 1867 se schimbă din nou comitetul. Prezidenta fu aleasă fosta 
casieră Efrosina I.G. Ioan, „casieriţă" Maria Secăreanu, „secre-
tăriţe" : Sevastia I. Mureşianu şi Victoria C. Iuga, iar membre : 
Maria Apostol Pop, Maria I. David, Elena Baiulescu, 
Chiriachiţa C. Popazu, Zoe I. Petric, Elena I. Iuga, Maria N. 
Ciurcu şi Carolina N. Pop. 

Intre preocupaţiunile din acest timp ale reuniunii amintim, pe 
lângă stăruinţele ei pentru înfiinţarea de nouă şcoale în Ardeal şi 
planurile înfiinţării de seminare pentru pregătirea de învăţătorese 
sau institutoare. O dorinţă fierbinte a ei, care însă nu s-a putut 
realiza, a fost editarea şi publicarea unui jurnal periodic penţru 
creşterea şi instrucţiunea femeii române. 

In decursul acestei perioade reuniunea văzu răsărind şi pe creasta 
opusă a Carpaţilor două mândre fiice ale sale: Reuniunea Femeilor 
Române din Iaşi, în 1868, la stăruinţele distinsei românce Cornelia 
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Emilian, soţia profesorului de la universitatea de acolo Ştefan 
Emilian, unul dintre foştii colaboratori ai iniţiatorului reuniunii 
din Braşov. 

Ştefan Emilian îşi dăduse concursul său în timpul cât stătu la 
Braşov, lui Iacob Mureşianu şi la compunerea jocului „Romana", 
ajutându-l la punerea pe note a melodiilor dictate de el. 

Prezidentă a reuniunii din Iaşi fu Matilda Sihleanu, iar vice-
prezidente Cornelia Emilian şi Aristia Popescu. 

Tot în 1868, a luat fiinţă la Ploieşti: Societatea de binefacere 
a femeilor române din oraşul Ploieşti pentru ajutorul la 
instrucţia şi educaţiunea copilelor sărmane. Comitetul ei se 
compunea din preşedinta: Eufrosina Costiescu şi vicepreziden-
tele: Elena Cantilli, Sevastia Radovici, Maria Georgescu şi 
Irina Aslan. 

Acestea fură primele societăţi feminine din ţările româneşti. 
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Cu drept putea să spună Eufrosina I. Ioan în raportul Adunării 
generale de la 7/19 nov. 1868 că „Reuniunea după o viaţă frumoasă şi 
binefăcătoare de 18 ani nu numai că a stagnat vreodată în activitatea 
ei, ci a înaintat încă tot mai mult, încât a câştigat renumele de cel 
mai frumos şi mai bine organizat institut naţional românesc". 

* 
* * 

Perioada dintre anii 1870-1885 e caracterizată prin stăruinţele 
mai ales ale prezidentei Maria Secăreanu, aleasă în noiembrie 1879 
şi realeasă în 1882 şi 1886, pentru înfiinţarea unui mare internat de 
fete şi a unui orfelinat la Braşov. Pentru prosperarea celorlalte şcoli 
existente în Ardeal, Reuniunea a făcut tot ce i-a stat în putinţă. 

în anul 1873 se formă în capitala ungurească a Ardealului, la 
Cluj „Comitetul fondului pentru înfiinţarea unei şcoale române de 
fetiţe în Cluj", preşedinte fiind Alexandru Lazăr, iar notar distinsul 
profesor universitar Dr. Gregoriu Silaşi. în scrisoarea adresată 
în nov. 1873 reuniunii la Braşov el cerea o subvenţiune anuală, 
comunicându-i reuniunii că „O doamnă din Cluj şi cu fiica ei, care 
absolvi preparandia cu calculi eminenţi e aplecată să deschidă în 
casele sale un pensionat şi o şcoală română care să poată cuprinde 
până la 25 de fetiţe". Nedispunând însă de mijloace suficiente, Reuni¬ 
unea trebui să amâne deocamdată acest proiect. 

Nici şcoala de la Abrud nu se putu încă înfiinţa. De aceea frun
taşul român de acolo, Matei Nicola, trimite în 1874 suma de 50 
fiorini destinată spre acest scop Reuniunii la Braşov. 

Reuniunea mărise încă începând din anul 1865 subvenţiile şcoli¬ 
lor din Blaj şi Sibiu. Subvenţia şcolii din Blaj o mări cu 200 fiorini, 
iar pe aceea a profesoarei şcoalei din Sibiu, Maria de Georgevici, 
la 300 fiorini anual. 

în 1872 se aranjă în beneficiul Reuniunii un ciclu de conferinţe 
ştiinţifice şi literare. între conferenţiari întâlnim pe Ioan Meşotă, 
Ipolit Ilasievici, Ioan Lengheru şi pe Emilia Humpel din Iaşi, 
sora lui Titu Maiorescu. Tot în acest an Reuniunea cumpără casele 
din centrul oraşului ale lui Apostol Pop. 

în 1876, Reuniunea „considerând că numai prin creşterea mai 
raţională şi mai îngrijită a sexului femeiesc se poate ridica 
neamul românesc la conştiinţa de sine şi poate pune în poziţie 
de a rezista pericolelor care-i ameninţă existenţa sa naţională" 
înfiinţă pe lângă cele 4 clase ale şcoalei de fete existente în Braşov şi 
a 5-a clasă, pentru care se votă o subvenţie anuală de 400 de fiorini. 
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Merită în acest timp o laudă şi comitetul filial din Blaj al 
Reuniunii, care aranjă aproape în fiecare an câte un mare bal în 
folosul ei. Balul din 1874 obţinu de pildă un venit aurat de 100 fiorini. 
Veniturile balurilor din Braşov treceau uneori şi peste 300 fiorini. 

Cu ocaziunea Adunării generale din noiembrie 1875, Reuniunea 
îşi serbă primul ei jubileu, jubileul de 25 de ani de muncă pentru 
înălţarea în cultură, ridicarea şi întărirea în conştiinţă şi educaţie 
naţională a stâlpului celui mai puternic al neamului românesc, a 
femeii române. 

în anul 1876 „Asociaţiunea transilvană etc." [ASTRA] de sub 
conducerea marelui român Iacob Bologa, oferi concursul său Reuni¬ 
unii din Braşov pentru înfiinţarea unei şcoli de fete la Câmpeni. 
Reuniunea a subvenţionat în decurs de mai mulţi ani şi această 
şcoală. 

Toate şcolile subvenţionate de reuniune erau obligate a trimite 
în fiecare an rapoarte amănunţite despre activitatea lor şi progresul 
realizat. Uneori Reuniunea inspectă aceste şcoli prin „secretarul" ei 
sau prin alte persoane. Şcolile stăteau sub supravegherea directă a 
protopopilor respectivi. Se aranjă şi un splendid bal însoţit de o 
loterie. 

în războiul pentru independenţă din 1877, membrele din Braşov 
ale Reuniunii dădură o strălucită dovadă a înaltelor lor sentimente 
naţionale şi al avântului lor necunoscător de hotare, prin zelul cu 
care au lucrat pentru colectarea de bani şi pregătirea de scame, 
bandaje şi alte lucruri trebuincioase răniţilor români. Cu deosebire 
se distinseră în această acţiune: Sevastia I. Mureşianu, Maria 
Nica, Victoria C.I. Iuga, Areti T. Stănescu şi Elena Moraitu, 
cărora Domnul României le acordă în decembrie 1878 prin înalt 
decret crucea comemorativă „Elisabeta". 

Iată şi numele înşirate alfabetic a celor mai zeloase membre 
dintre anii 1870-1885 : Maria Alexi, Ecaterina Arhimandrescu, 
Elena Baiulescu, Elena Boltres, Bălaşa Blebea, Reveica S. 
Chicomban, Efrosina Cioflec, Eugenia Cioranu, Maria N. 
Ciurcu, Zoe T. Ciurcu, Zoe I. Damian, Maria G. David (prezi-
dentă de la 1870-1879), Elena Aron Densuşianu, Elena Dima, 
Elisabeta Dobreanu, Agnes Duşoiu, Maria I.M. Grama, Polixana 
Ilasievici, Elena G.G. Ioan, Efrosina I.G. Ioan, Paraschiva 
Stefan Iosif, Sevastia Iacob Mureşianu, Eliza Iancu Mureşianu, 
9 7 9 7 9 7 

Veturia Neagoe Roman, Ecaterina B. Popp, Zoe B. Popp, 
Paulina N. Pop, Luisa V. Popescu, Susana I. Popovici, Maria 
Popea, Haretina Porescu, Maria Prişcu, Maria de Pruncul, 
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Efrosina I. Puşcariu, Ecaterina I. Puşcariu, Maria Radovici, 
9 7 9 7 7 

Elena Săbădeanu, Maria C. Secăreanu (prezidentă de la 
1879-1888), Elena Sotir, Hareti Stănescu, Octavia Tache 
Stănescu, Hareti Nic. Străvoiu, Elena Voina şi Maria Zănescu. 

în anul 1881 cu ocaziunea proclamării regatului român, salutată 
cu bucurie de toate româncele de inimă, se înscriseră ca membre 
fundatoare şi următoarele doamne din România: Elena Anastasiu, 
Iulia Aricescu, Natalia Brătescu, Sevastia Carcalechi, Mina 
Constantinescu, Zoe Dimitrescu, Iulia Hâjdeu, Maria Istaţiu, 
Elena Melidon, Elena Missail, Elena Moşoiu, Emilia Popescu, 
Zoe Porumbaru, Maria Râmniceanu, Elena Roşiu, Siţa Vasiliu 
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şi Paulina Zaharescu. 
între manifestaţiile culturale mai însemnate ale Reuniunii din 

această perioadă, amintim participarea ei în anul 1881 la expoziţia 
de industrie casnică naţională a „Asociaţiunii" [ASTRA] din Sibiu. 
Toate şcolile Reuniunii au trimis lucrări la expoziţie, obţinând primele 
premii. 

Cu înfiinţarea internatului orfelinat din Braşov, hotărâtă în anul 
1885, se începe un nou capitol în istoria Reuniunii, a cărei atenţiune 
se îndreaptă de aici înainte mai cu seamă în direcţia progresului 
acestui nou aşezământ al său. 
* 

* * 

Una dintre cele mai vechi şi fierbinţi dorinţe a primei înteme¬ 
ietoare a Reuniunii fu realizată de vrednica şi zeloasa ei urmaşe, de 
către prezidenta Maria Secăreanu, prin înfiinţarea primei şcoli 
internat de fete din Ardeal. 

înfiinţarea unui mare internat la Braşov, deveni cu atât mai 
uşoară, cu cât celelalte şcoli de fete din Ardeal, înfiinţate şi susţinute 
în parte de Reuniune „erau acum în poziţiunea de a se susţinea cu 
propriile lor mijloace". 

Cu subvenţiunea detrasă şcoalelor din Câmpeni şi Sibiu - deve
nite în 1883 independente - Maria Secăreanu, deschise în anul 1886 
noua şcoală profesională cu internat a Reuniunii, menită să absoarbă 
de aici încolo grija şi preocupaţiunea principală a ei. Spre acest 
scop, Maria Secăreanu puse la dispoziţie pentru adăpostirea inter¬ 
natului propriile ei case. 

Entuziasmate de această faptă naţională „Societatea de lectură" 
a domnişoarelor române din Braşov a dat o reprezentaţiune teatrală 
în folosul Internatului. 
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în planul noului Institut de creştere, elaborat de către o comisiune 
mixtă de doamne şi domni din Braşov, se dădu o importanţă mare 
nevoilor moderne ale creşterii practice a femeii acomodată în primul 
rând clasei mijlocii a poporului nostru, a cărei lipsă s-a simţit la 
noi totdeauna mare şi a cărei importanţă a fost totdeauna la popoa¬ 
rele culte. 

Văzându-şi visul realizat, Maria Secăreanu, care colaborase şi 
la întemeierea reuniunii, care în 1855 înlocuise pe prima prezidentă 
îmbolnăvită, care fu mai mulţi ani casieră şi 9 ani prezidentă a 
reuniunii, îşi dete demisiunea mulţumind tovarăşelor ei pentru 
concursul, ce i l-au la săvârşirea frumoasei opere naţionale. 

Tot în acest an, zeloasa membră a reuniunii Elena Filitis, născută 
Radovici oferi în mod gratuit internatului localul caselor sale din 
strada Castelului. 

în 1890 s-au făcut unele modificări în programul şcoalei, adău-
gându-se nouă obiecte de învăţământ. 

în Adunarea generală din noiembrie 1888, s-a ales următorul 
comitet: Elena Gartner, Agnes Duşoiu, Maria Zănescu, Areti 
Nemeş, Elena Sotir, Eugenia Kertsch, Elena Voina, Elena 
Dima, Paraschiva Iosif, Eufrosina I.G. Ioan, Elena Săbădeanu 
şi Polixenia Ilasievici. Prezidentă fu aleasă vechea membră a comi¬ 
tetului reuniunii Agnes Duşoiu, care înlocuise pe Maria Secăreanu 
după îndepărtarea ei. 

împrejurările politice externe; piedicile cele mari, pe care le 
puneau stăpânirea ungurească în calea progresului nostru cultural 
şi naţional au făcut ca reuniunea din Braşov să piardă din ce în ce 
mai mult din terenul acţiunii sale şi influenţa ei asupra Ardealului 
întreg. Rând pe rând se deslipiră de ea reuniunile ei filiale, fiice 
ajunse la maturitate, devenind independente. Astfel, că la sfârşitul 
secolului nu era centru mai însemnat românesc în Ardeal, care să 
nu aibă o astfel de reuniune. 

Reuniunea, aducând mai multe îmbunătăţiri internatului, reuşi 
să înmulţească considerabil numărul elevelor. Ea se putu gândi şi la 
întemeierea în legătură cu acest internat a orfelinatului atât de 
mult aşteptat. Spre acest scop, Adunarea generală extraordinară a 
Reuniunii din ziua de 17 iunie 1893 alese o comisiune compusă din 
doamnele Ecaterina Puşcariu, Elena A. Mureşianu, Iulia Lemeny, 
Maria Maxim şi Netti Petrescu, care să elaboreze noul proiect de 
reorganizare a internatului. în 24 al aceleiaşi luni, Adunarea gene¬ 
rală primi şi aprobă noul regulament al „Internatului-orfelinat" 
combinat. 
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Tot în această adunare se hotărî detragerea subvenţiilor acordate 
şcoalelor din Blaj şi Braşov, care fură susţinute de aici înainte de 
către mitropolia din Blaj şi eforia Şcoalelor centrale din Braşov. 

Pentru mai buna administrare a internatului, Reuniunea numi 
în 1891 o economă în persoana distinsei membre a comitetului ei, 
D-na Elena Săbădeanu, venerabila prezidentă de onoare de azi a 
reuniunii şi unul dintre cei mai puternici stâlpi ai ei. Reuniunea şi-a 
exprimat de mai multe ori „mulţumita protocolară pentru zelul ce 
l-a dezvoltat în conducerea afacerilor". D-na Săbădeanu a ocupat în 
acelaşi timp şi postul de casieră a Reuniunii achitându-se şi de 
această sarcină onorifică în mod strălucit. 

Nu putem uita aici nici pe vrednica directoare a internatului, 
Carolina Teclu (f1900), sora renumitului chimist şi academician 
Nicolae Teclu, care începând cu anul 1894 a condus creşterea şi 
educaţiunea a sute de tinere mlădiţe din toate regiunile româneşti, 
într-un mod demn de recunoştinţa posterităţii. 

Tot în anul 1894 îşi începu activitatea rodnică de pedagoagă a 
acestui institut, zeloasa vice-prezidentă de azi a reuniunii, D-na 
Maria Popescu Bogdan. în acest an se făcură nouă modificări ale 
planului de învăţământ, numărul orelor de instrucţie fiind aproape 
dublat. 

S-au ţinut şi conferinţe publice, în folosul reuniunii cu profit 
frumos de către neuitatul director al gimnaziului român Virgil Oniţiu 
şi de Dr. Iosif Blaga, Pompiliu Dan şi D-şoara Augusta Glodariu. 

* 
* * 

Nu fuseseră de ajuns piedicile pe care Reuniunea le întâmpinase 
din partea statului maghiar în decursul celor două decenii din urmă 
şi în 1891 ea se văzu din nou ameninţată a pierde şi modesta ei 
agoniseală de patru decenii de muncă şi de jertfe. 

Ministrul de interne maghiar ceru în martie 1891 Reuniunii 
unele informaţiuni privitoare la organizaţia şi funcţionarea ei 
internă. Primind răspunsul Reuniunii, ministrul ceru schimbarea 
paragrafelor 1 şi 8 ale statutelor ei. Ministrul însă nu aprobă statu¬ 
tele schimbate, ci prin ordonanţa sa din 5 mai 1894 ceru din nou 
modificarea altor paragrafe. însă nici de data asta statutele nu fură 
aprobate ci, după doi ani, în 23 mai 1896 ministrul ordonă intro
ducerea în ele a următoarelor puncte: 

a) ca Adunările generale şi extraordinare ale reuniunii să se 
anunţe cu 15 zile mai înainte autorităţii competente. 
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b) ca şedinţele obişnuite ale comitetului să se anunţe cu 8 zile 
mai înainte autorităţii competente şi 

c) ca după fiecare adunare generală, fie ordinară sau extraordi¬ 
nară, să înainteze autorităţii competente în decurs de 3 zile, copii 
legalizate după protocoalele şedinţelor. 

Mai cerea ministrul de interne introducerea în statute a clauzei: 
„Femei care nu aparţin statului nostru nu pot fi membre, 

decât numai cu aprobarea D-lui ministru de interne". 
Adunarea generală hotărî a patra oară modificarea statutelor, 

însă cu privire la unele din cererile ministrului ea propuse, la îndemnul 
unor bărbaţi fruntaşi, a i se înainta o reprezentaţiune. 

Zadarnică fu însă această încercare. Aprobarea fu din nou refu
zată. Atunci la sfatul „bărbatului de încredere" Andrei Bârseanu, 
Reuniunea hotărî în adunarea din 7 noiembrie 1898 „a alege iarăşi -
scrie vrednicul şi zelosul secretar al reuniunii Lazăr Nastasi - o 
comisiune cu însărcinarea de a studia proiectul prezentat de comitet 
şi a veni cu propuneri la viitoarea Adunare generală extraordinară". 

„Această comisiune constătătoare din doamnele şi domnii: Elena 
şi Dr. A. Mureşianu, Zoe şi Simion Damian, Victoria şi Virgil Oniţiu, 
Elena şi Dr. Iosif Blaga decide a se propune Adunării generale a nu 
se redacta statutele din nou precum se decisese în Adunarea gene¬ 
rală, căci o nouă redactare ar putea să amâne rezolvarea acestei 
chestiuni timp îndelungat, ci să se împlinească cele trei dispoziţiuni 
pretinse de ordinaţiunea ministerială din 1896". 

După ce statutele mai făcură încă de două ori drumul dintre 
Braşov şi Budapesta, din cauza unor amănunte de formă, ele fură în 
sfârşit aprobate, după 11 ani de trăgăneală dăunătoare şi chinui¬ 
toare, prin decretul ministerial din 8 octombrie 1901. 

Vom înţelege mai bine cauzele înverşunatei atitudini din acest 
timp a guvernului maghiar faţă de reuniunea din Braşov, când vom 
afla, că el coincide cu agitata epocă a memorandului, în care femeile 
noastre nu au rămas nimic îndărătul zelului şi avântului naţional al 
eroicilor lor soţi. Astfel de pildă, în timpul procesului se formă la 
Braşov în casa Elenei A. Mureşianu, un „comitet politic" secret, în 
afară de cadrele Reuniunii, cu scopul de a sprijini şi apăra pe băr¬ 
baţii lor prin apeluri şi propagandă în ţară şi străinătate. 

Prezidentă a acestui comitet fu aleasă vechea şi venerabila colabo¬ 
ratoare a reuniunii Elena Baiulescu, mama prezidentei de azi. 

La propunerea Elenei A. Mureşianu, s-a luat în 1894 şi iniţiativa 
baterii medaliei comemorative de bronz „Totul pentru naţiune", a 
cărei venit s-a întrebuinţat pentru scopurile amintite mai sus. 



REUNIUNEA [FEMEILOR ROMANE DIN BRAŞOV] 139 

în ianuarie 1901, Reuniunea îşi serbă cu mult fast şi cu multă 
solemnitate jubileul ei de 50 de ani. 

Cu toată supravegherea ei strictă din partea organelor politice 
ungureşti, cu toate greutăţile ei economice şi financiare, Reuniunea 
îşi urmă cu perseverenţă activitatea ei. între membrele noi care au 
funcţionat între anii 1891-1902 în comitetele reuniunii amintim pe : 
Otilia Bidu, Elena Blebea, Maria Branişte, Maria Burduloiu, Amalia 
Chiffa, Zoe Damian, Paraschiva Dariu, Viola Goldiş, Susana Laslo, 
Vilma Popp, Luiza Popescu, Elena A. Popovici, Maria Popovici, 
Octavia Stănescu şi Paraschiva Vlaicu. 

începând cu anul 1902, atenţiunea principală a Reuniunii se 
îndreaptă în direcţiunea clădirii pentru internatul ei orfelinat a 
unui edificiu propriu mai mare şi mai corespunzător. La 1906, Reu¬ 
niunea a profitat de ocaziunea vânzării caselor băncii „Albina" din 
şirul spitalului nr. 10 - vechi case româneşti, care adăpostiseră, 
înainte de 1848 şcolile româneşti din Braşov, şi le-a cumpărat în 
schimbul sumei de 47.500 cor. în 11 (24) nov. 1907 s-au sfinţit cu 
mare solemnitate încăperile Internatului-orfelinat, aşezate în casele 
proprii ale Reuniunii. în 1904 d-na Elena Săbădeanu, fu aleasă 
preşedintă în locul dimisionatei, ci sărbătoritei Agnes Duşoiu. Comite¬ 
tul ales atunci fu următorul: Bălaşa şi Elena Blebea, Maria Burduloiu, 
Agnes Duşoiu, Maria Lupan, Elena A. Mureşianu, Elvira Navrea, 
Elena A. Popovici, Elena Săbădeanu, Virginia Vlaicu şi Elena Voina. 

în anul următor, internatul câştigă o harnică directoare în persoana 
d-nei Ana Birăescu, iar ca ajutoare a directoarei fură numite Agapia 
Şuşanu şi Maria Rusu. 

Prezidenta Reuniunii, D-na Săbădeanu fiind nevoită din motive 
de sănătate a-şi da în mod definitiv demisia, Adunarea generală 
extraordinară din ianuarie 1908, a ales în locu-i pe distinsa scrii¬ 
toare şi vechea şi zeloasa colaboratoarea reuniunii, d-na Maria B. 
Baiulescu. Cu acest prilej d-na Săbădeanu, fu proclamată, ca mulţu¬ 
mită pentru nepreţuitele ei servicii aduse Reuniunii prezidentă de 
onoare a ei. 

încă pe timpul d-nei Săbădeanu, se introdusese obiceiul numirii 
unei vice-prezidente. Un şir întreg de ani a îndeplinit acest rol d-na 
Virginia Vlaicu născută Iuga de Bacia, nepoata lui Bariţiu. 

între evenimentele mai însemnate interne amintim mutarea la 
Sibiu în anul 1912 a distinsei membre a comitetului şi vechei şi 
zeloasei colaboratoare a Reuniunii, d-na Ecaterina A. Bârseanu 
n. Nicolau, nepoata de fiu a primei prezidente a Reuniunii şi soţia 
distinsului academician Andrei Bârseanu, ales preşedinte al 
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„Asociaţiunii" [ASTRA] în care Reuniunea pierdu de asemenea pe 
unul dintre cei mai vrednici sfătuitori ai săi. 

Merită a fi amintite şi stăruinţele d-nei Maria Baiulescu pentru 
înfiinţarea unui mare orfelinat românesc. 

în Adunarea generală a Reuniunii din noiembrie 1912, d-na 
Baiulescu îşi încheia cuvântarea astfel: 

„Astăzi noi ne-am întâlnit să culegem rodul ostenelelor vredni¬ 
celor noastre antecesoare, dar şi pentru ca să-l înălţăm, stăruind să 
întrunim puterea tuturor Reuniunilor române din patria noastră şi 
să formăm un orfelinat comun tuturor românilor din patria noastră : 
Dacă fiecare dintre noi îşi va jertfi obolul pe altariul naţiunii, în 
curând ne vom vedea în mijlocul unui congres al tuturor Reuniunilor". 

Iată şi membrele comitetelor din aceşti ani: Maria B. Baiulescu, 
Ecaterina (Catinca) A. Bârseanu, Bălaşa Blebea, Maria D. Lupan, 
Maria Maximilian, Maria Median, Elvira Navrea, Sidonia Petrovici, 
Maria Gr. Popescu-Bogdan, Elena A. Popovici, Elena Sfetea, Eugenia 
Dr. Vercedea şi Virginia Vlaicu. 

Carpaţi, anul V I , nr. 339, din 
8 septembrie 1926. 



16 
Femeia română şi politica. Conferinţă ţinută 
la Congresul din Galaţi al „Asociaţiei pentru 

înaintarea şi răspândirea ştiinţelor" 

Doamnelor 
Domnilor 
Timp de un an de zile în conferinţele, întrunirile şi articolele de 

fond ale revistei Drepturile femeii am arătat destul de limpede 
temelia ştiinţifică pe care clădesc revendicările noastre feministe. 

Chiar cel mai răutăcios critic dacă nu atacă feminismul numai cu 
spoială de fraze, ci rămâne în limitele ştiinţei şi cunoaşte bine 
chestia socială numită „Feminismul", nu va putea zice că sunt contra 
familiei, că propag comunismul, că sunt pentru falanstere. 

Comunitatea este o ficţiune, individul este realitatea şi de aceea 
individul trebuie să primeze comunitatea fără a o nimici. 

Oricâte idealităţi am avea şi planuri de desăvârşită înfrăţire 
trebuie, dacă avem spiritul observator să recunoaştem că idealităţile 
noastre şi cu realităţile vieţii, merg în raport invers proporţional, 
adică cu cât teoriile de dreptate, egalitate, înfrăţire se speculează şi 
împrăştie mai mult, cu atât lupta vieţii devine mai ascuţită şi armele 
întrebuinţate-n luptă mai veninoase. 

Aşa că nicăieri ca în familie, individului nu i se poate asigura 
dezvoltarea şi înarmarea complectă pentru lupta cu viaţa. Fiindcă 
feminiştii adevăraţi sunt individualişti prin excelenţă, fiindcă, după 
cum zice şi marele sociolog Nowicow: „Ei împing tocmai acest indivi
dualism până la ultimele lui consecvenţe, voind să-l aplice nu numai 
la jumătatea neamului omenesc, ci la omenirea întreagă, la femei 
întocmai ca la bărbaţi. 

De altfel orice om cult trebuie să se opuie categoric sistemelor 
falansteriene, pentru simplu cuvânt că micşorează fericirea indivi
duală, care singur e ceva pozitiv şi real. Fericirea societăţii în opoziţie 
cu şi-n afară de oamenii în carne şi oase care o compun, e abstracţia 
cea mai seacă, cea mai absurdă şi mai funestă din câte există. 
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Feminiştii cei mai radicali sunt cu totul pentru familie căci numai 
în ea poate găsi individul, maximul de fericire. De altfel ajunge să 
cunoşti ştiinţele sociale chiar în mod superficial pentru a-ţi da seamă 
că civilizaţiile superioare se pot lipsi tot aşa de greu de familie ca şi 
organismul de celule". 

Când e vorba de Maternicat1, e citat în istoricul feminismului ca o 
etapă sociologică în care femeia a fost capul familiei şi avea foarte 
multe drepturi chiar de cetăţeană, cum de pildă a fost în Egipt. 

Cât e vorba de reluarea Maternicatului, nici un sociolog de seamă 
nu pomeneşte lucrul acesta, condiţiunile economice care au dat 
naştere Maternicatului au dispărut şi interesul nostru e să stabilim 
familia. 

în feminismul adevărat, nu e vorba nici de mândria femeii, nici 
de libertatea ei de a iubi, e vorba de drepturile ei din punct de vedere 
legal, economic, politic. 

Interesul feminismului, e a face femeia să fie considerată şi să se 
considere ea singură ca o fiinţă de sine stătătoare, nu ca un obiect în 
vecinica stăpânire a altora şi vecinic condusă de alţii. 

Deci pentru a nu se confunda feminismul propovăduit de mine şi 
a nu mi se ruina o operă la care lucrez de mult şi pentru care jertfesc 
mult şi în toate felurile: ţin să declar că noi feministele din jurul 
societăţii Emanciparea femeii, nu suntem nici comuniste şi nici nu 
cerem Maternicatul. Dată această scurtă lămurire, reamintesc că-n 
ultima mea întrunire şi ca articol de fond am vorbit despre „Drepturile 
femeii", sintetizând în 12 puncte revendicările feministe. 

1. Modificarea codului civil şi a celorlalte coduri aşa ca să fie în 
acord articolele ce par a se contrazice ori se contrazic: aceasta 
mai cu seamă în ce priveşte condiţia juridică a femeii. 

2. îndepărtarea incapacităţii civile a femeii. 
3. Relativ la copii drepturile mamei egale cu a tatălui. 
4. Căutarea paternităţii. 
5. Extinderea drepturilor femeii relativ la tutelă cu dreptul 

pentru ea de-a face parte din consiliul de familie. 
6. Suspendarea prostituţiei legale. 
7. Independenţa economică a femeii măritate. 
8. Aplicarea principiului „La muncă egală, salar egal". 
9. Admisiunea femeilor la carierele zise liberale: avocat, notar. 
10. Admiterea femeilor comersante la camerele şi tribunalele de 

comerţ. 

1. matriarhat. 
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11. Admiterea femeilor la învăţământul universitar superior, 
directoare de spitaluri şi ospiciuri. 

12. Admiterea femeilor egal cu bărbaţii în corporaţii, societăţi de 
administrare, de binefacere, de caritate şi asistenţă publică. 

13. Evaluarea în bani a lucrului soţiei în gospodărie. 

Fiindcă împrejurările au făcut să am responsabilitatea chestiei 
feministe, m-am simţit şi mă simt îndatorată de a studia bine rezul¬ 
tatele la care s-a ajuns în chestia sufragiului şi mai cu seamă la 
comună de-a observa cum stă chestia la noi, de a mă folosi cât mai 
mult de experienţele făcute-n ţările străine şi de a cunoşte-n amă¬ 
nunţime în jurul a ce chestiuni s-a învârtit activitatea parlamentară 
a femeii. [...] 

Din punct de vedere individual, ca o dezvoltare şi afirmare mai 
mare a conştiinţei eului femeiesc, amestecarea femeii în treburile 
politice este o necesitate. 

Avem un eu cât timp voim şi simţim, dar nu ai conştiinţa eului 
tău decât atunci când activezi, adică traduci în fapte voinţele şi 
simţirile tale... deci, cât timp ai câmp larg de acţiune şi putinţă de 
a-ţi face respectată individualitatea ta. 

De ce femeia care-i responsabilă ca şi bărbatul de actele sale în 
faţa societăţii, să nu aibă ca şi dânsul dreptul de a lupta pentru 
opiniunile sale ? 

De ce femeia care-i justiţiabilă, adică supusă legilor ţării ca şi 
bărbatul, să nu aibă ca şi el dreptul de a discuta legile ? 

De ce femeia care-i contribuabilă ca şi bărbatul să nu aibă ca şi 
el dreptul de a controla finanţele ţării ? 

De ce femeia care-i însărcinată de natură în serviciul mater¬ 
nităţii să nu aibă ca şi bărbatul care are sarcina serviciului militar... 
dreptul de a-şi revendica drepturile sale ? ? 

în întreaga lume sunt oameni mari care sprijină revendicările 
feministe, mai mult încă, eminentul sociolog englez Drysdalle, fon
datorul Ligii drepturilor omului din Londra... a scris în chipul cel 
mai limpede şi mai puternic o broşură intitulată: Pentru ce bărbaţii 
au un avantaj întru a lucra pentru obţinerea sufragiului feminin. 
Autorul nu se adresează numai simţului de echitaţie şi dreptate a 
cititorului, ci dovedeşte cum bărbatul profită de pe urma egalităţii 
de drepturi economice a femeii, căci bărbatul ca şi femeia se vor 
folosi de pe urma salariului egal la muncă egală, şi această îmbună¬ 
tăţire nu se va obţine decât prin mijlocul sufragiului femeii. 
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Nu vă mai citez pagini întregi de Ferdinand Lacour, Finot Jean, 
Luis Frank belgianul... etc., care nu sunt decât în serviciul recu¬ 
noaşterii dreptului de vot al femeii. 

Dar meetingul de an de la Paris. Meetingul ţinut la otelul socie
tăţilor savante... la care a vorbit Marcel Sembat, Ferdinand Buisson, 
Fourniere, Josef Menard, de Estournelles, de Constant etc. Marie 
Verone, avocată la Curtea de Apel din Paris, Nelly Roussel, Hubertine 
Auclert, decana feminismului etc., de Congresul sufragist din 
Stockholm. Să vă povestesc pe scurt de procesiunea organizată astă 
vară în New York... 

Zece mii au demonstrat prin Streetul 5, tinere şi bătrâne, în 
toalete simple şi elegante, sub steaguri şi cu insigne galbene. Pe 
lângă muncitoare erau femeile milionare, fetele de iunker şi docto-
resele, doamnele din societate şi spălătoresele. 

Cortegiul a plecat la ora 5 d.a. Acesta a fost primul cortej demon¬ 
strativ la New-York care a plecat just la ora fixată. 

Nici un semn de turburare sau dezordine. Toate au mers strună 
şi marea ordine a impus chiar şi poliţiei cu atât de vaste experienţe 
triste în demonstraţii dezordonate. 

Sufragetele din New-York, au voit să arate cu această ocazie 
puterea lor, să demonstreze că toate straturile sociale ale lumii 
feminine se află între ele, sau cel puţin că se interesează pentru 
marea agitaţie feminină. 

Si în aceasta au reuşit, deşi ziarele cu opt zile înainte începuse să 
persifleze demonstraţia. Si mii de oameni au mers să vadă demon¬ 
straţia numai cu intenţia hotărâtă ca să supere femeile prin obser¬ 
vaţii răutăcioase. 

Dar s-au înşelat. Mii de femei treceau serioase pline de demni¬ 
tate. Nu purtau pantaloni şi nici n-aveau părul scurt, nici atitudine 
bărbătească, ci femei tinere, bine dispuse, pline de viaţă şi frumu¬ 
seţe, chiar şi cele care erau îmbrăcate în rochii mai modeste. 

Cortegiul a fost condus de D-şoara Beiderhase care era călare pe 
un roib frumos. Apoi a urmat gloata de 1000 a sufragetelor călări 
sub conducerea D-nei Karol Knoblach. Tot femeile au condus şi 
automobile în care luară loc femeile mai în etate, pe care drumul de 
cinci km le-ar fi obosit. 

Lumea se îngrămădise pe stradă şi pândea momentul ca să zefle-
misească. Dar a venit grupul femeilor care se ocupă cu munca indus¬ 
trială şi lucrul de mână. Aceasta a produs o schimbare în dispoziţii. 
După aceasta au defilat institutoarele şi învăţătoarele cu steagurile 
lor purtând inscripţia ţesută că în „Statele Unite se află 579.947 
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copii care nu ştiu să scrie şi să citească şi că în acele state unde 
femeile îşi au drepturile lor electorale - după statistica oficială -
procentul analfabeţilor este cel mai mic". 

După institutoare şi învăţătoare au defilat surorile de caritate, 
femeile care profesează avocatura, pictoriţele, scriitoarele şi alte 
femei care lucrează pe terenul intelectual, apoi spălătoresele, servi¬ 
toarele, comptabilele şi în fine grupa cea mai mare, cusătoresele de 
fabrică. Aceste din urmă care zilnic stau zece ore la maşina de cusut; 
aveau scris pe steagul lor „Forţa stă în unire". Pe lângă aceste, au 
demonstrat şi 619 bărbaţi pe care publicul şi-a vărsat tot necazul 
întrebându-i unde le sunt fustele. Demonstraţia a avut 59 femei 
oratoare care purtau pe spate câte o lădiţă ce servea drept tribună 
oratorică - dacă în drum se opreau spre a ţine vre-un discurs. 
Si toate oratoarele au fost ascultate cu răbdare. 

Nimic nu probează mai bine ca aceasta schimbarea concepţiei 
americane relativ la drepturile femeii ca imensul succes al acestei 
demonstraţii. în America părerea generală este că întinderea dreptu¬ 
lui electoral asupra femeii, poate să îmbunătăţească multe lucruri 
şi că această cerere a femeilor a devenit aşa de generală că nimeni 
nu mai râde de dânsa. 

Femeile americane au înaintat aşa de mult, mai mult decât 
englezoaicele, fiindcă au ştiut să-şi câştige prestigiul şi respect chiar 
şi la duşmanii lor. 

Deci ca concluzie practică pentru noi, Doamnele mele, vă sfătu¬ 
iesc, căutaţi a pricepe o idee, respectaţi-o, respectaţi munca şi jertfa 
dacă nu puteţi a munci şi a vă jertfi. Nu căutaţi singure a zeflemisi 
cu bărbaţii pe socoteala ideii a cărei importanţă nici n-o pricepeţi 
bine, căci nu vă bateţi joc de idee, ci de Dv. înşivă. Bărbaţii ascul-
tându-vă, deşi arată că le plăceţi aşa, în gândul lor vă umilesc. 

Numai femeia care se respectă, e respectată. 
Femeile au dreptul de vot la comună şi în parlament (vezi tabloul). 
în Danemarca, proiectul de revizuire a Constituţiei prezentat 

Camerei de jos la 23 octombrie 1912 de către primul ministru prevede 
dreptul de vot egal pentru femei şi bărbaţi. 

Iar la Londra s-a format alianţa internaţională a bărbaţilor pentru 
a sprijini dreptul de vot al femeilor, 24 de ţări s-au legat acestei 
alianţe internaţionale dovedind prin aceasta că mişcarea sufragistă 
nu-i o mişcare de război contra bărbaţilor şi nici o încăpăţânare a 
câtorva femei prea avansate şi exaltate. Mai mult încă, la 28 octombrie 
când a fost întrunirea Alianţei internaţionale, Spiller, preşedintele 
asociaţiei, în discursul lui spune că votul şi dezrobirea femeilor este 
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Dreptul la vot al femeilor în întreaga lume 

Ţările în care femeile 
au drept la vot 

La primărie în parlament Ţările în care femeile 
au drept la vot Alegătoare Eligibili Alegătoare Eligibili 

Anglia 1888 1897 - -
Danemarca 1908 1908 - -
Suedia 1886 1907 - -
Norvegia 1901 1901 1907 1907 
Finlanda - - 1865 1906 
Bohemia - - 1860 1861 
Rusia 1864 - 1905 -
Saxonia 1873 - - -
Islanda 1882 1902 - -
Colorado 

St
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el
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ni

te
 

- - 1893 1893 
Utah 

St
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ni

te
 - - 1896 1896 

Idaho 
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- - 1896 1896 
Wyoming 
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- - 1869 1869 
Washington 
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- - 1911 1911 
Kansas St
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1887 1887 - -
California 
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1911 1911 1911 1911 
Quebec 
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an
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1889 - - -
Ontario 
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an
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1884 - - -
Insula Prep Eduard .. 

C
an

ad
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1881 - - -
Noul Baynswick 

C
an
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a 1886 - - -

Noua Scoţie 
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an
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1887 - - -
Manitoba 
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an
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1887 1887 - -
Alberta 
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1887 1887 - -
Saskatchewan 
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1887 1887 - -
Columbia Britanică ... 
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1888 - - -
Noua Galie de Sud .... 
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1867 1867 1902 1902 
Victoria 
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1869 1869 1907 1907 
Australia de Vest 
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1871 1871 1899 1899 
Australia de Sud 
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 1880 1880 1895 1895 

Tasmania 
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Parlamentul federal 
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A
us

tr
al

ia
 

1886 1886 1883 1893 
Bombay 1902 - - -
Madras 1902 - - -
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unicul mijloc de-a restabili o legislaţie dreaptă şi raţionabilă, iar 
din punct de vedere economic zice: Concesiunea sufragiului feminin, 
mai totdeauna în cele douăsprezece ţări ale Europei, în Statele Unite 
şi în Australia a adus o apropiere a salariilor între cele două sexe. 
Consideră deci că dezrobirea femeii este o necesitate vitală pentru 
asigurarea egalităţii economice şi pentru a împiedica ca bărbaţii 
să fie înlocuiţi prin femei cât timp nu se vor da femeilor aceleaşi 
drepturi ca şi bărbaţilor. 

La noi în ţară de când avem o realitate politică, cu partide politice, 
cu Cameră şi Senat... deşi deloc reprezentative, ci personale după 
cum le numeşte Dl. Filipide în recenta sa broşură, femeile, chiar şi 
cele mai puţin culte, au făcut politică, politică militantă de simpatie 
ori interes, fără ca aproape nici una să priceapă, deci să poată judeca 
din punct de vedere economic ori al politicii externe superioritatea 
unui partid asupra altuia. Nu-i vorbă fie zis în parantez... prea 
puţini bărbaţi chiar îşi dau seama de aceasta! De aceea legile trec 
din interes de partid... leaderii politici sunt puţini la număr în 
fiecare partid, iar psihologia Camerei e foarte interesantă, când se 
discută vre-o lege, barem la senat auzi şi sforăind. 

Vrea să zică... fustele... tot sunt amestecate în politică, căminul 
nu-i părăsit pentru această politică militantă care serveşte bărbatu
lui ? Iar femeile politicienilor militanţi mai clonţoşi tot sunt prigo
nite - de au vre-o slujbă ori avere - oricât de inteligente şi de caracter 
ar fi... ba îmi pare că sunt mai prigonite cu cât au mai mult caracter 
şi rezistenţă. 

Nu se minează căminul, nu se distruge familia din pricina acestei 
politici militante? Si care-i partidul care nu contează pe sprijinul 
femeii în propaganda politică ? ? 

Câte opiniuni, câte sugestiuni şi câte curente nu creează femeia 
politiciană militantă... dar câte intrigi, câte încurcături în umbră... 
pentru a servi pe cutare ori cutare. 

De ce această politică în umbră care foloseşte la anume indivizi şi 
nu intereselor ţării şi încă şi mai puţin intereselor femeii ? 

De ce femeia să nu devie cetăţeană conştientă, cu un larg câmp 
de activitate, cu conştiinţa mărită de simţământul responsabilităţii 
şi a împlinirii unor datorii de la care atârnă progresul ei şi a neamului ? 

De ce femeia să nu aibă o adevărată educaţie, şi politică şi econo
mică ? Oare această educaţie şi cu drepturile care ar rezulta, nu ar 
crea o atmosferă de seriozitate, nu ar crea adevărate conştiinţi 
cetăţeneşti şi politice ? 
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Oare politica noastră nu ar deveni mai statornică şi mai 
reprezentativă în faţa numărului respectiv şi al conştiinţilor 
luminate ? 

Oare nu s-ar lărgi orizontul politicii noastre interne şi externe ? 
în faţa interesului obştesc ar dispare interesele indivizilor... dreptatea 
şi legalitatea ar deveni realităţi palpabile şi avantajoase pentru noi 
toţi, nu pentru ţări străine ori indivizi izolaţi. Si daţi-mi voie să vă 
întreb oare nu s-ar realiza mari şi sănătoase reforme dacă din postul 
de primar şi prefect nu s-ar face chestie politică, ci chestie de admi¬ 
nistraţie interioară? Oare prostituţia, asistenţa publică, orfelina¬ 
tele, igiena publică, ieftinirea traiului, nu ar fi chestie de activitate 
pentru femeie ? 

... Dar mă veţi întreba ce program, ori sub ce firmă vor face 
politică femeile ? ? 

Din punctul de vedere al culorii politice, femeia înainte de a fi 
conservatoare, liberală, junimistă, democrată, naţionalistă, radi¬ 
cală, progresistă, socialistă, legitimistă, clericală este trebuie să fie 
„Feministă" adică: unirea tuturor femeilor fără deosebire de culoare 
politică a familiei sub un singur steag... steagul revendicărilor femi
niste. D-şoara Lydie Pissarjewski, în una din conferinţele care se 
ţin lunar la Paris la Clubul feminismului internaţional, a dovedit 
această nevoie. 

Femeia vrea să i se recunoască dreptul a fi stăpână asupra per¬ 
soanei ei.... tovarăşa sufleteşte, intelectual şi economic a bărba¬ 
tului, tovarăşă la dreptul de a-şi câştiga viaţa, a-şi apăra căminul 
şi neamul... a lucra alături de bărbat pentru progresul ţării şi al 
neamului. 

în ziua când femeia va vedea că i se recunoaşte inteligenţa, că i 
se preţuieşte tăria caracterului şi rezistenţa în faţa patimii şi greu¬ 
tăţilor vieţii, în ziua când femeia va vedea că izbândeşte prin inteli¬ 
genţă şi activitate, nu prin cochetăria ei? care aşa uşor învinge pe 
bărbat... nu numai că se va înmulţi numărul femeilor care vor fi o 
individualitate, nu numai că va scădea numărul femeilor care s-au 
cocoţat în slujbe ce nu-s în stare să le îndeplinească... numai fiindcă 
au fost uşurele... dar chiar concepţia iubirii se va schimba... căci 
dacă bărbatului îi plac şi îl înving seducţiile exterioare, îl leagă şi 
înalţă calităţile intelectuale şi sufleteşti ale unei femei. 

Afară de aceasta, patriotismul femeii şi simţământul ei de dreptate 
vor influenţa foarte mult politica externă. încetul cu încetul, femeia 
prin mijlocul educaţiei serioase ce va primi şi răspândi în jurul său, 
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va face să dispară această politică externă economică... acapararea 
ţărilor mici de către ţările mai mari cu armată mai numeroasă şi 
bani mai mulţi. 

încetul cu încetul va dispărea această politică de hrăpire care are 
drept temelie minciuna, spolierea, războiul, nesiguranţa, pustiirea, 
ondulaţiile economice ale bursei şi comerţului, uciderea individua¬ 
lităţilor unui neam să nu se dezvolte în limitele orizontelor lui 
geografice trecute, ori în limitele calităţilor lui etnice ? înţeleg colo¬ 
nizările în ţările sălbatice, acestea aduc un real serviciu civilizaţiei 
şi valorează solul... dar e un non sens... fără nici o explicaţie decât a 
intereselor economice satisfăcute... acaparările pe nedrept a ţărilor 
civilizate, ba chiar oprimându-le, sugrumându-le pentru a-şi uita 
trecutul. 

Evoluţia, unitatea... sinteza finală a raselor, se face şi se poate 
face pe calea paşnică a ideii nu pe cea a războiului economic. Deşi 
feministele din punct de vedere al politicii externe sunt pentru 
„Pacifism", adică pentru arbitraj în politică, totuşi ştiind că Paci¬ 
fismul nu poate fi decât rezultat al unei profunde educaţii sociale în 
care noţiunea de drept şi dreptate să nu fie traducerea în fapt a 
dreptului şi dreptăţii celui mai tare, ci o nevoie de realizat a organi¬ 
zaţiei noastre intelectuale - făcând ca şi socialiştii germani şi italieni 
care creează un socialism naţional, de pildă, Rossi Doria care scrie 
„Socialism şi patriotism", tot aşa Bononi, Ferrich rămân profund 
patriote. 

Aşa că în Australia şi Noua Zeelandă au şi dovedit că înainte 
de-a fi pacifiste internaţionale, sunt patriote care se gândesc la 
apărarea ţării lor - cerând credite pentru armată şi marină. 

Am văzut şi se dovedeşte zilnic cu fapte nu numai că femeile 
sunt mai patriote ca bărbatul, dar că chiar feministele sunt patriote 
mai ales acolo unde ideea de patrie e o datorie a rolului de cetă-
ţeancă. 

în politica externă deci rolul feministelor românce este înainte 
de orice combinaţii de ordin economic mai totdeauna avantajos 
altora: este zic să-şi aducă aminte că profesorii şi literaţii germani 
au creat Germania mare de azi. Femeia Româncă, mama româncă 
să nu dezarmeze deci până ce nu va vedea România readusă la 
vechile-i hotare. 

Mărirea unui neam şi a patriei nu-l face conştiinţa ori genia¬ 
litatea câtorva oameni mari, ci conştiinţa poporului care duce fără 
de voie spre glorie pe cei de care-s cârmuiţi. 
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Mărirea României să fie idealul femeii. Din acest ideal să fie 
plină atmosfera în jurul bărbaţilor... mărirea patriei să fie gândul ce 
l-ar suge copilul odată cu laptele şi numai atunci românul va fi 
patriot, căci va şti pentru ce are a lupta şi numai atunci va fi 
respectat căci va fi temut, iar România mare prin patriotism, opera 
femeii românce va fi. 

Eugenia de Reuss-Ianculescu1 

Drepturile femeii, anul I I , 
ianuarie-februarie 1913, pp. 12-15, 19-25. 

1. Drepturile femeii, revistă lunară sub direcţia Eugeniei de Reuss-
-Ianculescu (1865-1938), scriitoare, inspectoare şcolară, preşedinta 
asociaţiei Emanciparea Femeii, înfiinţată în 1911, care îşi va schimba 
denumirea în Drepturile Femeii (1913); revista, apărută la Bucureşti 
între ianuarie 1912 şi iulie 1916, s-a impus în opinia publică prin poziţia 
sa fermă în favoarea unei legislaţii care să asigure femeii drepturi eco
nomice, juridice şi politice egale cu cele ale bărbaţilor; în paginile sale au 
fost publicate articole despre progresele mişcării feministe din Europa şi 
SUA şi au fost reproduse şi comentate hotărârile congreselor internaţio
nale de femei (de exemplu Impresii despre cel de-al Vl-lea Congres Inter
naţional al votului universal pentru femei, Budapesta, 1913; cel de-al X-lea 
Congres Internaţional feminist de la Paris, iunie 1913 etc.). 
Programul revistei a fost susţinut de personalităţi de prestigiu ca P. 
Negulescu, N. Cocea, N. Fleva; printre colaboratorii ei se aflau Cornelia 
din Moldova (Cornelia Kernbach), Constanţa Hodoş, Smara (Andronescu 
Gheorghiu), Elena maior Mihail, Fulmen (Ecaterina Raicoviceanu), 
Eugenia Scriban ş.a. 



17 
Femeia. Studiu social 

[fragment] 

[...] Chestia femeii este o chestie foarte serioasă. Si nimeni dintre 
cei fără idei preconcepute n-ar putea contesta influenţa hotărâtoare 
ce are femeia asupra civilizaţiei unui popor. E destul a ne arunca 
ochii asupra Occidentului în contrast cu Orientul - pentru a nu mai 
avea nevoie de multe argumente. Influenţa femeii în bine, ca şi în 
rău ca: mamă, soră, soţie... e ceva fatal, deoarece bărbatul din 
leagăn şi până la mormânt nu se poate sustrage ei. 

Si dacă femeia, lipsită până acum de cultură, sau numai cu 
aparenţa unei culturi, a dat oarecare rezultate - ce ar fi devenit 
progresul omenirii, dacă şi ea s-ar fi putut bucura de aceleaşi privi¬ 
legii ca şi bărbaţii! 

Chestia femeii - feminismul - care datează de mai bine de un 
secol, a ajuns astăzi, dacă nu să fie susţinută de toată lumea, dar cel 
puţin, discutată în toate cercurile intelectuale, recunoscându-se că 
starea femeii e demnă de a face preocuparea tuturor. 

într-adevăr, femeia a parcurs un drum foarte anevoios. Trecutul 
ni l-a arătat destul de bine. Ea a urcat stânca sclaviei, pe cea a 
cavalerismului - care nu se deosebea prea mult de cea dintâi; şi mai 
are de trecut peste cea a dreptăţii, cea mai înaltă şi cea mai greu de 
urcat. Această urcare a fost o evoluţie, care ca un uriaş a luptat printre 
veacuri şi luptă încă pentru a scoate pe femeie din haosul în care a 
rătăcit: dar mai are încă de luptat. Vrăjmaşii îi sunt opinia publică, 
moravurile, legile. învinsă cea dintîi, celelalte se vor supune de la sine. 

Până acum evoluţia a pus pe femeie pe cale numai de a se lumina, 
dar tot nu e încă acolo, unde ar trebui să fie. Căci ne găsim într-o 
epocă dureroasă de tranziţie. Spiritul şi inima femeii conştiente 
sunt încă încătuşate de moravurile societăţii. Femeia de astăzi face 
impresia unui condamnat liber între zidurile unei închisori, pentru 
că vrăjmaşii pomeniţi: Opinia publică, moravurile şi legile actuale -
actuale dar care datează de secole - sunt în contradicţie cu dreapta 
judecată şi cu spiritul timpului. 
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Societatea, aşa cum e organizată astăzi, e nedreaptă faţă de femeie. 
Si dacă bărbaţii întârzie să recunoască această mare nedreptate, 
timpul le va deschide ochii fără voia lor. Astăzi femeia e neputin¬ 
cioasă înaintea opiniei publice - formată tot din bărbat, căci numai 
ei au cuvântul în toate. O femeie, chiar când ar îndrăzni să ridice 
glasul şi să calce unele prejudecăţi, e bănuită de cine ştie ce fapt, 
mai întâi de către bărbatul ei - când nu ar avea fericirea să fie 
înţeleasă de el - apoi de rude, de prieteni şi de întreaga lume. Si 
mare vitejie face femeia care, trecând peste aceste neajunsuri, înfrun¬ 
tând ironiile şi surâsurile pline de înţeles, calcă înainte cu un pas 
sigur, călăuzită de nădejdea binelui, ce va veni. Ea lucrează spriji
nită neapărat şi de aprobarea cel puţin a 2-3 suflete scumpe ei. 

Dar cea mai mare nedreptate şi minciună, pe urma căreia femeia 
îşi pierde întreaga-i viaţă, este măritişul făcut în condiţiile ştiute: 
interes, ambiţie, curiozitate, imitare... în sfârşit o sumă de motive 
afară de unul singur: dragostea adevărată şi sfântă. Nu mai vorbim 
despre deosebirea vârstelor, a gustului lor şi a vederilor... bărbatul 
plictisit de toate, dezgustat, blazat îşi ia de tovarăşă o femeie neştiu¬ 
toare în ale vieţii şi cât ştie sub ce faţă i se prezintă!... 

Si aceasta e numai din pricină că femeia n-a fost încă iubită 
pentru ea singură, ca suflet independent de sex: căci foarte puţini -
excepţiile numai - au căutat să pătrundă sufletul femeiesc. Până 
acum sexele nici nu s-au cunoscut îndestul. Bărbaţii în general 
judecă pe femeie numai după anumit fel - numai după categoria cea 
mai nenorocită de femei. Iar femeile îi judecă după bărbaţii lor, de la 
care nu au luat decât ceea ce a fost mai rău în ei şi după cei care 
le-au curtenit şi pe care i-au cunoscut numai în momentele lor de 
pasiune. Adevăraţii cunoscători rămân numai oamenii de elită sufle¬ 
tească, care sunt foarte rari şi scriitori mari, analiştii fini - dar 
aceştia sunt puţin citiţi şi mai puţin înţeleşi. 

Si tot zbuciumul femeilor din lumea întreagă - o repetăm - nu-i 
pentru căpătarea drepturilor de vot, ci pentru dezrobirea morală 
care nu se poate căpăta decât prin sancţionarea legii. însă acei care 
nu pot înţelege la ce ar servi femeilor această dezrobire, au teamă 
că eliberarea persoanei va aduce în lume autocraţia femeii. Această 
autocraţie însă nu-i de dorit; căci s-ar putea să facă şi mai mult rău 
omenirii decât a făcut autocraţia bărbatului. Firea femeii, neieşită 
încă din ultimele faze ale sclavajului, ar lucra cu o aprindere ce n-ar 
prii societăţii. Dar colaborând cu bărbatul, rezultatele ar fi din cele 
mai bune. Afară de aceasta un spirit bine echilibrat şi cu o doză 
bună de raţiune nu aspiră decât la înfrăţirea sexelor şi nicidecum la 
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înduşmănirea lor. Căci o femeie cu simţirea complectă nu poate dori 
decât un „dueto cu bărbatul, şi nu un duel". 

Separarea sexelor este cea mai mare piedică pentru dezvoltarea 
societăţii. Să privim Orientul şi orice explicaţie e de prisos. Să ne 
întoarcem în Occident şi mai ales către Nord şi în ţările în care 
coeducaţia se practică şi să facem deosebirea analizând sentimen¬ 
tele de care sunt animaţi acolo bărbaţii şi femeile! 

Idealul femeii nouă va fi fericirea tuturor semenilor. Doctrina 
sfântă a feminismului tot aşa de sfântă ca şi alte doctrine religioase, 
care la baza lor au avut în vedere numai fericirea generală, cum e 
creştinismul în esenţa lui - doctrina feministă tinde, nu la ridicarea 
morală numai a unui sex, ci a întregului gen uman. 

Si pentru această chestie privitoare la femeie n-ar trebui să se 
numească feministe, ci mai curând sociale sau umanitare, umaniste, 
căci chestiile care preocupă conştiinţa femeii contemporane nu sunt 
numai revendicările şi aspiraţiile ei, ci interesele tuturor: sănătatea 
şi fericirea celui sărac, celui lipsit de putere fizică şi morală, celui 
încătuşat şi stingherit în dezvoltarea vieţii lui. Si a da putinţa ca 
femeia să-şi scoată la lumină toată valoarea ei, înseamnă a face o 
operă de utilitate publică. Fericirea acordată ei, aşa după cum întreaga 
ei fiinţă o cere, nu se poate ca să nu se răsfrângă şi asupra celorlalţi. 

Chestia feminismului este o chestie de umanitate şi de civilizaţie, 
căci e vorba de a ridica jumătatea omenirii la cel mai înalt grad de 
cultură morală. Femeile şi bărbaţii să meargă alături - nu bărbatul 
înainte şi femeia în urmă; după cum mergeau bunicile noastre ; dar 
nici femeile să nu meargă înainte şi bărbaţii în urmă, după cum 
merg azi - din nefericire : ci mână în mână pentru fericirea şi binele 
comun. 

Mişcarea feministă la început înspăimânta chiar şi pe femei. 
Reacţionarele aveau groază şi compătimeau sau dispreţuiau pe cele 
care s-ar fi vârât în această ghenă socială. Cu toate acestea, ideile 
noi şi-au făcut loc printre cele vechi pe nesimţite şi acum, după 
atâta vreme, lumea s-a pomenit cu o mişcare nouă, ba chiar cu o 
putere formidabilă, căreia nu i se mai poate pune piedici. 

La început femeile conduse de sentimentele lor materne se gru¬ 
pară interesându-se de opere filantropice. în vederea aceasta avură 
nevoie să discute cauzele iniţiale ale tuturor mizeriilor din jurul lor. 
Dar aceasta le duse tocmai la admiterea principiilor feministe. Recu¬ 
noscură că, pentru ca oamenii în general şi femeile în special, să se 
poată bucura de oarecare mulţumire în viaţă, trebuie să-şi aibă 
asigurată pâinea. Deci trebuie luptat pentru dezrobirea economică. 
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Aceasta însă nu va veni până când dreptul femeii de persoană 
morală nu va fi recunoscut. Si aceasta cuprinse întreaga chestie 
feministă care tinde numai la deşteptarea femeii în ceea ce priveşte 
preocupările sociale, la trezirea conştiinţei cu privire la individua¬ 
litatea femeii, la dreptul ei de viaţă - fapte care vor influenţa 
considerabil umanitatea. 

Timpul a sosit când şi femeia să se amestece în viaţa socială 
serioasă, tragică chiar, pentru a îndrepta relele la care umanitatea 
a ajuns. Si femeia aproape inconştient simte nevoia de a se interesa 
de tot ce-i uman, căutând a se pătrunde de legile mari ştiinţifice 
pentru a-şi corija geniul ei intuitiv, îmbogăţindu-şi totodată spiritul 
şi echilibrându-şi inima. 

Femeia care s-a trezit nu se mulţumeşte a-şi păstra vederile 
căpătate pentru ea, nu se mulţumeşte ca în chip tacit să critice şi să 
caute mijloacele de îndreptare numai pentru satisfacţia ei proprie. 
Ea luptă ca să mişte şi inimile celorlalte surori ale ei, să le lumineze 
inteligenţa arătându-le că datoria socială face parte din datoriile 
sfinte ce le are ea. Glasul femeii răsună astăzi în toate părţile şi nici 
cea mai straşnică putere nu-l va mai putea înăbuşi. O femeie de 
samă nu mai poate separa chestia ei de cea a comunităţii în care se 
găseşte. Când simţul social e viu în femeie, ea nu mai poate rămânea 
străină de ceea ce priveşte pe societate. Iar femeia pe care n-o 
interesează absolut nimic decât căminul, nu poate fi o bună educa¬ 
toare a copiilor ei. 

înainte, toată activitatea femeilor se reducea la uşurarea sufe¬ 
rinţelor fizice - binefacerea momentană, care azi este considerată 
numai ca o pomană. Dar adevărata acţiune socială e cea care are de 
bază vorba lui Christ: Iubiţi-vă unii pe alţii! - fără deosebire de 
clasă şi de sex se înţelege. 

* 

Se luptă mai mult sau mai puţin conştiincios ca o ţară să înain¬ 
teze, ca cetăţenii să fie luminaţi, cinstiţi, vrednici... Dar cum să se 
ajungă la aceasta când jumătate din acea ţară nu are nici o impor¬ 
tanţă, nu i se dă nici o atenţie, nu-i consultată în nimic. Că femeia 
n-a prea răspuns bine aşteptărilor - e adevărat. Dar vina n-a fost a ei. 

Educaţia - aşa-zisa educaţie - ce i s-a dat, a fost făcută din 
anumită intenţie - şi nu din cea bună. 

Cine a vorbit femeii despre datoriile ei de cetăţeancă ? Si spiritul 
şi inima unui viitor cetăţean în braţele cui se formează, dacă nu în 
ale mamei ? Apoi cine şi-a luat vreodată osteneala să arate unei 
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femei intenţiile conducătorilor unei ţări ? Si dacă toate acestea nu 
s-au făcut, cum s-ar fi putut pretinde unui bărbat să-şi îndeplinească 
datoria lui în viaţa publică? La căminul lui nu s-a găsit o inimă 
mare de femeie care să ştie simpatiza cu interesele universale şi să 
fie gata a se sacrifica pentru ele. 

Si poate dacă timpul şi nevoile economice n-ar fi silit pe femeie 
să deschidă ochii, poate că starea ei rămânea încă multă vreme 
aceeaşi. împrejurările însă au adus ca ea să-şi ieie singură con
ştiinţă de dânsa. Aceasta a făcut-o ca grija fericirii ei să n-o mai lase 
pe sama altora. în sufletul femeii moderne se petrece o revoluţie 
întreagă, nutrind aspiraţii necunoscute străbunelor noastre. Inima 
şi judecata ei sunt frământate de idei şi sentimente cu totul de altă 
natură decât erau cele vechi. Pe când aspiraţiile bărbatului au 
rămas cam aceleaşi. De aici pleacă şi conflictul cel mare între sexe. 
Din pricina aspiraţiilor opuse societatea suferă şi instituţiile care se 
credeau cele mai solide, se clatină. 

Femeia renăscută este elementul nou care va aduce energiile 
neîntrebuinţate încă în serviciul umanităţii. Femeia este capabilă 
de un devotament fără margini pentru ideile mari şi numai în ea 
oamenii fruntaşi ai intelectualităţii îşi vor găsi aliaţi cu care să 
prefacă pe indivizi, credinţele şi moravurile lor. 

S-a făcut experienţa dând putere şi femeii - putere egală cu a 
bărbaţilor. Oriunde i s-a dat o demnitate femeii, totdeauna s-a 
arătat vrednică. S-au găsit calităţi mari, nepresupuse femeii. 

Mai întâi pe calea privată femeile au înfiinţat atâtea opere uma¬ 
nitare pe care bărbaţii nu le-ar fi înfiinţat poate niciodată singuri. 
Sentimentele lor le-au vorbit mai puţin. Pe acolo pe unde femeile 
s-au bucurat de drepturi mai largi, s-a observat că situaţia potitică 
a ţărilor nu numai că nu a suferit; dar s-a îmbunătăţit simţitor. 
Femeile au lucrat pentru copiii care erau neglijaţi, pentru neputin¬ 
cioşi, cât şi pentru îndepărtarea alcoolismului. 

în privinţa luptei împotriva alcoolismului, femeile au un merit 
nemăsurat de mare - în faţa celor care îşi dau seama de această 
plagă ce decimă omenirea, slăbind din toate punctele de vedere 
generaţiile. 

Si nimeni nu-i mai în drept, decât femeia ca să lucreze asupra 
acestei nenorociri. Căci pe lângă că, ea, prin firea ei, respinge această 
otravă, apoi ea este victima alcoolului ca soţie şi ca mamă. Nimeni 
ca ea nu suferă mai mult toate consecinţele materiale şi morale de 
pe urma bărbatului care bea. Numai acţiunea femeilor electoare va 
putea scăpa lumea de mizerie fizică şi decăderea morală la care 
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duce consumarea alcoolului. Oripeunde s-a acordat votul femeilor, 
legislaţia a şi prevăzut represiunea alcoolului. Aşa în Statele Unite, 
Statele Wioming şi Kansas, Noua Zeelandă, Federaţia Australiană, 
Statele Scandinave: Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda şi 
Danemarca: asemenea în Anglia partea ce iau femeile în ceea ce 
priveşte temperanţa şi sănătatea populaţiei, e foarte însemnată. 

O altă îmbunătăţire ce s-a observat pe urmele intrării femeii în 
viaţa mare, largă, socială este îmbunătăţirea mentalităţii ei. Ea nu 
s-a mai ocupat de lucruri mici, neînsemnate, de afaceri personale: 
ci s-a gândit la interesele comune tuturor cetăţenilor, înălţându-şi 
concepţiile despre ea însăşi. 

Spiritele pesimiste, decepţionaţii traşi pe deoparte de tendinţele 
ştiinţei pozitive, iar pe de alta de aspiraţiile credinţei mistice, cei 
lipsiţi de orice entuziasm, cred că asupra umanităţii adulte nu se 
mai poate face nimic, căci viţiile, încarnându-se în ea orice regene¬ 
rare nu mai este cu putinţă. 

Dar această regenerare se va face. Femeia liberă integral şi 
adânc cunoscătoare de viaţa omenească va înălţa omenirea. Lăsând 
pe femeie să se ridice şi bărbatul va câştiga. Greşeala bărbaţilor a 
fost că, limitând pe femei, s-au limitat şi pe dânşii. 

Femeia şi bărbatul luminaţi şi educaţi în principii comune se vor 
înţelege mai bine. Unirea lor nu va fi numai cea a corpurilor şi a 
aventurilor lor; ci unirea inimilor şi a cunoştinţelor. Iar viaţa socială, 
lipsită până acum de partea sentimentală, va câştiga, căci se va 
stabili adevărata fraternitate. Prin aceasta autocraţia sexului va 
dispare şi starea socială generală va fi mai bună. 

Aşadar - repetăm de teama de a nu fi rău înţeleşi - că sufragiul 
femeiesc nu e scopul final al feminismului; ci numai un mijloc şi 
numai începutul datoriilor multiple ce-l va atrage după el. 

Dându-şi seama despre aceste datorii, promotoarele şi promotorii 
doctrinei feministe cer libertatea ca femeile să fie puse în condiţii de 
a-şi lumina inteligenţa şi judecata, de a-şi fortifica sentimentul; 
astfel încât activitatea mintală şi fizică să se armonizeze pentru a 
da naştere unei voinţi lucide, conştiente, care să domine instinctele 
ce ar căuta să dicteze. Căci cu cât cultura femeii va fi mai profundă, 
mai serioasă, cu atât şi concepţia vieţii ei se va lărgi şi contribuţia 
ei va fi mai folositoare progresului uman. 

în vederea acestei libertăţi, femeile cer: o educaţie morală şi 
socială; uşurarea mijloacelor de a-şi procura singure pâinea; dispu
nerea liberă a venitului ei; libertatea muncii - deci suprimarea 
monopolului bărbătesc ; încuviinţarea de a-şi da şi ele părerea cu 
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glas tare în public: să facă parte şi ele din toate instituţiile sociale 
şi în sfârşit, să poată lua parte la toate sarcinile, pe care trebuie să 
le ducă societatea. 

Si pentru a răspunde tuturor acestor aspiraţii e nevoie de a 
studia cu femeia reformele economice, preparând-o la aceasta printr-o 
cultură metodică şi ştiinţifică, cu care să câştige şi de fapt spiritul 
social şi cu care să-şi poată exercita bine profesiunea ce ar avea-o. 

Grija femeilor însă, trebuie să fie ca înainte de orice să aibă o 
profesie productivă singură în stare de a-i da adevărata libertate şi 
a-i egala personalitatea cu cea a bărbatului. Numai atunci o femeie 
nu va fi silită să se mărite cu oricine. Afară de aceasta mai sunt şi 
alte motive care pledează pentru asigurarea economică a femeii. 
Femeia fără lucru este o piedică pentru societate, pentru civilizaţie. 
Ea devine un parazit care surmenează pe bărbat. Lipsa ei de instrucţie 
şi experienţă o împiedică de a pricepe mersul timpului; şi se lasă 
condusă numai de sentiment, şi nu şi de judecată. 

Apoi femeia este datoare să facă uz de forţele ei ca membră 
activă şi necesară a comunităţii. E datoare să-şi înţeleagă drepturile 
şi să le îndeplinească pentru a domina în chip simţit moravurile 
actuale, dându-le o impulsie de puritate şi de transformare. 

E foarte cunoscută influenţa rea, ocultă, inconştientă, ce a exer¬ 
citat femeia asupra omenirii în timpurile mai îndepărtate; dar ea 
nu-şi cunoştea forţele şi nici nu putea să-şi dea seama despre răul 
ce-l făcea. Ignoranţa o îndemna la multe şi odată cu ea se afunda şi 
tovarăşul ei. 

Cunoscând însă puterea ce poate desfăşura femeia, atunci când 
ea e luminată, putem striga fără teamă: să se dea loc egal cu al 
bărbaţilor şi femeii în societate, căci e drept! 

Se vor fi găsind, neapărat, încă mulţi care să se întrebe : pentru 
ce, pentru ce fală? 

Nu le vom răspunde - nu pentru fală, ci pentru că e femeie. Si 
femeii aparţine să-şi apere onoarea şi demnitatea sexului ei. 

Pentru că-i soţie; şi soţia trebuie să-şi apere căminul contra destră
bălării, alcoolismului, jocului de cărţi, trândăviei şi nepăsării chiar. 

Pentru că-i lucrătoare; şi lucrătoarea trebuie să ceară salariul 
cuvenit, luptând împotriva exploatării sănătăţii şi a puterii ei. 

Pentru că-i gospodină, şi gospodina trebuie să-şi administreze 
casa cu modestul buget pe care mulţi bărbaţi abia-l rup din plăcerile 
personale. 

Si pentru că-i membră a umanităţii, şi are misiunea de a trans¬ 
mite vigoarea fizică şi morală, calităţile ei proprii, generaţiilor. 
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Dar, pentru ca femeile să ajungă să capete toate revendicările ce 
le fac, nu-i decât un singur mijloc: a se asocia toate din toate păturile 
sociale, astfel ca cele mai luminate să-şi reverse lumina inteligenţii 
asupra celorlalte; iar experienţa fiecăreia în parte să servească 
tuturor. Numai unirea va fi scăparea femeilor - unirea prin lumină 
şi spirit de solidaritate. 

* 

Mulţi cred că aspiraţiile sociale ale femeii moderne tind a le 
omorî amorul şi maternitatea. Dar aceasta e credinţa cea mai falsă 
ce se poate avea despre tendinţa feminismului. Femeia conştientă 
tocmai prin aceste sentimente - cele mai sfinte ale vieţii ei - aspiră 
la o viaţă mai largă, mai frumoasă şi care să fie spre folosul general. 
Probe nenumărate sunt, că geniul matern prin cultivare se măreşte 
şi se transformă. Aspiraţia socială tocmai din extinderea senti
mentului matern a decurs. Din maternitatea de carne şi sânge a 
ieşit inspiraţia socială: iubirea de umanitate, atracţia pentru tot ce 
suferă, pentru cel ce e nefericit, dorinţa de a folosi, de a mângâia şi 
de a ajuta. 

Prin libertatea, la care aspiră femeia azi, voieşte să devie moral¬ 
mente un individ mai complect decât a fost până acum. Si mişcarea 
universală în favoarea emancipării integrale a femeii apare ca aurora 
timpurilor noi, ca semn de neînvinsă aspiraţie către justiţie socială, 
amor şi bunătate. Si nu-i vorba de ceva artificial, de ceva personal, 
dar e vorba de ceva neobişnuit până acum, e vorba de a schimba 
ordinea socială reformând spiritul uman. 

Mişcarea femeilor de astăzi tinde la formarea de noi concepţii de 
amor, de prietenie, de colaborare. Femeia simte nevoia de a-şi asocia 
sufletul şi inima cu un bărbat care să lucreze pentru binele comun. 
Femeia modernă nu mai voieşte să fie numai un stimulent pentru 
simţuri; ci farul de curaj, de devotament şi iubire pentru toţi, ea 
voieşte să devie tovarăşul nedespărţit al bărbatului în toate pentru 
fericirea amândoura. 

Si în vederea acestor lucruri, femeile, ca şi bărbaţii, trebuie să 
aibă drept la viaţa integrală, adică la dezvoltarea tuturor aptitudi¬ 
nilor de om, întreita satisfacţie a inimii, a inteligenţei şi a corpului. 

Independenţa economică asigurată - independenţa morală îi va 
urma neapărat, pentru ca şi femeia să aibă deplina libertate în 
cugetare şi în simţire. Căci, care este scopul vieţii, dacă nu a-şi trăi 
viaţa proprie dezvoltând-o după gusturile şi aptitudinile ei ? 
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* 

Ultimul strigăt al feminismului este acum libertatea maternităţii 
pe motiv că femeia trebuie să fie o fiinţă conştientă şi liberă şi nu un 
animal reproducător. Femeia să fie stăpână pe corpul ei, după cum 
trebuie să fie stăpână şi pe sufletul ei. Sclavia sexuală trebuie să 
cadă ca orice sclavie. Căci numai când femeia va lua deplina cunoş¬ 
tinţă despre valoarea ei ca fiinţă umană, demnă şi nobilă, numai 
atunci ea va putea face o alegere liberă; iar maternitatea ei va fi o 
consecinţă naturală şi conştientă, voită şi aşteptată de ea - rămâ¬ 
nând în orice împrejurare stăpână pe corpul şi inima ei. Nimeni să 
nu mai dispuie de sexualitatea ei, aşa după cum se dispune astăzi. 

Pentru aceasta însă trebuie dată femeii putinţa şi înlesnirea de 
a-şi câştiga singură pâinea şi de a-şi întrebuinţa forţele ei numai în 
direcţia care-i convine. Atunci şi numai atunci va accepta ea fecun
ditatea liber şi conştient. Si acest fel de libertate va prii omenirii. 
Căsătoriile nu se vor mai contracta în felul cunoscut şi nici nu vor 
mai constitui un drept sexual în favoarea bărbatului. 

Piedica cea mai mare care se opune acestei ideale libertăţi, este 
că femeile n-au ajuns încă să vadă bine prin ele singure, în chip liber 
şi nestingherit de dogmele şi prejudecăţile impuse. Când femeile în 
masă vor deveni spirite ştiinţiţice, atunci şi lor le va fi mai bine ; dar 
şi reformele cele mai salutare nu vor întârzia a se ivi pretutindeni. 
Problemele cele mai vitale, reclamate de societatea modernă vor fi 
rezolvate prin femei, căci ea este indicată prin dorul ei natural de 
atracţie şi gingăşie, prin sentimentul ei feminin, prin firea ei vibrândă 
la cea mai mică emoţie, care înalţă sufletul şi încălzeşte inima. 

Dar nu poate fi vorba nici cu un chip aici despre femeia care ar 
mai rătăci prin regiunile întunecoase şi mocirloase de prejudecăţile 
credinţei sădite în ea de veacuri. Pentru ca o femeie să poată aspira 
la viaţa nouă, frumoasă şi ideală, la care tinde noua doctrină a 
feminismului, trebuie ca ea să fie scutită de orice supunere la dogme -
oricare ar fi ele. Nici un jug moral sau social nu trebuie să mai apese 
pe femeia renăscută prin ştiinţa şi cultura veacului al XX-lea. 

Concepţia femeii nouă este o fiinţă liberă şi mândră şi care să 
lupte pentru sfărâmarea atavismului primejdios. 

Urele şi masacrele cele mai înverşunate nu sub auspiciile fana¬ 
tismului s-au făcut ? Si sufletele acele nobile, nu prin acest spirit au 
suferit şi s-au pierdut ? 

Aşa că, de acum înainte trebuie să isprăvim cu tot felul de orto¬ 
doxii - chiar şi cu ortodoxia feministă - pentru ca o sevă nouă, un 
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sentiment larg, uman, luminat, să deie un impuls întregii omeniri. 
Idealismul şi entuziasmul copilăresc, naiv al femeii de altă dată, 
trebuie să dispară pentru a face loc unui realism şi unei credinţi, 
care să deie adevărata fericire. 

Toţi cei care se mai opun pornirilor noi ale femeii, către chestiile 
de interes general, greşesc dublu împiedicând sosirea unei stări mai 
bune pentru ei în special şi pentru toţi în general. Dacă se găsesc 
femei care să se ocupe şi cu altceva decât cu cele obişnuite, fără a 
stingheri îndatoririle lor de mamă şi soţie, spiritele înguste pentru 
ce să le aibă de rău? Si oare nu e mai bine ca femeile să se ocupe de 
chestiile sociale, politice, umanitare decât de nimicuri? în orice caz 
domnia clandestină a papucului şi a fustei nu mai este de tolerat; 
domnia pe faţă a dreptăţii trebuie să le ia locul. 

Vremurile s-au schimbat. Cum că moravurile fac legile, nu se 
adevereşte în toate exemplele. Marele maxime nu sunt totdeauna 
de urmat. Moravurile evoluează după progres. Si femeile au înaintat 
şi ele după un timp. Moravurile, care prin femeie se formează, s-au 
transformat. Legile au rămas aceleaşi. 

Si e bine a fi conservatori; dar nu a lucrurilor care nu mai cadrează 
cu împrejurările; ci a stărilor potrivite cu timpul, a moravurilor 
sănătoase şi raţionale, a sentimentului de datorie şi a tot ce schimbă 
pe om spre fericirea lui şi a celorlalţi. 

De ce să nu se ieie în seamă şi schimbarea care a luat femeia? 
Căci cu tot autocratismul bărbatului, care a dăinuit până acum şi cu 
tot egoismul lui, femeia din punct de vedere social a înaintat foarte 
mult. S-a dovedit că în domeniul social femeia poate face cât şi 
bărbatul, dacă nu mai mult. 

Femeia iubeşte pe cel ce suferă. Durerea o atrage şi o îmbată. 
Alinând durerea cuiva, ea se simte fericită şi geniul ei binefăcător 
dă mângâiere, ştie să găsească cuvinte, de alinare neînchipuite de 
bărbat. De ce dar, s-ar înlătura femeia din atâtea instituţii în care 
numai ea e în stare a da ajutorul cel mai preţios ? De ce, să nu li se 
permită şi femeilor a lucra împreună cu bărbaţii la reformele sociale 
aşa de imperioase ? 

Teama că femeia să nu fie răpită familiei prin noua viaţă ce i se 
deschide, trebuie să dispară, căci s-a dovedit destul că munca inte¬ 
lectuală raţională nu poate împiedica pe mamă de a-şi creşte copiii 
conform unei vieţi în care vom intra. Si chiar în timpurile actuale, 
se găsesc femei care sunt mame excelente, soţii model şi care îşi fac 
un apostolat din răspândirea ideilor mari prin diferite chipuri. 
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* 
Oricât de multe discuţii s-ar mai face asupra femeii, oricâţi 
apărători şi detractori s-ar mai ivi, adevărul e pe drum şi femeile 
vor triumfa. 

Sunt unii oameni însemnaţi, care nu mai au nici o îndoială. Jean 
Finot spune că vom fi martorii unei transformări grandioase şi cea 
mai mare ce a fost de la Căderea Imperiului Roman. Umanitatea 
condusă de bărbat, va fi condusă de acum de ambele sexe. 

Profetizarea lui Finot e ca şi împlinită. Sunt ţări care sunt conduse 
astăzi de bărbaţi şi de femei. Si reformele lor nu se potrivesc deloc 
aproape cu reformele din ţările în care domneşte încă numai bărbatul. 

Acolo, pe unde legiferează şi femeia, se lucrează la următoarele 
reforme: 1) Reforma educaţiei; 2) abolirea militarismului şi a războ
iului ; 3) abolirea prostituţiei; 4) suprimarea toxicelor alimentare, 
cum sunt spirtoasele, mâncările artificiale; 5) reforma hainelor -
deşi fanteziile modei au luat nişte proporţii nemăsurat de mari, 
totuşi o tendinţă bună se vede: este rochia numită tailleur, care e 
nelipsită din hainele oricărei femei - rochie, care va deveni - desigur 
haina viitorului. 

Relatându-ne acum la femei în general vom spune, că semnul cel 
mai bun al propăşirii generale va fi acela, când femeile îşi vor 
reclama cu toată puterea drepturile lor de individ, de unitate umană 
pe motivul echivalenţei naturale care dă dreptul să se aspire la 
egalitatea socială. 

Echivalenţa naturală e aşa de vădită, după cum e vădită necesi
tatea a două jumătăţi pentru a forma un întreg. Iată ce zice în 
această privinţă Franklin: „Femeia şi bărbatul - cele două jumătăţi 
ale speciei umane - sunt necesari unul altuia ca cele două lame ale 
unei perechi de foarfeci". 

Iar în ceea ce priveşte putinţa ca femeile să fie puse pe acelaşi 
picior de egalitate cu bărbatul, să se emancipeze din toate punctele 
de vedere, vom zice şi noi schimbând puţin vorbele unui om însemnat: 
„Femeia va fi liberă, când va voi" adică când va simţi nevoia, când 
concepţii mai înalte despre viaţă îi vor frământa inima şi sufletul, 
când fiinţa ei întreagă va tinde spre o altă fericire, decât cea care 
constă din mulţumirea pornirilor egoiste. 

Pentru a încheia, am putea pune fără teamă credo unui om de 
spirit pe sama femeii moderne, a femeii veacului al XX-lea: „Credo 
meu actual e cuprins în puţine cuvinte: Neg supranaturalul. Afirm 
că progresul social va aduce împăcarea neatârnării individuale cu 
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sprijinul mutual. Recunosc nevoia perfecţionării rasei. Cred că 
aceasta va fi obţinut, prin îmbunătăţirea soartei şi a mentalităţii 
femeilor". 

Maria C. Buţureanu1 

Femeia. Studiu social, Institutul de arte grafice 
N.V. Stefăniu et Co, Iaşi, 1913, pp. 360-374. 

1. Maria C. Buţureanu (1870-1919), institutoare, scriitoare, publicistă, cu 
studii de pedagogie, sociologie şi literare la Iaşi, apoi la Lausanne, Berlin, 
Bruxelles, Veneţia; colaborează la Noua Revistă Română, Renaşterea 
română, România Viitoare, Opinia, Ordinea, Evoluţia; întemeiază împreună 
cu Tereza Stratilescu Uniunea educatoarelor române (Iaşi, 1908) şi 
revista Unirea femeilor române; se află printre membrele fondatoare ale 
Asociaţiei pentru emanciparea civilă şi politică a femeilor române; 
sub direcţia ei a apărut la Iaşi (1919) „Buletinul trimestrial al acestei 
asociaţii"; este autoarea unor importante scrieri feministe, printre care se 
remarcă, în mod deosebit, amplul studiu sociologic Femeia (Iaşi, 1919), 
reeditat în 1921 la Bucureşti, cu o introducere de Eleonora Stratilescu. 



18 
O petiţie la Cameră 

în ziua de 21 aprilie, femeile din Iaşi au adresat Camerilor 
legiuitoare, următoarea petiţie semnată de un mare număr de cetă-
ţene. Petiţia a fost înmânată la Cameră, D-lui Brătescu-Voineşti de 
către D-ra Adela Xenopol care a luat această iniţiativă. 

Domnule Preşedinte, 
9 7 

Domnilor Deputaţi, 
Domnilor Senatori, 
Subsemnatele femei române, dintre care, unele sunt membre în 

Liga Femeilor din Iaşi, văzând că Parlamentul tinde să modifice 
Constituţia în ce priveşte legea electorală, pentru Camerile legiuitoare, 

Considerând că Parlamentul voieşte să cheme la vot direct toate 
straturile poporului nostru, în interesul propăşirii civilizaţiei române 
şi a consolidării unei stări culturale şi economice a ţării, potrivite cu 
năzuinţele şi misiunea neamului nostru, 

Văzând că Parlamentul până acum nu s-a pronunţat ca femeile 
române să fie excluse de la chemarea la drept de vot, vă rugăm 
să binevoiţi a recunoaşte şi femeilor cetăţene române exercitarea 
dreptului de vot politic. 

în 1894, femeile române prin Liga Femeilor din Iaşi au mai 
adresat Parlamentului o asemenea cerere semnată de câteva sute 
de românce. De ce femeia română, găsită de legile noastre, aptă să 
participe la conducerea instrucţiunii publice, să fie funcţionară, să 
practice medicina etc., să fie ea exclusă de la vot? 

Găsim de prisos să amintim aci toate considerentele, pe baza 
cărora popoarele cele mai civilizate au recunoscut femeii dreptul de 
vot pentru Comună, şi unele chiar şi pentru Parlament. 

în numele dreptăţii, în numele civilizaţiei şi pentru binele ţării, 
vă rugăm Domnule Preşedinte, Domnilor Deputaţi, Domnilor Senatori, 
să recunoaşteţi femeilor cetăţene române dreptul de vot, dacă nu 
pentru Parlament, dar cel puţin pentru Comună, cu toate că în 
interesul neamului nostru român, ar trebui să le recunoaşteţi acelaşi 
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drept şi pentru Parlament, în vedere că, elemente de mentalitate 
neromâne, vor ajunge cu timpul şi ele la acest drept, când atunci 
româncele vor contribui la precumpănirea elementelor băştinaşe 
ale neamului român în hotărâri asupra intereselor ţării. 

Primiţi Domnule Preşedinte, D-lor Deputaţi, D-lor Senatori încre¬ 
derea distinsei noastre consideraţiuni. 

Au semnat: Principesa Olga Sturdza, proprietară; Adela Xenopol, 
directoarea revistei Viitorul Româncelor; Elena Meissner, proprietară; 
Zoe Savul; M. Gh. Stroici, proprietară; Lucia Cananău, Directoare ; 
Maria Krupenski, proprietară; Aspasia Răşcanu, proprietară; Eugenia 
Dr. Docman ; Elena Colonel Târnoschi; Maria Motaş, proprietară; 
Adela Bagardi, proprietară; Maria Dr. Gavrilescu; D-na Praja, 
profesoară; Ana Emandy, profesoară; Erato Pravăţ, proprietară; 
Elena Dr. Bută, profesoară; Natalia Iorga, proprietară; Pia Grigoriu, 
proprietară; Casuca Tincu, institutoare; Lucia Niculescu, Scoala de 
ţesătorie ; Iosefina Furnică, Directoare; Lucreţia Rădulescu, Doctor 
în litere; D-ra Cantacuzin, proprietară; Alexandrina Nicolau ; Maria 
Climescu, proprietară; Adela Bote, Directoare ; Dimache ; Rozalia 
Ghibănescu; Elena Iov; Smaranda Racoviţă; Ecaterina Bercea; Elena 
Palade ; D-ra Gavrilescu ; D-na Muşat; Maria Castano ; Iulia Motaş, 
Institutoare ; D-nele Maximovici; Hulubei; Cădere ; Simionescu ; 
Ecat. Galino ; Elena Baldovin ; Maria Savul; Maria Pompiliu; Elena 
D.O. Sevastos; D-na Ana Bărbulescu; Elena Cihodariu; Maria 
Chefaliade ; Lucia Calomeri Armăşescu ; Dr. Cornelia Kernbach ; 
Elvira Tomescu, funcţionară; Elena Bottea ; Maria Durand; Elena 
Stamatian; Ecaterina Filipescu; Clodina Elefterescu; Maria Sevastos, 
cât şi o sumă de alte femei, doctore, funcţionare, profesoare, artiste 
etc. Fiind grăbită de a prezenta petiţia, nu am reprodus aici toate 
numele înscrise pe listă, ci numai pe acele de care ne-am adus 
aminte. Pe toate, desigur nici nu le-am fi putut publica deoarece 
ne-ar fi ocupat mai mult loc decât dispunem. 

Petiţia Ligii Femeilor Române de la Iaşi, 
adresată Camerelor legiuitoare pe 21 aprilie 1914 

Viitorul Româncelor, anul I I I , nr. 4, 
aprilie 1914, pp. 49-50 



19 
Istoricul [Uniunii Femeilor Române 

din Austro-Ungaria] 

Ca prezidentă a Reuniunii femeilor române din Braşov, am avut 
prilejul a constata, că deşi Reuniunea aceasta nu avea numai o 
menire locală, fiind - înfiinţată de toată Transilvania cu concursul 
Banatului şi chiar al Bucovinei, în cel mai mare entuziasm; în anul 
1850, şi deşi îşi extindea binefacerile sale până în mari depărtări 
locuite de români, avea încă o misiune mare de săvârşit. 

în condiţiunile de viaţă, sub vechea dominaţiune maghiară femeile 
române alcătuite în Reuniuni, aveau nevoie de o directivă generală, 
pentru o lucrare consolidată, necesară scopurilor pe care le urmăream. 

Hrănită de această idee am purtat în adâncul inimii mele dorinţa 
de a înfăptui o asociere a Reuniunilor de femei din Ungaria şi în 
1911 la Adunarea noastră generală, serbând a-60-a aniversare a 
Reuniunii noastre, am glorificat-o prin ideea, „că acestei Reuniuni i 
se cuvine gestul însemnat, a întinde mâna tuturor Reuniunilor, ca 
de sub steagul său, să se încopcie Uniunea femeilor române din 
acest regat, care ar avea de scop, ca întrunindu-se în Congrese 
anuale să poarte grije în unitate de gândire de creşterea femeii 
române, de soartea ei socială şi de ridicarea ei pe cale economică şi 
de bună stare". 

Fiind încurajată de Adunarea generală, am continuat fără preget 
această lucrare astfel că la Adunarea generală din 1912, am pre¬ 
zentat rezultate mai pozitive în urma apelului publicat în ziare. 
Atunci am câştigat convingerea: că vom putea realiza această idee. 

începând o corespondenţă cu D-nele Prezidente ale Reuniunilor 
de femei române, am fost salutată cu calde cuvinte, primind ade¬ 
ziunile lor, în deosebi m-a îmbărbătat fruntaşa noastră româncă 
D-na Emilia Dr. Raţiu la realizarea frumosului scop, iară D-l Th. Valer 
Moldovan a promovat şi a stăruit pentru crearea unui mare Orfelinat 
destinat copiilor de ambele sexe. 

în urma acestor îmbărbătări am şi pus baza unui început de colectă 
pentru Marele Orfelinat din viitor ; înfiinţând „Cartea Milostivirii" 
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în anul 1912, cu ocaziunea serbării centenarului de la naşterea 
fericitului Iacob Mureşianu; membrii acestei familii dăruind primele 
contribuiri pentru acest scop. 

Lucrarea noastră era începută şi cu stăruinţă am continuat-o 
ajutorată de comitetul nostru, de Consilierii noştrii şi împreună cu 
prezidenta de onoare am făcut pasul hotărâtor pentru realizarea 
unui Congres al Reuniunilor de femei române din Ungaria. în scopul 
acesta am trimis o adresă tuturor Reuniunilor de femei, schiţându-se 
şi baza programului nostru. 

în urma acestei adrese, primindu-se suficiente aderenţe însufle¬ 
ţite, s-a convocat o adunare generală extraordinară în 12 mai 1913, 
care a hotărât convocarea primului Congres al Reuniunilor de femei 
române din Ungaria, pentru zilele Rusaliilor cu scopul de a înfăptui 
Uniunea femeilor române din Ungaria, trimiţându-se Reuniunilor 
invitarea şi programul cu următoarele puncte: 

1. Problema educaţiunii fetiţelor noastre. 
2. Cultivarea sentimentelor religioase şi îngrijirea lăcaşurilor 

sfinte. 
3. Cultivarea industriei naţionale femeieşti şi păstrarea şi per

fecţionarea motivelor naţionale. 
4. Educaţiunea sistematică a gospodăriei şi a industriei casnice. 
5. Instituţiunile filantropice : îngrijirea bolnavilor, a celor lipsiţi, 

a săracilor ; înfiinţarea unui mare Orfelinat. 

Cu acest program limitat şi cu multe interverţiuni am reuşit a 
obţine încuviinţarea de la Stat. 

Congresul s-a ţinut în cea mai înălţătoare atmosferă de entuziasm. 
Cuvântul de deschidere a fost rostit de prezidentă, ca iniţia-

toarea acestei idei, iar d-na Elena Popp Hossu-Longin, preşedinta 
Reuniunii Femeilor Române din Hunedoara, mulţumea călduros 
primei Reuniuni de femei române de a fi luat această pornire. 

Se prezintă Congresului expozeul elaborat de prezidenta Maria 
B. Baiulescu, care cuprinde toată activitatea, ce ar putea-o lua 
asupra diferitele Reuniuni asociate. 

Cu aclamaţiuni şi cu unanimitatea celor 37 de Reuniuni, se pro
nunţă constituirea Uniunii Femeilor Române din Ungaria. 

Se citesc numeroase telegrame sosite din toate părţile. 
Se prezintă proiectul de statute, alegându-se o comisiune pentru 

studierea lor. 
După şedinţă a urmat o masă comună ce a avut o deosebită 

însemnătate fiind asistente peste 160 peroane. 
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Seara publicul a luat parte la reprezentaţia dată de Reuniunea 
de cântări din Braşov, la care a dat concursul distinsa cântăreaţă 
d-na Veturia Triteanu. S-a cântat „Cavaleria Rusticană" de Mascagni 
şi „Sezătoarea" de Dr. Tiberiu Brediceanu. Maestrul Gheorghe Dima 
a dirijat întrega producţie muzicală. 

Cu aceasta a luat sfârşit serbarea zilei memorabile a celei dintâiu 
manifestaţiuni de asociere feminină naţională în Ungaria. 

în şedinţa a doua, din ziua următoare s-au primit statutele pre¬ 
zentate de comisiunea aleasă, tot asemenea s-au primit expozeul cu 
unele complectări. 

Se fixează Sediul Uniunii la Braşov şi se procede la constituirea 
comitetului în care au fost alese următoarele d-ne: Maria B. Baiulescu 
preşedintă, Maria Cosma preşedinta R.F.R. Sibiu, vicepreşedintă, 
Elena Popp Hossu-Longin preşedintă Deva, vicepreşedintă, Virginia 
Vlaicu casier, Sidonia Petrovna secretară. 

MEMBRE ÎN COMITET: 

Elena Săbădeanu preşedintă de onoare Braşov, Catinca Bârseanu 
vicepreşedintă Sibiu, Ana Filip preşedintă Abrud, Paulina Rădulescu 
preşedintă Lugoş, Sofia Beleş preşedintă Arad, Elena Pop născută 
Maniu preşedintă Blaj, Elena Dr. Meţianu preşedintă Zerneşti. 

S U P L E A N T E : 

Maria Moldovan preşedintă Mediaş, Ana Pop de Lemeny preşe
dintă Cluj, Lucreţia Murăşanu preşedintă Turda. 

Se stabileşte viitorul Congres la Sibiu, preşedinta Maria B. 
Baiulescu mulţumeşte cu cuvântul de încheiere, tuturor celor asistenţi. 

Doamna Elena Dr. Meţianu mulţumeşte preşedintei şi comi¬ 
tetului pentru tot zelul depus la această însemnată lucrare feminină 
care s-a înfăptuit prin primul Congres al femeilor române din Ungaria. 

Ziua întreagă s-a petrecut sub Tâmpa în casa de tir, pe a cărei 
terasă s-au produs în sunetele muzicii militare elevele şcoalei 
Reuniunii Fem. Rom. din Braşov, jucând diferite dansuri naţionale 
îmbrăcate în costume naţionale, urmând apoi declamaţiuni şi 
corurile elevelor. 

Oaspeţii au ascultat cu multă mulţămire şi bucurie tot programul 
executat de eleve, plecând cu înălţare sufletească, în plină admi-
raţiune pentru toate festivităţile şi pentru tot succesul ce a avut 
Congresul. 

îmi ţin de înaltă datorie a exprima mulţămirile mele tuturor 
femeilor române, care au pelerinat din toate centrele româneşti, ca 
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să înjghebe această Uniune, la care s-au asociat 37 de Reuniuni de 
femei române, ca să rezolve un nou program de muncă, ajutorarea 
poporului nostru, cu deviza „într-un cuget şi o simţire". 

Maria B. Baiulescu1 

Braşov, mai 1914 

Anuarul Uniunii Femeilor Române din România Mare. 
Al şaptesprezecelea an de la întemeiere, 1913-1930, 

Braşov, septembrie 1930, pp. 1-3. 

1. Maria Baiulescu (1863-1941) a fost iniţiatoarea şi preşedinta Uniunii 
Femeilor Române din Austro-Ungaria, apoi în România întregită; în 
timpul primului război mondial colaborează cu Societatea Naţională 
Ortodoxă a Femeilor Române; participă la înfiinţarea Societăţii 
pentru ocrotirea orfanilor de război; se află printre membrele fonda
toare ale Asociaţiei pentru Emanciparea Civilă şi Politică a Femeilor 
Române (1918); scriitoare, publicistă, personalitate remarcabilă a mişcării 
de emancipare a femeii din Austro-Ungaria; a colaborat la reviste şi 
ziare ca Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Familia, Vatra, Literatura şi Arta, 
Revista noastră etc., semnând articole de atitudine politică şi scrieri 
literare, dar şi traduceri din literatura germană şi franceză. 



20 
Congresul de la Sibiu al Uniunii femeilor 

române din Austro-Ungaria 

în ziua „Pogorârii S-tului Duh" şi a II-a zi (26 şi 27 mai), Uniunea 
femeilor române din Ungaria şi-a ţinut congresul ei anual, de 
astă dată la Sibiu. 

Acest congres a fost o dovadă de numeroasele forţe de care dispune 
naţiunea română în Transilvania prin femeile ei inimoase, active, 
pline de însufleţire şi spirit de iniţiativă. 

După cum s-a arătat şi altă dată în revista noastră, femeile 
române din diferitele centre mari şi mici ale Transilvaniei, au format 
tot atâtea „Reuniuni" locale; aceste Reuniuni - al căror număr se 
ridica deja anul trecut la numărul de 66 - formează toate la un loc 
o Uniune mare, a cărei preşedintă e D-na Maria Baiulescu, preşe¬ 
dinta Reuniunii femeilor române din Braşov, şi ţine un congres 
anual tot în alt centru pe care-l hotărăşte congresul precedent. Anul 
trecut a fost la Braşov [1913], anul acesta la Sibiu, anul viitor 
probabil la Blaj. 

Un număr foarte mare de delegate, din toate colţurile Transilvaniei, 
a participat anul acesta la congresul de la Sibiu. Au fost invitate şi 
diferite Societăţi din ţară, care s-au grăbit să răspundă prin dele¬ 
gate. Ca delegată a „Unirii femeilor române" am luat astfel şi eu 
parte la acest însemnat congres şi mărturisesc că sunt pătrunsă de 
admiraţie, ce multe femei sunt acolo care se interesează de chestiu¬ 
nile sociale şi naţionale şi lucrează aşa de bine şi cu atâta devota¬ 
ment în popor. Nivelul cultural în masa poporului şi în ceea ce 
priveşte pe femeie în special, e mai ridicat decât la noi. îţi face 
impresia că şi sufleteşte, eşti pe un fel de podiş ridicat, unde sunt 
multe piscuri cam la acelaşi nivel. Din întreagă această lume româ¬ 
nească adunată acolo se desprindea un fel de suflet energic şi rezis¬ 
tent care te făcea să gândeşti tot atât de mult la vechii daci, ca şi la 
romani, o vânjoşie, o putere sufletească pe care s-au hultuit bine 
câştigurile culturale. Vezi, astfel, acolo, un sentiment religios de 
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care e toată lumea cuprinsă şi care nu se opreşte la superstiţii sau 
la simplă observare a formelor exterioare ale cultului; un spirit al 
vieţii familiare, care rezistă încă destul de bine „influenţelor de 
imoralitate ce vin din afară". 

Face bine „Uniunea femeilor române din Ungaria" că a înscris în 
programul ei de acţiune cultivarea acestor două sentimente; ele 
există deja, sunt produsul sufletului societăţii ca întreg şi menţi¬ 
nerea lor e cea dintâi necesitate a oricărui progres cultural. Afară 
de asta, am observat la întreaga lume românească transilvană care 
n-are huzururile noastre de şcoli şi învăţătură superioară, un spirit 
vioi şi ager care o face să se intereseze cu aviditate de idei şi să pună 
mare preţ pe cultura minţii, ca şi pe aceea a sufletului. Sunt sigură 
că nu exagerez cu nimic minunatele impresii ce le-am căpătat acolo. 
Desigur, „pădure fără uscături nu se poate", şi se vor fi găsind şi pe 
acolo ca şi pe... aiurea câte un om rău care tinde să discrediteze pe 
ceilalţi prin aceea că, după ce va fi făcut vreo universitate bunăoară, 
apoi tinde să se odihnească pe lauri, caută să trăiască din procentele 
învăţăturii deja câştigate, nu mai munceşte zilnic mai departe şi se 
uită cu un fel de duşmănie şi invidie la noile forţe ce se ridică şi 
care-l vor lăsa în umbră cu atât mai multă siguranţă cu cât el însuşi 
nu mai lucrează. Vreau să zic, cu alte cuvinte, că mici animozităţi 
vor fi existând şi pe acolo, ca şi pe aiurea; perfecţiune morală 
desăvârşită cred că nu e nicăieri pe pâmânt. Asta însă nu alterează 
întru nimic caracterul general al poporului, care se prezintă cu 
însemnate năzuinţe către cultură şi are multe puteri sufleteşti pentru 
a o realiza. Mai am de observat, că la ei mai mult decât în România, 
năzuinţele culturale sunt strâns legate de dragostea de limbă şi de 
neam. „Vorba dulce românească în care se tălmăceşte lucru bine 
gândit şi simţit" are la ei un ecou de simpatie neobişnuit. Astfel 
încât, deşi la noi în ţară vor fi personalităţi mai remarcabile prin 
cultură superioară - nu uităm că şi posibilităţile noastre de cultură 
sunt mai însemnate - ei totuşi sunt redeşteptătorii noştri naţionali 
şi sunt înaintea noastră din punct de vedere al culturii maselor. 

Congresul s-a deschis în ziua de 26 mai, printr-un serviciu divin 
în impunătoarea catedrală, oficiat de venerabilul Mitropolit ortodox 
Meţianu, care la sfârşitul slujbei a ţinut o cuvântare arătând ce 
importantă e activitatea femeilor în viaţa religioasă şi socială şi a 
sfârşit binecuvântând lucrările congresului. După o mică recepţie 
în saloanele Mitropolitului, când D-na prezidentă i-a adresat o mică 
cuvântare de mulţumire şi promiţând că Uniunea femeilor române 
se leagă a cultiva sentimentul religios, Congresul s-a adunat în salonul 
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de festivităţi al Asociaţiei [ASTRA] române unde D-na Baiulescu a 
ţinut discursul de deschidere, frumos, inimos, mişcător. D-sa a arătat 
rolul femeii nu numai în viaţa familiară, ci şi în acea a naţiunii 
întregi ca „mamă a poporului" - de unde necesitatea cea dintâi 
pentru ea de a îngriji de copiii orfani, de acea proiectată „casă a 
milostivirii". Dl. Andrei Bârsan, preşedintele „Asociaţiei Române 
transilvane", a vorbit de asemenea arătând, că rolul femeii este de 
a sprijini pretutindeni activitatea bărbatului: „Ce ne-am face noi, 
zicea D-sa, cu toate străduinţele noastre pentru limbă, când femeile 
noastre ar vorbi, în saloane, limbi străine ? Ce ne-am face cu năzuin¬ 
ţele noastre spre cultură, când ele n-ar îngriji să fie prin familii şi să 
se citească cărţi, reviste, jurnale?" (Observ aici în paranteză, că 
jurnalistica în Transilvania s-a silit întotdeauna să îndeplinească 
cu demnitate rolul ei serios). 

Dl. Andrei Bârsan a exprimat aici un adevăr, care e cu atât mai 
convingător, cu cât e tot aşa de just şi în reciproca lui: Căci, ce pot 
face femeile, dacă în întreaga lor năzuinţă către un ideal, în întreaga 
lor activitate pentru îndreptarea unui rău social ori moral, nu sunt 
susţinute de bărbaţi ? Ce pot ele face, lucrând într-o direcţie oare
care, dacă bărbaţii ar lucra în sens contrar ? Se învederează cu alte 
cuvinte, aici, acea strânsă solidaritate culturală care aduce de la 
separarea muncii, pe sexe, din societatea primitivă, la colaborare, 
la participarea amânduror sexelor în acelaşi fel de activitate în 
societatea modernă, adevăr care e tot mai mult pus în lumină prin 
feminismul modern. 

Un lucru m-a izbit, de altfel, în toate cuvântările ce s-au ţinut, şi 
anume nuanţa lor „feministă". Este uimitor ce progrese mari face 
ideea, care pune pe femeie alături cu bărbatul în viaţa socială şi 
culturală. Tot mai mult se luminează de ziuă; şi tot mai mult vede 
oricine - se înţelege cei mai luminaţi văd întâi - că avantajul cel 
mare pentru naţiune în întreg, ca şi pentru familie şi pentru bărbat 
în special este în a ridica pe femeie din toate punctele de vedere 
(economic, cultural, social) pe aceiaşi treaptă cu bărbatul, iar nu a o 
menţine în „supunere", în „ascultare", adică în inferioritate. 

în ziua a doua a congresului au fost dări de seamă despre activi¬ 
tatea în diferitele centre şi propuneri. A fost de astă dată uimitoare 
asemănarea între nevoile noastre şi acelea ale fraţilor noştri de 
peste munţi; aceasta vine pe deoparte de acolo, că statul nu face 
nimic - sau prea puţin - pentru români acolo, iar la noi nivelul 
cultural al poporului e cu mult mai jos. Astfel cea dintâi durere 
semnalată de congres e marea mortalitate a copiilor mici : la casa 
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unui ţăran se nasc 10, 12 copii şi dacă trăiesc 4, cele mai adeseori şi 
mai puţini! (ca şi la noi). A doua, mortalitatea lehuzelor din cauza 
asprimii traiului şi a lipsei de îngrijire şi mortalitatea mamelor, 
care iau tot felul de băuturi, „fiind îndemnate la sistemul de 2 copii 
şi se duc pe cealaltă lume cu principiile lor, iar bieţii copii râmân 
orfani". De aceea s-a propus, ca să se dea în sarcina acelor care 
îngrijesc de înfrumuseţarea cimitirelor şi a bisericilor, ca mai înainte 
de a îngriji de cei morţi, să îngrijească de cei vii, şi anume să previe 
mortalitatea copiilor şi a lehuzelor, acordând ajutoare mamelor care 
au să nască şi lehuzelor, în zilele grele de muncă. în adevăr uma¬ 
nitară şi feminină măsură, care-i totodată unul din modurile cele 
mai înţelepte de a zidi „casa Domnului" pe pământ! 

Aceste propuneri au fost făcute de D-nele Maria Dr. Botiş (Maria 
Ciobanu) din Arad şi D-na Tordoşanu, Sibiu. Unele din aceste măsuri 
sunt deja realizate în Mercurea de D-na Agnes Dr. Măcelaru. 

A treia, tocmai această grea chestiune a orfanilor. D-na Elena 
Hossu-Longin a desfăşurat o muncă admirabilă: a umblat singură 
din casă în casă şi a făcut ancheta care a stabilit groaznica cifră de 
4270 copii români orfani numai în comitatul Hunedoarei. De aici 
încă odată urgenţa „casei milostivirii". S-au propus ca mijloace de 
acţiune : 1) pentru a combate alcoolismul şi a veni totodată în ajuto¬ 
rul orfelinatului, să se lucreze prin preoţi de pretutindeni ca băutura 
alcoolică ce se obişnuieşte a se da la parastase, să se înlocuiască 
printr-o dare începând de la o coroană, pentru „casa milostivirii". 
2) Prin elementele culte din orice localitate: preotese, primărese, 
notărese şi orice femei culte, într-un cuvânt „inteligenţa", să se ţină 
conferinţe simple, pe înţelesul poporului, care să-l lumineze asupra 
chestiilor de igienă, precum şi asupra oricăror nevoi economice şi 
culturale. în sfârşit, s-a făcut şi o propunere pur feministă: Inimoasa 
D-na Tordoşanu a arătat nevoia de a scăpa femeia de sub rigida 
tutelă a bărbatului, asigurându-i oarecare independenţă materială 
prin crearea unor bănci feministe ca în Germania, în care femeile 
să-şi depună economiile lor pe ascuns de bărbaţi. Se înţelege că s-ar 
fi putut obiecta că „ceea ce se face într-ascuns e imoral". Nu mai 
puţin însă rămâne în picioare nevoia de a găsi o modalitate care să 
asigure femeii o bază de viaţă totodată la adăpostul tiraniei şi 
morală în acelaşi timp. 

Au urmat apoi înscrierile de contribuţiuni la „casa milostivirii" 
şi au urmat cu o falnică generozitate! Curgeau zecile şi sutele şi 
chiar miile de coroane! Şi oamenii aceia nu-s bogaţi; dacă au un 
capital de 200.000 coroane se socotesc foarte bogaţi. Pe când eu ştiu 
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oameni, la noi, care au dacă nu chiar milioane, apoi multe sute de 
mii venit! Nu capital, dar la care nu-i bine să te adresezi pentru 
vreo binefacere, căci auzi îndată veşnicul refren: „Sunt atâtea societăţi! 
Sunt atâtea contribuţii!". Căci este un fel de mutilare a sufletului 
ca şi a trupului, un fel de paralizie sufletească în care nu mai poate 
funcţiona mila ori „umanitatea". Şi de aceea se vede că e bine să fie 
cineva tare bogat... 

A mai vorbit apoi D-na Maria Cosma - vicepreşedinta „Uniunii 
femeilor din Ungaria", relevând alte nevoi ale şcolii de fete de peste 
munţi, în special lipsa unei şcoli de pedagogie care să dea pregătire 
specială viitoarelor membre ale corpului didactic - vreun fel de 
„seminar pedagogic pentru fete, viitoare profesoare" care şi la noi e 
încă, actualmente, în stare de proiect. 

Ora fiind foarte înaintată, D-na Preşedintă declară congresul 
închis şi apoi acordă cuvântul delegatelor din România care au ţinut 
să salute congresul în numele Societăţilor ce reprezentau. Au spus 
câteva cuvinte de mulţumire şi de dragoste frăţească D-nele Meissner 
şi Glogoveanu din partea Soc. Ortodoxe [Naţionale a Femeilor 
Române], după care ca delegată a „U.E.R.", m-am adresat şi eu 
congresului cam în aceşti termeni: 

Stimată Doamnă Preşedintă, 
Onorat Congres, 
Primind delegaţia de a reprezenta „U.E.R." înaintea Dv. m-am 

simţit mândră şi fericită. Mândră, fiindcă de când am început a fi 
conştientă, sufletul meu întreg aparţine Societăţii „U.E.R." ; fericită, 
pentru că din cea mai mică copilărie, de când am auzit întâi de daci 
şi romani, m-am simţit legată de tot trecutul de lupte, de energie, 
de necazuri şi de toţi acei ce ţin de acelaşi trunchi comun. Soc. 
„U.E.R." vă rog să observaţi, nu e „din Iaşi" ori „din România": e 
Unirea educatoarelor (căci orice femeie e „educatoare") române, adică 
a tuturor femeilor de oriunde răsună limbă românească. Căci de 
cum ne-am constituit, gândul nostru a zburat la D-voastră, ne-am 
adresat şi D-voastră, ne-am simţit datoria de a gândi şi a lucra şi în 
vederea nevoilor D-voastră. Am simţit, din capul locului nevoia de a 
strânge legăturile sufleteşti cu toţi fraţii noştri de peste hotare, de 
orideunde se află ei, pentru a realiza unitatea culturii româneşti. 
Noi cei din văile Prutului şi ale Dunării nu privim la culmile albastre 
ale Carpaţilor ca la un zid despărţitor, ci ca la o fortăreaţă în care e 
întărită şi apărată inima românismului. Multe bunuri culturale 
avem de la Dv. Dv. ne-aţi dat nouă pe „Deşteaptă-te Române", şi în 
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văile de dincolo ale Carpaţilor a încolţit de asemenea câte ceva. Şi 
acum să strângem mai tare legăturile sufleteşti între cei de-o limbă, 
fiindcă în aceeaşi limbă se exprimă acelaşi suflet, aceeaşi simţire, 
acelaşi cuget. Deviza noastră e „unire în cuget, unire în simţiri" 
pentru că numai prin ea vom realiza adevărata, adânca şi puternica 
cultură românească. Cu ocazia acestui congres am constatat de 
asemenea, ce mult putem profita unii de la alţii: cu ce bucurie nu 
văd câte femei luminate şi energice sunt aici, care lucrează cu atâta 
pricepere în popor! Şi aş fi fericită să văd că se găsesc măcar tot pe 
atâtea şi la noi. Şi cât mi-a bătut inima şi mi s-a strâns de durere, 
când am auzit care sunt nevoile poporului aici, căci nevoile voastre 
sunt şi ale noastre ! D-voastră credeţi şi ziceţi că de noi îi mai bine, 
că suntem „liberi şi bogaţi", şi când aţi şti cât de greu o ducem noi cu 
toată libertatea şi bogăţia noastră şi câte mai sunt şi la noi de făcut! 
Dar şi noi, ca şi D-voastră ne găsim în faţa unei mari probleme 
culturale: Nevoia de a ridica nivelul cultural al femeii. E un lucru 
nu se poate mai greşit şi chiar de neînţeles, cum se poate să fie 
bărbaţi care să fie „contra învăţăturii femeii"! Dar las-o pe femeie 
să fie cât mai învăţată şi cât mai cultă, dar să fie cultură şi învăţă¬ 
tură adevărată, şi nu numai spoială şi superficialitate, şi din învăţă¬ 
tura ei nu poate rezulta niciodată vreun rău, ci numai bine. Eu cer 
să mi se arate vreun exemplu de femeie cultă, adevărat cultă, măcar 
unul singur, care a călcat în picioare „menirea ei", dar un asemenea 
exemplu nu există. E cu totul greşit a crede că „femeia cultă va 
refuza a-şi îndeplini menirea ei", ci, din contra, învăţătura şi cultura 
ei folosesc întâi şi întâi tocmai pentru a o face să-şi îndeplinească 
mai bine rolul ei de mamă şi de soţie. Al doilea, noi ne găsim azi în 
faţa unei probleme economice: aceea de a înmulţi mijloacele de 
câştig pentru popor şi pentru femeie în special pentru a-i asigura 
baza moralităţii. Aceste probleme sunt atât de grele, încât nici 
noaptea nu-ţi dau răgaz şi necontenit te gândeşti: oare ce să faci să 
reuşeşti, şi oare unde vei găsi energiile stăruitoare care să ducă la 
capăt rezolvarea lor ? Ca să înţelegeţi nevoia aceasta a femeii de a 
câştiga, vă rog să gândiţi nu la femeia din clasele mai înlesnite, 
unde acea nevoie nu-i totdeauna aşa de izbitoare şi aparentă, ci la 
femeia din popor: la ţăranca care naşte pe câmp, că n-are când să se 
cruţe şi moare în lehuzie tot fiindcă prea curând e silită să se 
reapuce iar de lucrat şi la femeia din fabrici care munceşte 10, 12 ore 
şi n-are când să vadă de copiii ei. Spuneţi-mi, vă rog, poate cineva 
pretinde că femeia din popor „să-şi vadă de casă şi de copii", să o ţie 
bărbatul şi ea să nu muncească ca să câştige ? Dar nimeni nu poate 
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refuza să vadă aici realitatea: ele trebuie să muncească, ca să aibă 
ce mânca! Viaţa e o amară necesitate şi pentru ele şi pentru noi, 
care adeseori ne ademeneşte să formulăm teorii pe care trebuie să 
le călcăm în practică, [?] fiindcă acele teorii nu se potrivesc cu 
realitatea. Vorbea odinioară D-na vicepreşedinte că e o umilinţă 
pentru noi ca fetele noastre să-şi primească educaţia în şcoli străine ; 
şi nimeni nu simte mai mult decât mine această umilinţă. Dar să ne 
întrebăm de ce îşi dau românii fetele în şcolile acelea? Ce, nu-s ei 
tot aşa de buni români ca şi noi? Vedeţi că aici ne găsim tot în faţa 
nevoii economice; Şcolile străine sunt mai ieftine. Afară de asta, 
fiecare vrea să-şi deie fata într-o şcoală după a cărei absolvire să-şi 
poată câştiga viaţa. Aceasta-i nevoia vieţii şi degeaba ne vom închide 
ochii asupra realităţii. Tatăl, sau soţul nu mai poate câştiga destul 
pentru familia lui şi are nevoie de a fi ajutat. Prin urmare trebuie să 
ne gândim care ar fi mijloacele de câştig onest pentru femeie, care-i 
munca pe care o poate face ea, conform cu natura ei şi cu menirea ei ? 
Doamnele Uniunii vorbesc mult de „cusăturile şi ţesăturile româ¬ 
neşti, cu care se fălesc şi străinii". Este aici ceva adevărat. Acele 
cusături şi ţesături sunt admirabile ! Nimeni nu le admiră mai mult 
ca mine. Dar vă rog ascultaţi şi experienţa noastră. La noi în România 
femeile din popor de la ţară ori de la oraş fac cele mai artistice 
cusături de acestea! Mai nu-i fată care să nu lucreze măcar „un 
galon pentru bluză" şi orice femeie coase că o trage inima, îi e drag. 
Dar cum se vând? Acele cusături se îngrămădesc în bazaruri, în 
valoare de sute de mii de franci şi nu le cumpără nimeni, măcar că 
Doamnele şi-au dat toată osteneala să găsească debuşeuri şi în 
America, şi-s aşa de ieftine că eu dacă cumpăr un galon cu 8, ori 10 
ori 12 franci mă întreb : oare îi vine lucrătoarei 40 bani pe zi pentru 
munca aceea migăloasă care strică ochii ? Vra să zică, munca aceea 
nu e plătită, prin urmare nu e acum un izvor de câştig, va fi poate 
mai târziu când va fi mai mult preţuit şi plătit lucrul de mână. De 
aceea problema izvoarelor de câştig pentru femeie rămâne întreagă. 
Aici, „U.E.R." s-a gândit că nevoile de rezolvat sunt diferite după 
localităţi şi fiecare să caute soluţia lor. La noi sunt unele - nevoia 
dezvoltării industriilor casnice, a ridicării ocupaţiilor agricole şi cu 
grădinăria - la Dv. altele. De aceea aş avea o propunere. Mi se pare 
mie că ar fi o soluţie în special pentru d-voastră. Iată, este ceva de 
mare viitor şi anume: Voiajurile azi nu mai sunt un lux pentru 
oamenii bogaţi, ci o necesitate pentru lumea muncitoare. Viaţa 
complexă de azi cu atât de multe impresii, ce trec iute pe dinainte, 
consumă o cantitate aşa de mare de forţă nervoasă, că cel mai simplu 
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muncitor simte nevoia de a se recrea prin schimbarea mediului fizic 
măcar pe 2 săptămâni, dacă nu pe o lună. Are nevoie de a merge 
undeva la aer curat. Dv. aveţi poziţii frumoase a locurilor: Faceţi 
aici o Şviţeră Transilvană. Nivelul cultural al poporului e mai ridicat: 
faceţi pe orice femeie la ţară în stare să înţeleagă gospodăria mai 
civilizată, aşa ca să poată primi pe vară un oaspete, doi, care să 
găsească odihnă la aer curat, în casă curată, igienică, la linişte, pe 
un preţ modest, o viaţă simplă dar bună, aşa ca să-i rămâie şi ei un 
câştig fără a fi însă prea costisitor pentru oaspete, căci atunci nu 
pot veni mulţi: cei mulţi nu-s bogaţi. Şi ar fi totodată şi ocazie de a 
strânge legăturile de dragoste frăţească. Dv. nu puteţi veni la noi? 
foarte bine, venim noi la Dvs. Faceţi aici o Şviţeră care să fie loc de 
odihnă şi de plăcere pentru orice român muncitor. 

Această propunere a părut multora că ar fi în adevăr, bună şi 
realizabilă. Şi până acum începuse lumea a lua obiceiul de a trece 
munţi pentru lunile de vară. Acest lucru se poate răspândi pe o 
scară mult mai întinsă, cu nenumăratele avantaje care decurg din 
dezvoltarea sentimentelor frăţeşti, naţionale şi din ridicarea nive¬ 
lului gospodăriei. 

Zilele congresului au fost cu deosebire plăcute prin serile petre
cute cu concerte şi teatru. Ardealul a arătat şi aici comorile lui: 
D-na Veturia Triteanu, alto, D-na Lucia Cosma soprano, Dl. Ionel 
Crişan, bas, pe care lumea românească îi cunoaşte de altfel. Teatrul, 
executat de diletanţi, a fost destul de bun şi mai cu seamă bună a 
fost alegerea piesei: „Un faliment" de B. Bjornson, căruia, ca şi lui 
Ibsen, îi place să reprezinte aşa de admirabile caractere de femei. 
Astfel că toate: buna primire a oaspeţilor, bunul mers al congresului, 
atracţia reală a distracţiilor au făcut ca zilele din Sibiu de 26 şi 27 
mai, să rămâie tuturor în cea mai bună amintire. 

Eleonora Stratilescu 
Unirea Femeilor Române, anul V I , nr. 6, 

iunie 1914, pp. 263-275. 
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Procesul Doamnei Ella Negruzzi1 

la Casaţie, I 

A fost o dovadă îmbucurătoare de elasticitatea spiritului românesc 
şi de capacitatea lui de a primi o idee nouă. Anul trecut, după cum 
se ştie, cererea D-nei Negruzzi de a fi admisă în baroul avocaţilor, în 
ţară, după ce a fost admisă de marea majoritate a avocaţilor din 
localitate, în urma unui proces făcut de minoritatea adversă, a fost 
respinsă la Casaţie. Dar D-na Negruzzi a încercat din nou: a fost 
înscrisă în baroul avocaţilor din Galaţi, minoritatea ostilă i-a făcut 
proces, a câştigat la Curtea de apel din Galaţi, partea adversă a 
făcut din nou recurs la Casaţie, şi de data asta am avut un tablou în 
adevăr frumos : O luptă de idei, în care cauza cea dreaptă s-a prezen¬ 
tat în strălucirea ei, şi părea că a produs convingerea în mulţime, şi 
a câştigat simpatia ei. 

Avocaţii părţii adverse şi-au făcut cât au putut de bine datoria; 
dar e aşa de greu să pledezi pentru o cauză pierdută! Argumentarea 
lor era fireşte, slabă. Ziceau, bunăoară, că femeilor nu se poate 
acorda, dreptul de avocat, „fiindcă avocatura e o funcţie socială, nu 
ca medicina, ori profesoratul etc."! argumentare în care se vede 
confuzia de termeni: căci, ce e aceea „funcţie socială" ? şi întrucât 
nu sunt medicina şi profesoratul funcţiunii sociale ?; ziceau apoi, că 
nu poate Curtea de Casaţie să hotărască aici, ci Parlamentul trebuie 
să facă o lege expresă, deoarece intenţia legiuitorului n-a fost să 
admită şi pe femei a fi avocaţi, dovadă legiuirea... din vremea lui 

1. Ella Negruzzi (1876-1948), avocată şi publicistă, fiica scriitorului Leon 
Negruzzi; licenţiată în istorie, filozofie şi drept a Universităţii din Iaşi, 
prima femeie din România care a obţinut dreptul de a pleda în baroul 
avocaţilor de la Galaţi şi Iaşi; a colaborat cu articole feministe la diferite 
publicaţii; după primul război mondial a fost printre membrele fonda
toare şi cele mai active ale unor mari organizaţii naţionale de femei 
(Asociaţia pentru Emanciparea Civilă şi Politică a Femeilor Române, 
Consiliul Naţional al Femeilor Române etc.). 
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Caragea!! Dar legiuitorul din urmă al acestei chestiuni (d. Mişu 
Antonescu) trăieşte, şi fiind întrebat care i-a fost intenţia, a răspuns 
că el e pentru ca femeia să fie avocat, ca şi alţi juristconsulţi apre
ciaţi (D-nii Geani, Tache Ionescu, C. Dissescu). Mai ziceau că... nu 
ar fi frumos ca femeile să pledeze, că poate ar veni îmbrăcate în 
costume nepotrivite (ca şi cum nu s-ar putea impune vre-un costum 
de rigoare!), sau ar ajunge în conflict cu bărbaţii lor, fiind măritate, 
căci în virtutea puterii maritale, ele trebuie să ceară mai înainte 
autorizarea de la dânşii ca să pledeze, şi dacă ei n-ar vrea să le-o 
dee ? (risum tenatis amici?1 Dar care e bărbatul să nu dee femeii lui 
autorizare de a munci pentru a câştiga în mod cinstit!) 

Ceea ce însă se întrevedea din toate acele pledoarii, era frica că 
acordându-se dreptul de avocat femeilor, se va distruge puterea 
maritală, care ar deveni astfel din ce în ce mai mult un nonsens; aşa 
că aveai impresia, că pentru apărarea puterii maritale luptau în 
realitate bărbaţii reprezentanţi ai unui spirit înapoiat care caută 
încă să se mai apere îndărătul ultimelor tranşee. în adevăr, acesta 
mi se pare mie că e adevăratul punct în litigiu. Şi e drept că avem de 
constatat o schimbare în spiritul timpului, de care nici măcar nu 
poate fi învinuită totdeauna cultura (se ştie că la noi bărbaţii au fost 
mai mult contra decât pentru cultura femeii): femeia nu mai vrea 
să suporte căsnicia ca un jug, şi se emancipează de el, uneori, din 
nenorocire într-un mod foarte funest. Din parte-ne, noi am căutat 
de repetate ori să arătăm, că desfiinţarea puterii maritale ar fi un 
bine. Se înţelege că azi sunt încă mulţi care nu gândesc astfel. Dar 
se pare că se înmulţesc bărbaţii reprezentanţi şi ei ai spiritului nou; 
aceştia nu mai umblă după un drept iluzoriu, ci preferă armonia 
conjugală ca fundament al fericirii lor familiare, şi de aceea puţin le 
pasă dacă s-ar desfiinţa „puterea maritală". 

De aceea avocaţii D-nei Negruzzi au fost splendizi, fiindcă judecata 
lor nu era întunecată de vre-o preocupare lăturalnică, ci urmăreau 
numai dreptatea. Este pe de altă parte un avantaj în sine să fii 
avocatul unei cauze drepte. Cel dintâi lucru frumos ce au făcut, a 
fost să ceară şi să obţină cuvântul pentru D-na Negruzzi, care a 
pledat astfel în primul ei proces. înfăţişarea modestă, rezervată şi 
demnă a D-nei Negruzzi; vorbirea ei naturală, chiar şi în emoţia 
care-i vibra în glas ; cuvintele ei cu simţire şi cu miez : toate o arătau 

1. „Vă puteţi ţine râsul prieteni", vers din Horaţiu, devenit expresie relativ 
curentă. 
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într-o lumină atât de favorabilă, încât înalta Curte a devenit îndată 
foarte atentă. Pe feţele tuturor membrilor atunci prezenţi se vedea 
o serioasă şi vie atenţie. D-na Negruzzi a început prin a arăta, că 
chestia ei e chestia femeii române, şi se roagă ca nu cumva eventuala 
ei insuficienţă să fie un prejudiciu împotriva femeii române în genere; 
mulţumeşte cu recunoştinţă celor ce o apără, şi declară că n-are nici 
o animozitate împotriva adversarilor; se roagă de înalta Curte să-i 
acorde ei - femeii române în genere - putinţa de a-şi câştiga prin 
muncă cinstită existenţa, arătând că munca de avocat nu-i de altă 
natură decât acelea pe care legea le acordă deja femeilor. Punctele 
atinse aici de D-na Negruzzi au fost dezvoltate de ceilalţi avocaţi. 
Dl. Polizu-Micşuneşti a pledat cu multă căldură, arătând că dreptul 
de a pleda este în totul analog dreptului ce-l are medicul de a-şi 
închiria ştiinţa lui, sau a cusutoarei de a-şi închiria acul şi abilitatea 
ei pentru a-şi câştiga celelalte mijloace necesare existenţei; arată, 
că avocaţii părţii adverse nu pot împiedica pe bărbaţi de a rămâne 
celibatari şi prin urmare termină pledoria cu un călduros apel către 
înalta Curte: „Dintre cele 3 căi pentru femeia care are nevoie de 
existenţă: mizeria, moravurile destrăbălate şi munca, lăsaţi-i 
Domnilor, pe cea din urmă !" 

Dl. Rozental, liniştit şi limpede a arătat până la evidenţă într-una 
din acele pledoarii, care în adevăr luminează justiţia, cum că dreptul 
de avocat pentru femei este absolut în spiritul legilor, şi anume al 
celor mai noi, formulate după ce D-na Bilcescu fusese, în 1891, 
înscrisă în baroul avocaţilor, şi deci, dacă legiuitorul ar fi fost contra, 
ar fi prevăzut asta prin lege, căci legea nu prevede compatibilităţile -
condiţiile pe care le cere legea pentru avocat le întruneşte şi femeia 
licenţiată în drept - ci numai incompatibilităţile. Dl. Rozental termină 
arătând că ar fi o adevărată binefacere socială ca să fie admisă 
femeia în avocatură, ca cu priceperea ei psichologică să contribuie 
la aflarea dreptăţii şi la facerea legilor, căci legile actuale care 
privesc pe femeie şi pe copil, sunt cu adevărat neumane. Dl. Djuvara 
arată apoi că nici autorii străini nu sunt contra femeii-avocat; dar 
dacă totuşi ea a fost respinsă în Bruxelles şi Paris a fost din cauză 
că o respinsese baroul avocaţilor din acele locuri şi baroul consituie 
o primă instanţă; pe când la noi baroul a admis pe D-na Negruzzi şi 
în Iaşi şi în Galaţi. 

Cu toate acestea d. Scarlat Popescu - reprezentantul spiritului 
vechi - a reluat părerea adversarilor, că această chestie nu poate fi 
hotărâtă de Curte, ci trebuie ca Parlamentul să facă o lege ! 
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înalta Curte s-a retras să delibereze, şi în sală discuţiile s-au 
început mai cu foc. Unii, adversari ai femeii-avocat, care aşteptau 
cu încredere că Curtea va respinge cererea D-nei Negruzzi, invocau 
încă, într-o argumentare care nu mai avea temei, că un asemenea 
drept acordat femeii, ar aduce dizolvarea familiei, ar da loc la certe 
conjugale şi alte de aceste supoziţii neserioase. La care, una din 
doamnele prezente răspundea cu indignare: „Domnilor nu mai ridicaţi 
D-voastră chestia căsătoriei, dv. care aţi coborât-o atât de jos!" şi 
că: „doar căsătoria nu e să te sfădeşti necontenit şi să-şi facă unul 
altuia viaţa amară, ci ca să te înţelegi şi să te învoieşti, iar dacă 
oamenii văd că nu pot să armonizeze, ori nu se iau, ori divorţează". 
Alţii păreau că-i doare inima de greutăţile pe care are să le întâmpine 
femeia în această carieră: mojiciile clienţilor, oboseli etc.; „aceste 
displăceri nu-s pentru femei"! conchideau ei cu cavalerească patronare. 
La care li se răspundea iarăşi: „în adevăr va fi grea viaţa pentru 
femeia avocat; dar cu cât e mai grea pentru femeile care lucrează în 
fabrici şi care-s aşa de numeroase ! De acelea nu vă este milă?". Iar 
alţii repetau vechiul refren: „menirea femeii este să îngrijească de 
copii, nu să fie avocat", căruia i s-a răspuns : „Femeia îngrijeşte de 
copii numai când natura a fost vitregă cu bărbatul şi nu i-a dat şi lui 
sentimente, dar când l-a înzestrat şi pe el cu sentimente, atunci nu-l 
rabdă inima să nu îngrijească şi el de copiii lui". Asta-i în adevăr o 
chestie foarte serioasă; şi niciodată nu se poate accentua în destul 
necesitatea ca şi taţii să se ocupe de creşterea copiilor lor, după cum 
nu se poate scoate îndeajuns în relief ce imensă pierdere se constată 
în educaţia modernă a tinerimii prin faptul că cei mai mulţi taţi 
socotesc că „educaţia copiilor e treaba mamii", ei însişi se consideră 
dezobligaţi, se dezinteresează şi de aceea nici nu se pricep, şi astfel 
copiii sunt lipsiţi de sprijinul cel aşa de eficace al dezvoltării lor 
morale pe care ar trebui să-l găsească totdeauna în influenţa ce 
tatăl o exercită asupra lor, în dragostea lui şi către el, şi în stima lui 
şi mai ales în stima de el. 

Dar e aproape inutil să mai amintim aici acele obiecţiuni zadar¬ 
nice; căci ele nu erau doar în realitate decât pretexte, îndărătul 
cărora se ascunde, la cei mai mulţi, frica de concurenţă. Dovadă, că 
din capul locului cei mai inteligenţi şi mai pricepuţi avocaţi au fost 
pentru femeia avocat, iar cei mai slabi au fost contra. 

Totuşi, chiar argumentul acel adevărat considerându-l, el e destul 
de serios. Găsim, într-un studiu, această preţioasă notiţă: „Numai 
în Bucureşti sunt 1300 avocaţi, număr care ar ajunge pentru întreaga 
Românie". Nu-i acesta un motiv destul de puternic pentru a împiedica 
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creşterea şi mai nenorocită a numărului lor ? Ba da ! Desigur că ţara 
noastră are nevoie de a se înmulţi în ea ocupaţiunile acelea care 
contribuie la avuţia naţională, ocupaţiunile productive, nu acelea 
care numai consumă; şi aici, să ne ierte D-nii avocaţi că trebuie să 
spunem un adevăr pe care-l ştiu şi domniile lor: cât de mulţi avocaţi 
trăiesc din aceia că în adevăr luminează justiţia şi fac să domnească 
Dreptatea între oameni şi câţi numai din aceia că încurcă legile şi le 
interpretează până sărăcesc clienţii cu desăvârşire? 

Aşa încât o restrângere a numărului avocaţilor ar fi cu siguranţă 
de dorit. Dar aceasta nu se poate face prin aceea că s-ar împiedica 
femeile de a fi avocaţi, ci tocmai din contra: Lăsându-se cale largă 
să se selecţioneze adevăratele valori, toate acele elemente care pot 
contribui să se puie legile unei ţări pe baza cea mai justă şi mai 
echitabilă, aşa că adevăratul spirit de dreptate să nu poată fi nică¬ 
ieri înăduşit ori întunecat. 

Verdictul - după deliberare - al Curţii de Casaţie la 2 martie a 
fost, că se trimite chestiunea înaintea Secţiunilor Unite. Sperăm că 
spiritul nou, liberal, va face continuu progrese şi că verdictul Curţii 
de Casaţie la 16 aprilie va sublinia acest progres, acordând femeii 
române dreptul de a fi avocat. 

Eleonora Stratilescu 
Iaşi, 27 martie 1915 

Unirea Femeilor Române, anul V I I , nr. 3-4, 
martie-aprilie 1915, pp. 174-178. 
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Procesul Doamnei Ella Negruzzi 

la Casaţie, II 

Dovada aşteptată nu s-a dat. Spiritul liberal accesibil ideilor noi 
şi înaltei dreptăţi nu-i doar aşa de viu la noi - ei, când ar fi, câte rele 
sociale n-ar dispărea! Atâta doar s-a văzut din hotărârea înaltei 
Curţi la 16 aprilie. Ea nu a fost doar determinată nici de valoarea 
oratorică a pledoariilor, nici de miezul substanţial, ce cuprindeau 
acele pledoarii. Adversarii d-nei Negruzzi n-au adus nici un argu¬ 
ment nou în discuţie; doar că tonul discuţiunii s-a văzut acum a fi 
mai politicos şi decât rândul trecut, şi aceasta este un progres : orice 
ridicare a nivelului de politeţă şi de demnitate este întotdeauna un 
câştig în sine. Avocaţii părţii adverse arătau aproape cu un fel de 
cavalerism, data asta, că ei nu sunt adversarii d-nei Negruzzi, nici 
chiar ai „femeii avocat", că „femeia poate să fie chiar foarte capabilă 
după cum a dovedit-o adeseori"! dar că în cazul acesta incompa¬ 
tibilitatea ei este fixată de spiritul legii, faţă de care femeia e mai 
mult incompatibilă decât compatibilă, lege care o ţine pe ea în 
constantă inferioritate. S-au sprijinit, aceşti domni, cu toată puterea 
pe exemplul ţărilor mai înaintate în cultură, care refuză - Franţa şi 
Belgia, da nu ştiu de ce nu s-au gândit la Norvegia, care e o ţară în 
adevăr înaintată - femeilor dreptul de a fi avocat; şi-n cele din 
urmă, adevăratul sens al acestei argumentări protivnice, a fost cu 
totul străveziu când unul din ei a zis: „Nevoile culturale în pătura 
de jos a poporului nostru sunt aşa de mari; avem 4 mii de învăţători 
şi învăţătoare şi mai trebuiesc încă cinci mii; de ce nu se fac femeile 
învăţătoare, dacă au nevoie să muncească pentru a-şi câştiga exis¬ 
tenţa, căci acolo ar îndeplini un gol şi ar îndestula o nevoie, în loc să 
caute să se facă avocaţi, când avocaţi sunt şi aşa prea mulţi" ! Avea 
dreptate acel domn avocat! Aşa e! ce caută femeile să obţină şi ele 
situaţii mai bune şi nu se mulţumesc cu viaţa necăjită şi amară, sau 
ca să vorbim ca aceşti domni avocaţi, cu acel „sublim apostolat" al 
unei învăţătoare cu 70 sau 90 lei pe lună ? Este doar „menirea 
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femeii" să ocupe totdeauna o situaţie mai umilă şi oropsită! Căci 
dacă nu-i acesta sensul adevărat al argumentării avocaţilor adverşi, 
atunci ne întrebăm de ce oare nu se miră şi nu se întreabă ei de ce 
nu caută şi bărbaţii să se facă învăţători, că doar şi de ei e mare 
lipsă ? Şi mai adăugim: de ce nu se dedică şi ei mai mult ocupaţiilor 
agricole sau industriilor şi meseriilor de tot felul, unde-au invadat 
străinii, în loc să se înmulţească pletora nenorocită a avocaţilor fără 
procese ? 

Căci, dacă-i vorba de „vocaţiune", de „înzestrare de la Dumnezeu", 
de „capacităţi speciale", apoi atunci bucuroşi o să fim oriunde le-om 
întâlni şi să le deschidem poarta largă că-s totdeauna de mare folos, 
şi totdeauna rari şi la bărbaţi, nu numai la femei. Nu face nimic că 
femei sunt mult mai puţine decât bărbaţi care să se dedice avoca¬ 
turii, în prezent; măcar de-ar rămânea şi în viitor aşa! Ba încă să se 
restrângă şi numărul bărbaţilor care se dedică acestei cariere! 

Valoare morală şi intelectuală să aibă, şi ar fi destul şi ar fi 
foarte bine! Nu numărul hotărăşte doar şi ajută rezolvarea chestiilor 
celor mai grele în darea Dreptăţii! Şi noi socotim astfel: sunt doar 
şi alte nevoi sociale decât aceia pe care aţi amintit-o d-voastră, d-lor 
avocaţi adverşi, şi îndestularea lor nu e mai puţin urgentă. Avoca¬ 
tura, aţi arătat d-voastră „este legată cu exercitarea unei mari 
virtuţi sau puteri aceia a Dreptăţii, şi de aceea dreptul de a fi avocat 
e îngrădit mai mult decât alte profesiuni libere, de condiţii de naţio¬ 
nalitate şi de exercitare a drepturilor politice"; dar acesta e un 
cuvânt mai mult pentru a acorda şi femeii române dreptul de a lua 
parte la darea Dreptăţii, iar nu de a o ţinea de-o parte. Căci, dacă 
argumentarea D-voastră, cu îndestularea nevoilor sociale, este sinceră, 
concluzia logică este alta şi anume, că trebuie să profiţi ori de câte 
ori legea permite o interpretare, ca să dai drept şi femeilor să ia 
parte la facerea legilor şi la justa lor aplicare, tocmai ca să fie mai 
multă dreptate! Arătase doar dl Rozental în rândul precedent, atât 
de clar şi simţitor, că binele tocmai aici ar sta, ca să fie şi femeile 
avocaţi. Căci legile actuale care privesc pe femeie şi pe copil sunt cu 
adevărat neumane. Nu sunt destui învăţători să lumineze poporul 
de jos, ziceaţi d-voastră? Nu sunt, fireşte: căci şcolile populare sunt 
întreţinute de stat, şi statul n-are parale pentru aşa lucru, căci 
banii lui se cheltuiesc altfel, într-o administraţie deplorabilă; iar 
dacă ar avea şi femeile dreptul să ia parte în acea administraţie, 
multe s-ar schimba desigur spre bine. Dar mai este un lucru mai 
grozav pe care nu l-aţi amintit d-voastră: e teribila realitate asupra 
căreia ne-a atras atenţia dl. dr. Dinescu, a celor 120.000 copii români 
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ce mor pe fiecare an, din cauza situaţiei nenorocite de vită de muncă 
în care e ţinută femeia română din popor, fără nici un scut din 
partea legilor! Ei, când ar putea lua parte şi femeia română la 
facerea legilor care o privesc! Şi pentru cinstea spiritului românesc, 
sunt sigură că nu e nici un român care să nu poată admite sau să 
refuze logica acestor împrejurări. Şi nici avocaţii părţii adverse n-au 
voit să aibă aerul că se opun a recunoaşte acest lucru. 

Dar ştiu, d-lor avocaţi: vă temeţi că printre femeile care vor 
participa la facerea legilor şi la aplicarea lor, se vor strecura multe 
elemente nechemate ? Da, în adevăr, aveţi mare dreptate să vă 
temeţi de această primejdie. Am avut doar şi altfel destule cazuri să 
deplângem că cei „nechemaţi" au fost aduşi să hotărască în locul celor 
„chemaţi". Dar tocmai pentru aceea: dacă argumentarea d-voastră 
este sinceră, spuneţi, de ce nu vă temeţi de numărul cel mare al 
bărbaţilor nechemaţi care iau parte actualmente la facerea legilor ? 
D-nii avocaţi ai părţii adverse sperau de la patriotismul d-nei Negruzzi 
că d-sa va renunţa a mai cere dreptul de avocat fiindcă nu i-l dau 
legile ţării ei; cu cât mai mult am fi putut noi nădăjdui de la spiritul 
de dreptate al acelor domni avocaţi - dacă acel spirit ar fi existat -
ca d-lor să renunţe a susţinea o interpretare a legilor care e contrară 
unui înalt simţ de dreptate şi unui interes superior al Ţării! 

în zadar a mai vorbit apoi apărarea: D-na Negruzzi, într-o cuvân¬ 
tare simplă, demnă şi cu miez ca şi rândul trecut, d-nii Dissescu 
într-o cuvântare magistrală, erudită, care a ruşinat ca pe copii la 
şcoală pe avocaţii părţii adverse, dovedindu-le lipsa lor de persona¬ 
litate, dl. Rozental foarte erudit şi d-sa, dl. Polizu-Micşuneşti, şi toţi 
cu tot focul convingerii: toate cele mai bune a lor silinţi s-au sfărâ¬ 
mat de stânca spiritului retrograd, care a caracterizat de astă dată 
înalta Curte mai mult decât rândul trecut. Dl. Procuror General, 
Scarlat Popescu, a ţinut la interpretarea legilor potrivit cu spiritul 
social care domnea la 1866. Femeia, a conchis d-sa, nu poate fi 
avocat, fiincă aceasta ar putea aduce eventual necesitatea ca ea să 
îndeplinească funcţia de judecător pe care legea i-o refuză categoric. 
(în zadar se încercase avocaţii apărării să arate că aceasta n-ar fi de 
loc o primejdie serioasă). 

Au fost prin urmare în luptă două interpretări: una veche - sau 
în conformitate cu spiritul vechi, care declară pe femeie incompa¬ 
tibilă, veşnic minoră, - şi una nouă, a spiritului nou, care recunoaşte 
femeii situaţia socială şi legală alături de bărbat. 

Interpretarea aceasta din urmă este cu atât mai îndreptăţită, cu 
cât avocaţii apărării au arătat şi dovedit că o lege este totdeauna a 
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se interpreta conform spiritului timpului în care se aplică, iar nu 
conform spiritului timpului în care a fost promulgată; iar spiritul 
timpului în ţara noastră acum, când majoritatea avocaţilor din 
barourile de Iaşi şi Galaţi şi Curtea de apel din Galaţi au fost pentru 
d-na Negruzzi şi cei mai mulţi dintre cei mai iluştri avocaţi i-au luat 
cu caldă generozitate şi dezinteres apărarea, este evident pentru a 
se admite femeia ca avocat. 

Dacă se admitea interpretarea aceasta din urmă, s-ar fi făcut 
dintr-odată un însemnat pas spre îndreptarea multor rele sociale, 
făcând un început spre drepturile politice pentru femei. Dar atâta 
elasticitate a spiritului n-a dovedit de data asta Curtea de Casaţie. 
înalta Curte n-a avut curajul să facă cu hotărâre acest pas, pe care 
nu-l pot face ţări mai vechi în cultură, dar mult mai încătuşate în 
prejudicii decât noi, şi care la noi ar fi fost cu putinţă dacă Curtea de 
Casaţie ar fi mers cel puţin în pas egal cu spiritul liberal care a 
însufleţit pe majoritatea avocaţilor din barourile de Iaşi şi Galaţi şi 
pe Curtea de Apel din Galaţi. Pe de altă parte, înalta Curte parcă 
nici n-a vrut să-şi deie blamul de a se fi arătat cu totul refractară 
ideilor noi. De aceea verdictul ei a avut acest caracter de nehotărâre. 
S-a respins hotărârea curţii de apel din Galaţi, care admitea pe 
d-na Negruzzi în baroul avocaţilor şi s-a trimis chestiunea din nou 
spre judecare la Curtea de apel din Bucureşti. Cu alte cuvinte: „Mai 
încercaţi încă odată; să ne mai gândim şi noi". 

Pentru D-na Negruzzi aceasta înseamnă deocamdată un nesucces; 
dar pentru cauza femeii române în sine, poate că este un bine: 
Femeia română să vadă că orice bun - dreptatea mai ales! - se 
capătă cu greu şi pentru a o căpăta, ea trebuie să iasă din nepăsare 
şi să devie mai activă pentru obţinerea drepturilor politice. 

Eleonora Stratilescu 
Bucureşti, 17 aprilie 1915 

Unirea Femeilor Române, anul V I I , 
nr. 5, mai 1915, pp. 233-237. 
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9 

către Senatul României 

Domnul senator Bujor are cuvântul. 
D.P. Bujor: D-le preşedinte şi d-lor senatori, femeile române 

mi-au făcut cinstea de a mă însărcina să citesc înaintea Senatului o 
petiţiune prin care ele cer drepturi civile şi politice. 

Plăcerea de a vă prezenta această cerere este cu atât mai mare, 
cu cât o astfel de cerere intră în cadrul convingerilor mele social-
-democratice. 

Să-mi daţi voie să v-o citesc. E foarte scurtă. 
„Domnule preşedinte, 
Cu ocazia discuţiunilor relativ la lărgirea dreptului de vot, vă 

rugăm să binevoiţi a lua în considerare toate elementele româneşti, 
pentru care această extensiune este legitimă. 

Rolul pe care femeia română îl îndeplineşte în aceste timpuri, 
legitimează cererea de drepturi civile şi politice depline. 

Femeia română s-a dovedit că e destoinică în toate direcţiile: 
în conducerea afacerilor, înlocuind pe bărbaţii plecaţi ca să-şi 

facă datoria de ţară. 
întreaga conducere a familiei şi toată agonisirea traiului în aceste 

timpuri grele a rămas pe seama lor. 
în operile de asistenţă socială, cum spre exemplu: îngrijirea 

bolnavilor, administraţiile spitaliceşti, organizarea „Crucii Roşii" a 
doamnelor, ajutorarea săracilor, refugiaţilor, orfanilor etc. 

în munca pe care o depun în îndeplinirea profesiunii ce şi-au 
ales, precum şi în conştiinciozitatea cu care îşi îndeplinesc îndato¬ 
rirea ce îşi au asumat. 

De la femeile profesoare de Universitate, doctore, profesoare 
secundare, institutoare, funcţionare ale Senatului, funcţionare comer¬ 
ciale şi până la cele mai modeste femei de la ţară, s-a putut constata 
devotamentul şi priceperea cu care s-au manifestat. 

Legiuitorul, prin regulamentarea activităţii economice a celor 
plecaţi, a dat femeilor de la ţară, latitudinea de a lucra în numele 
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soţilor lor, considerându-le capabile, fără ca această capacitate să 
fie complectată conform codului civil. 

Ar fi prin urmare, legitim să se consfinţească prin lege ceea ce 
este o situaţie de fapt. 

Pe de altă parte, participarea femeii la viaţa comunală o consi¬ 
derăm ca o necesitate de ordin social, cu atât mai mult cu cât, după 
război, pe seama comunei va cădea rezolvarea multor probleme de 
ordin higienic, de asistenţă, de alimentaţie, de educaţie. în toate 
aceste direcţii activitatea femeii a fost apreciată şi considerată chiar 
ca necesară. 

De asemenea, participarea la viaţa mare politică este necesară, 
căci condiţionează intervenţiunea eficace a femeii în administraţia 
comunală. 

Vă rugăm deci, d-le preşedinte, ca cu ocazia problemelor consti¬ 
tuţionale în discuţie, să aveţi în vedere cererea noastră, făcând să ni 
se acorde drepturi politice şi civile. 

Principesa Olga Sturdza, Principesa Moruzi, Nadejda Ştirbey, 
Alexandra Filotti, Dr. Silvia Gane, Elena D. Catargi, Cella 
Delavrancea, Maria Alexandra Mavrocordat, Matilda Poni, Ioana 
Emanoilă Mavrocordat, Marcelle Cantacuzino, Dr. Eleonora 
Stratilescu, Alexandra Fălcoianu, Zoe M. Ghica, L.M. Negruzi, 
Maria Onciu, Maria P. Cantilli, Cornelia Emilian, Calypso Botez, 
Maria Miclescu, Dya C. Aslan, M. Athanasescu, Lucie H. Soutzo, 
Mary Coşoiu, Ella Negruzzi, Aristia C. Dissescu, Lucia Cantacuzino 
Paşcanu, Elisabeta Soutzo, Lucia D. Grecianu, Ana Dr. Racoviţă, 
Natalia Tuduri, Ana Severin, Lucia Poni, Marieta Culoglu, Didi 
Djuvara, Ioana M. Balş, Iza Exarco Hesselmann, Florica P. Cantilli, 
Maria C. Cerkez, Mina D. Popa, Maria C. Davila, Natalia P. Cuza, 
Lilica Dr. Cristea, Viky T. Florescu, Florica Dr. Jianu, Virginia Dinu 
Barbu, Pompilica N. Catargi, Florica C. Candiano, Ana C. Obedeanu, 
Kety Ludvic Dauş, Constanţa Ghyka, Olga Ghyka, Margot Manu, 
Valentina Cănănău, Sacha Cantacuzene, Aline Tzaicu, A. Conta 
Kernbach, Elena B. Popovici, Dora N. Petrea, Maria Trancu, Elena 
C. Meissner etc." 

Iată dar petiţia concisă şi înţeleaptă a femeilor române. Sunt 
iscălite doamne pe care le cunoaşteţi că au luat parte, în ultimul 
timp, la toate operile mari de binefacere, încât sper că li se va da 
atenţia cuvenită. 

Şi cu atât mai mult sper aceasta, cu cât sunt convins că orice 
om cu o cultură serioasă nu mai poate admite azi ca femeia, care 
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împărtăşeşte cu bărbatul toate greutăţile vieţii, să nu aibă şi toată 
consideraţia ce i se cuvine în faţa legii. 

Condiţia de inferioritate socială în care e ţinută de legile de azi 
e şi nedreaptă şi umilitoare. 

Se zice, cu toate astea, că femeia guvernează. Ei bine, dacă e aşa 
atunci de ce să nu i se recunoască aceasta şi în mod legal ? 

Eu cred însă că guvernarea ei e o iluzie. Femeia nu guvernează. 
Ea e încă considerată în societatea de azi ca un obiect de lux şi de 
plăceri. Sclavia ei modernă - îmbrăcată în mătăsuri şi pietre scumpe. 

Aşa fiind, eu socot că numai izbânda ideilor social-democratice 
va aduce şi izbânda drepturilor femeii. 

De aceea şi sfatul ce s-ar putea da şi femeii române e ca şi ea să 
lupte, ca şi femeia în ţările mai înaintate în cultură pentru izbânda 
ideilor sincer democratice înaintate. 

Numai ideile democratice au sfărâmat până acum şi tot ele vor 
sfărâma şi de aici înainte orice idee de sclavie fie materială, fie 
morală. (Aplauze) 

Dezbaterile Senatului, sesiunea ordinară 1916-1917, 
şedinţa din 16 iunie 1917, pp. 203-204. 
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Salutul femeilor române 

Zi mândră şi măreaţă a neamului nostru fii slăvită şi salutată de 
focul sfânt de înălţare a sufletelor noastre! 

Zorile tale străbat cu raze de aur munţi şi văi, şesuri şi coline, 
chemând la Sfatul mare, la soborul eliberator pe toţi fiii şi fiicele 
poporului românesc. 

în zarea largului întins grăbesc spre cetatea reamintirilor noastre 
duioase şi de mândrie, sute şi mii să mărturisească în faţa lumii 
întregi, că un popor de-o străveche obârşie vrea să fie de astăzi 
înainte stăpân pe soarta sa. 

Stăpân pe sufletul său românesc încătuşat de veacuri, stăpân pe 
mândria originii sale contestată, stăpân pe prezentul şi viitorul său. 

Şi precum steaua de la Vicleim a adus lumii mântuire, astfel 
razele luminoase ale zilei noastre de sfânt praznic de la Alba-Iulia 
vor fi salvarea noastră. 

Până unde străbate graiul nostru dulce - români din patru 
unghiuri - vor veni cu toţii invocând cerul şi pământul ca mărturie 
să le fie, juruinţei lor solemne. 

Grăbi-vor vlădicii cu crucea în frunte însoţiţi de preoţi cucernici, 
care veacuri ne-au păzit jertfelnicele sfinte şi credinţa strămoşească. 

Grăbi-vor luptătorii vajnici ai luptelor multe şi grele, grăbi-vor 
ţăranii harnici, muncitori ai gliei străbune, grăbi-va floarea mândră 
a tineretului nostru mai rămas în urma cataclismului nemaipomenit 
şi grăbi-vor femeile şi fecioarele române, mamele, soţiile, surorile 
şi logodnicele acelora, care azi în numele poporului românesc din 
Transilvania şi Ungaria vor rosti în faţa lumii Credeul vremilor noi 
al unităţii noastre naţionale. 

în aceste clipe mari şi sfinte să uităm trecutul plin de jale şi 
suferinţe, să uităm zbuciumul sufletelor noastre, să uităm toată 
urgia de veacuri răbdată şi să ne înălţăm inimile pline de sfântă 
bucurie către Naţiunea Română, care astăzi prăznuieşte învierea 
sa liberă şi naţională. 
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Uitaţi voi mame lacrimile multe, care v-au brăzdat feţele legănând 
între cântece de jale, odraslele voastre, precum mame în lume nu au 
vărsat şi cântat mai amar ştiind pe copiii voştri străini pe pământul 
strămoşilor lor şi buni numai a munci, a lupta şi a muri pentru 
interesele străine. 

Uitaţi voi soţii, tot amarul zilelor negre, când vedeaţi pe bărbaţii 
voştri prigoniţi pentru lupta lor dreaptă ce au purtat pentru dreptu¬ 
rile omeneşti şi naţionale ale neamului vostru. Uitaţi voi surori şi 
logodnice pe voinicii mândri, care s-au luptat şi murit sub steaguri 
străine. 

Din jalea voastră femei române, din zbuciumul sufletelor şi inime-
lor voastre a răsărit minunea mântuirii noastre. 

Ne închinăm ţie, măreaţă adunare şi steagului tău sfânt, care e 
simbolul unirii tuturor Românilor. 

Tara Haţegului, 8 decembrie 1918. 
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Drepturile femeii 

Nu e ciudată această împerechere de cuvinte, aşa cum 
ni se dă, cu înţeles deosebit de cel cuprins în Drepturile 
Omului? - Vai, atâtea mii de ani, nici nu s-a conceput ca 
femeia, această roabă a sălbăticiei omeneşti, ar putea să aibă 
şi ea drepturi! S-a ştiut, şi s-a vorbit întotdeauna, despre un 
„Rege al creaţiunii" - nu însă şi despre o Regină. Tu n-ai 
decât datorii; drepturile sunt numai ale mele... Quia 
nominor Leo1. 

Dar a venit focul cel grozav şi atoatelămuritor. Si Forţa a 
fost silită să priceapă că egoismul şi nedreptăţile, prin care 
credea că se va trăi, nu erau decât boala prin care trebuia să 
moară. 

Flăcările acestui război, pe lângă faptul că au ars atâtea 
porţi bine zăvorâte şi-au spart o mulţime de geamuri care 
niciodată nu se deschideau, au avut şi darul de a face o aşa 

' 9 9 

de mare lumină, că şi orbii au sfârşit prin a vedea. 
Te visezi uneori desbrăcat, umblând pe stradă, sau stând de 

vorbă cu lumea într-o adunare şi odată bagi de seamă că eşti într-o 
ţinută necuviincioasă; nu înţelegi, cum ai putut să ieşi aşa în vileag, 
şi parc-ai vrea să intri în pământ, de ruşine. Sentimentul acesta ar 
trebui să ne cuprindă în ceasul acesta, când răsare soarele şi pentru 
femeie, dacă ne-am da seama cât de sălbateci am fost cu ea în 
întocmirile pe care ni le-am îngrădit. 

Peste o sută de ani, legile noastre de azi, în care femeia măritată -
devotată, eroica soţie şi mamă - este pusă în rând cu minorii şi cu 
interzişii, în care soţul - autorul legilor - n-a uitat să-şi asigure, 
între alte privilegii, şi exclusiva administrare a dotei... au să fie 
citate în comunicările Academiilor ca nişte curiozităţi de necrezut şi 
ca o ruşine a vremurilor noastre. 

1. Pentru că sunt numit leu (lat.). 
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- Dar, de fapt, n-are femeia destule puteri în graţiile ei feline ? 
Nu face ea ce vrea şi cu banul şi cu viaţa noastră, adesea şi cu 
onoarea noastră?... 

Exact logica moşierului care niciodată nu-şi plătea logofeţii, sub 
cuvânt că fură ei destul. 

- Dar ce altă chemare mai înaltă poate fi pentru o femeie, decât 
aceea de a-şi creşte copiii şi de a-şi vedea de casă. Politica ar abate-o 
dela îndeplinirea acestei misiuni... 

Ca şi cum noi n-am avea în aceeaşi măsură, sarcina şi răspun
derea acestei „înalte" chemări! 

- Şi apoi, ar fi şi urât să vezi fiinţa aceasta delicată, poetică, 
amestecându-se în desgustătoarea proză a luptelor noastre politice ? 

Voltaire, mi se pare, spune într-un loc despre Regii care se plâng 
de amărăciunile puterii: „ils crachent dans leur plat, pour en degouter 
les autres". 

Şi ce absurzi suntem până şi în concepţia cinstei! 
- A, pardon!... Infidelitatea soţiei poate s-aducă un copil străin 

în casă. 
Dar numai ea-i de vină ? Ticăloşia ta n-are nici o parte în 

această... „turbatio sanguinis?" Tu nu te simţi vinovat cu 
nimic ? Tu care-o urmăreşti stăruitor şi puternic, până când 
o dobori ca pe un vânat! Tu care crezi că dac-ai scris în 
codul tău civil că: „Femeia datoreşte ascultare bărbatului", 
ai făcut tot ce trebuie pentru ca această ascultare să ţi se 
dea, fără să se mai pună întrebarea dac-o meriţi, sau nu. 

Din fericire „pentru ambele părţi", argumentele pe care ne-am 
sprijinit până azi în susţinerea vechii teze moştenite de la omul 
cavernelor: că o jumătate de omenire are dreptul de a porunci, iar 
cealaltă numai datoria de a se supune - toate iscusitele şi comodele 
noastre argumente „pro domo", ca să nu zicem „pro domino", s-au 
dus de-acum şi ele cu cele din urmă sfărâmături ale unei lumi, 
despre care multe se vor putea spune, dar mai ales aceasta: c-a 
trăit prea mult. 

De altfel, chiar dac-am vrea noi să mai grămădim obstacole în 
calea dreptăţii - nu se mai poate. Vremea ne cere pe toţi, cu tot 
sufletul şi cu toate puterile noastre. Să iasă fiinţa de iubire devotată 
şi de jertfă, pe care am zidit-o de vie în temeliile trecutului nostru -
avem nevoie de braţele ei libere, ca să putem ridica, în deplină 
siguranţă de succes, măreaţa clădire a viitorului nostru. în Basarabia, 
în Bucovina, în Ardeal s-a înţeles numaidecât, că la opera de unire 
în sufletul nou pe care îl cer lucrurile mari ce avem de îndeplinit, 
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femeia trebuie să muncească alături cu bărbatul. Noi nu putem 
rămânea ostrov de nedreptate în România dreptăţii. Şi nici să des¬ 
considerăm mai departe atâta valoare umană, nu ni se mai poate 
îngădui. 

Dacă uneori femeia a fost păpuşa ce am căutat s-o avem în ea, 
dacă fardul şi frivolitatea, spre care deşertăciunea noastră a împins-o, 
au făcut-o să nu inspire întotdeauna încrederea pe care o cer lucru¬ 
rile serioase ale vieţii - asta nu înseamnă că, în ziua când va fi 
chemată la munca cea mare şi liberă, menită a pregăti o lume mai 
bună, ea nu va şti să aducă, odată cu puterea necesară, şi deplina 
înţelegere a rolului ce va avea de îndeplinit. 

Iar o „lume mai bună" nu înseamnă, cum credeau germanii, o 
lume, în care fiecare să aibă mai multă pâine, ci una în care, pentru 
toţi, să fie mai multă dreptate. 

Al. Vlahuţă 
Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică 
a femeilor române, Buletin trimestrial, anul I, 

nr. 2, aprilie 1918, Iaşi, pp. 1-3. 
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Feminismul de peste Prut 

Cu toate condiţiile anormale şi cam provizorii de viaţa socială 
din Basarabia de astăzi, se afirmă şi acolo un sâmbure de feminism 
românesc. Deşi nu i se disting încă bine energiile nici amplitudinea, 
dar se poate crede că pe un teren atât de bine pregătit în această 
privinţă, cum este Basarabia, societatea femeilor române de acolo, 
prezidată de d-na doctor E. Alistari va şti în tot cazul să desfăşoare 
o activitate şi o forţă care să nu fie mai prejos de acţiunea feministă 
de sub stăpânire rusească. 

E foarte greu de spus, dacă acele mai multe femei intelectuale de 
acţiune, care până la 1918, au afirmat cu atâta succes, voinţa şi 
idealurile feminismului în Basarabia vor adera la societatea femei¬ 
lor române. Aci dăm peste un punct de mare îndoială. Deşi ar fi 
mult de dorit ca aceste energii de o vastă experienţă să fie atrase la 
munca comună, există piedici de ordine generală pentru o asemenea 
conlucrare. Femeia cultă basarabeancă, româncă - „Moldovancă" 
sau de altă naţionalitate - a fost educată până la 1918 în ruseşte, 
foarte puţin în sensul naţional rusesc şi foarte mult în sensul culturii 
generale ruseşti desnaţionalizatoare şi nivelatoare. Această femeie 
aparţine acelei societăţi vaste semi-ruseşti, semi-internaţionale din 
oraşele Basarabiei, care se opune astăzi tacit la opera românizării, 
privind orice naţionalizare ca o operă inferioară. 

Se înţelege de la sine, deci, greutatea de a compta pe participarea 
acestor elemente la feminismul românesc şi faptul e de regretat. 
Basarabeanca băştinaşă deşi deznaţionalizată, reuşise să realizeze 
către 1917 atâtea probleme locale de activitate feminină! 

Propriu zis nu Basarabia cu forţele-i feministe, determinase 
triumful cauzei în revoluţia din 1917. Principiul egalităţii femeii i-a 
venit Basarabiei gata, din Petrograd spre aplicare. Or, chiar venind 
gata, el găsise atâtea altare ridicate, pregătite, încât slujba s-a şi 
putut imediat începe. 
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Sub regimul ţarist, atât de conciliant, din nevoie, prin ultimii 
decenii în faţa mişcării liberatoare, femeia basarabeancă pătrunse 
în toate funcţiile, unde era cu putinţă: moaşe, dentiste, sub-chirurgi, 
învăţătoare, medici, contabile, funcţionare, epitrope etc., în toate 
aceste branşe şi profesiuni elementul masculin a început să resimtă 
concurenţa puternică feminină. 

O activitate cu totul deosebită a fost depusă de câteva femei din 
Basarabia întru înfiinţarea şi conducerea de licee pentru fete. Astăzi 
dacă Chişinăul posedă cele 8 licee complecte (cu curs gimnazial şi 
liceal), iar prin oraşele judeţene şi târguşoare se mai găsesc vre-o 
15 asemenea licee, în afară de cele de stat, - faptul se referă la 
iniţiativa şi lupta unor femei, memoria cărora se va păstra cu vene¬ 
rare: principesa Dodiani, Codreanu, baroneasa Keiking, Nagovscaia, 
Scomorovscaia etc. 

Bibliotecile mari publice şi cele populare, atât de răspândite prin 
oraşele Basarabiei, au fost întemeiate şi conduse de femei; diferite 
cursuri, universitatea populară, predarea muzicii la conservator, -
peste tot munca feminină triumfând an după an. Apoi, deşi înlătu¬ 
rată de la alegerile comunale, generale şi provinciale, femeia pro¬ 
prietară sau antreprenoră putea însărcina pe: tata, frate, fiu, bărbat 
şi nepot, s-o reprezinte la municipalităţile urbane sau judeţene, ca 
alegătoare. 

Revoluţia din 1917 de scurtă durată (inundată fiind de bolşe¬ 
vism) a chemat la viaţă numeroasele societăţi şi funcţii noi pentru 
femeie. 

S-a stabilit eligibilitatea şi partea la vot a femeii în toate alege¬ 
rile ; s-a admis femeia judecător de pace. în baza acestui principiu 
triumfător, d-na Dr. E. Alistari a fost aleasă ca deputat al „Sfatului 
Ţării", o socialistă, Vera Grunfeld, a ajuns ministru de industrie şi 
comerţ a Republicii Moldoveneşti. 

Vom atinge, poate, altădată mai detailat rolul şi cuceririle femeii 
în Basarabia şi Rusia. Acuma revenim la ideea, că conlucrarea 
basarabencei cu tradiţie feministă, la feminismul nou românesc în 
Basarabia, ar fi de dorit din toate punctele de vedere. 

Ar fi de dorit ca „Societatea femeilor române" să intre în rapor¬ 
turi directe cu vechile cadre feministe din Basarabia. Feminismul 
nu este politică de partid. Feminismul, are trăsături internaţionale. 
Deci toate femeile din Basarabia ar putea lua contact pe baza femi¬ 
nismului universal. 

Această apropiere ar contribui mult la conlocuire pacinică şi 
prietenoasă a elemenelor româneşti şi neromâneşti în Basarabia. 
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Plus că societatea femeilor române din Chişinău nu s-ar simţi izolată 
în faţa societăţii culte basarabene, ar mai evita o situaţiune prea 
dificilă faţă de contingentul prea restrâns de românce culte de prin 
oraşe şi de masa feminină amărâtă încă din Basarabia provincială. 

Primul pas s-ar impune. 

Alexis Nour 
Acţiunea feministă, anul I, 

nr. 4, din 15 iunie 1919. 



27 
Marele Sfat National si votul femeilor 

în plină revoluţie, în lumina sub care minţile tuturor, dezbrăcate 
de interese de clasă şi prejudecăţi, văd aspectul real al raporturilor 
dintre oameni, la Alba-Iulia, marea adunare naţională, reprezentantă 
a tuturor categoriilor sociale ale neamului românesc1, a chezăşuit 
actul unirii cu ţara mamă prin câteva reforme democratice, între 
care figura şi votul femeilor. 

Era o satisfacţie dată democraţiei timpului şi un omagiu adus femeii 
ardelene, care a fost pretutindeni alături de soţul său în lupta 
comună de veacuri şi căreia nu i-au fost cruţate nici porţile închisorilor. 

După prima mare concesiune făcută femeii în Basarabia, demo¬ 
craţia română din Regat înregistra cu bucurie această cucerire care 
era o nădejde şi un sprijin pentru reformele ce se anunţau în vechiul 
regat. 

Şi organizaţiile feministe începură a se înfiripa tot aşa de repede 
pe cât programele vechilor partide, sensibile la mersul ideilor, au 
introdus măsuri protectoare la aceste revendicări. 

Mai mult încă. 
S-a trecut la o reformă reală şi un decret-lege îngădui femeilor să 

facă parte din comisiunile interimare, până când, chestiunea aceasta 
va fi mai larg rezolvată de corpurile legiuitoare. 

Aceasta era situaţia când în iulie se întruneşte Marele Sfat Naţional 
în Sibiu. 

Se ştie că consideraţiuni de ordin naţional au adus oarecari 
modificări rezoluţiunilor de la Alba-Iulia în ceea ce privea reforma 
electorală. 

1. Reuniunile de femei din Transilvania şi Banat şi-au ales delegate la 
M.A.N. de la Alba-Iulia cu mandatul de a vota pentru „unirea cu ţara" a 
acestor provincii locuite în majoritate de români şi pentru reformele 
democratice, printre care se afla şi votul universal pentru ambele sexe: 
vezi 1918 la români. Documentele Unirii, vol. X, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1989. 
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Reprezentarea proporţională aşa dreaptă în fond poate fi pricină 
de inequitate pentru români, atâta vreme până acum îndepărtaţi de 
la toate binefacerile statului la care aveau drept deopotrivă cu 
ceilalţi. împiedicaţi în cultura lor prin ostracismul şi persecuţiunile 
maghiare - urmări ale ideii de unitate a statului maghiar, în dezvol¬ 
tarea lor politică prin silirea să adopte de multă vreme un pasivism 
care le lăsa putinţă să trăiască, împiedicaţi în chiar dezvoltarea lor 
economică, poporul nostru are astăzi dreptul, crede majoritatea 
Marelui Sfat Naţional din Sibiu, să ia măsurile de prevedere nece¬ 
sare şi printre ele se întâmplă să fie călcarea a 2 mari principii deja 
câştigate : votul femeilor şi reprezentarea proporţională. 

Se înţelege că imediat ce s-a cunoscut exact proiectul propus de 
consiliul dirigent, elementele din stânga s-au ridicat cu vigoare. 

Ca un omagiu adus femeii, s-a lăsat ca primul orator, care să 
atace proiectul Consiliului Dirigent, să fie o femeie şi Doamna Dr. 
de Lemeny a avut şi farmecul cuvântării şi tăria convingerii când a 
susţinut integralitatea cuceririlor sociale şi politice de la Alba-Iulia. 

Se înţelege că adversarii, oameni de înaltă valoare şi ei, au adus 
argumentele lor, trebuie să reţinem însă că toate se rezumau la 
diferitele aspecte ale eternei oportunităţi. 

Oportunitatea este însă un lucru vag, este aprecierea personală 
a unei situaţiuni în futurum. Oportunitatea este o noţiune subiectivă 
în care factorii de convingeri şi prejudecăţi au un rol determinant. 
în vremurile de repezi prefaceri ce străbatem astăzi, ideea aceasta 
de oportunitate se preface şi ea vertiginos. 

Este în domeniul spiritelor de astăzi un magnet puternic care 
influenţează brusc toate stările de fapt - modifică programe, trans¬ 
formă oameni. 

Ceea ce azi nu e oportun este prea puţin pentru mâine şi reforma 
trebuie încă mai mult lărgită. 

Hotărâţi în convingerile lor, social-democraţii din Marele Sfat 
Naţional, împreună cu d-nii Jumanca şi Flueraş, cei doi reprezen¬ 
tanţi în Consiliul dirigent al Ardealului, s-au retras din adunare 
după ce au epuizat toate argumentele lor în susţinerea tezei. 

Retragerea a fost motivată de intoleranţa celorlalţi dar ea are la 
bază neprimirea acestor 2 puncte. 

Ceea ce ne interesează ca feminişti, în afară de satisfacţia ce 
ne-o dă marea luptă ce s-a dus în sânul Marelui Sfat Naţional, luptă 
care arată şi tăria convingerii şi masele mari pe care aceste reven¬ 
dicări le-au cucerit, este importanţa pe care întreaga adunare a 
acordat-o chestiunii, toţi factorii competenţi luând parte la discuţiune. 
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Mai mult chiar, membrii consiliului dirigent, acei care au suprimat 
din proiectul acesta votul femeilor, care era deja obţinut la Alba-Iulia, 
ei înşişi s-au declarat partizani în principiu ai acestei reforme pe 
care s-au angajat s-o susţie în Constituanta României Mari. 

D-l Vasile Goldiş, ale cărui păreri am avut onoarea să le înre¬ 
gistrăm a făcut o declaraţie care arată cât de sus pun oamenii de 
stat ardeleni consecvenţa în principii. D-sa a spus că „personal nu 
va face parte din vreun guvern sau partid care n-ar adera la aceste 
principii". 

Arătându-ne toată admiraţia pentru acei care au pus atâta căldură 
şi devotament în susţinerea votului femeilor şi regretând incidentul 
petrecut cu acea ocaziune, nu ne putem stăpâni bucuria că, de fapt, 
ideea votului feminin a triumfat - acei care astăzi se opun înfăptuirii 
luându-şi angajamentul de a-l susţine în Constituanta ţării. 

Ideea a cucerit pe toţi şi dacă înfăptuirea ei întârzie câtva timp 
este că prea a venit repede. 

Dimitrie Focşa 
Acţiunea feministă, anul I, nr. 8, 

din 15 august 1919. 



28 
Activitatea feminină. Societatea Ortodoxă 

Naţională a femeilor române 

Această societate a fost întemeiată acum 19 ani; de atunci şi 
până acum societatea al cărui scop era creşterea copiilor noştri în 
datinele şi credinţele noastre s-a dezvoltat treptat, întemeindu-se 
primele grădini de copii înfiinţate în ţară şi care au dat roade, mai 
ales în timpul războiului naţional, aceste aşezăminte devenind atunci 
ocrotitoarele mahalalelor îndeplinind un rol social ce depăşea cadrul 
cultural pentru care fusese întemeiate. 

Aceste grădini au atins astăzi numărul de 40 în toată ţara şi 
adăpostesc 4.000 de copii de lucrători, hrănindu-i regulat şi îmbră-
cându-i. Celelalte instituţii culturale ale societăţii sunt în număr de 
4. Cel mai mare creat în capitală în 1912, în local propriu, construit 
din fondul societăţii - o podoabă culturală a oraşului - are 280 eleve 
şi poate găzdui până la 200 interne şi 200 externe. 

De la începutul războiului mondial, când tot viitorul neamului 
românesc era în joc, Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor 
Române, intră în slujba statului şi înălţând inimele, le pregăteşte 
pentru ceasul sfânt ce se apropie. 

Organizează ajutoare în ţara pe care nu încetează a le trimite şi 
în Ardealul îndurerat şi astfel, treptat, o sumă de peste 15.000 se 
împarte prin comitetele reuniunilor femeilor din Transilvania, fami¬ 
liilor mobilizaţilor români şi înşişi scumpilor ostaşi transilvăneni 
aflaţi prin spitalele din Sibiu, Braşov şi Caransebeş. 

Iar din primul ceas al mobilizării membrii comitetului central se 
întrunesc şi hotărăsc a deschide imediat grădinele de copii care 
erau în vacanţe, adăpostind acolo familiile mobilizaţilor, servindu-le 
600.000 de porţii de mâncare. Iar din fondul de 20.000 de lei dăruit 
de Dl. Gr. Cantacuzino şi 100.000 dăruiţi de familia luptătorilor se 
înfiinţează supele populare. 

Supele populare au funcţionat pe lângă grădinele de copii Floreasca, 
Pleşoianu, Văcăreşti, Tesătoarea, înfiinţate de la 26 august 1916¬ 
-1 iulie 1917, servind 380.000 porţii la 1.000 de copii. 
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în special grădina de copii Regele Carol I, ridicată din mărinimia 
Majestăţii Sale Regelui şi grădina de copii Suter-Colentina clădită 
din fondul Blarenberg au adus nepreţuite foloase populaţiei. 

Tot Societatea ortodoxă română, prin D-na Tatiana Niculescu 
Dorobanţu, a comandat 100.000 de cruci pe care erau scrise cuvin
tele „Prin acest semn vei învinge". Câţi din eroii noştri nu vor fi 
sărutat în clipa din urmă acest simbol al dragostei femeii române. 

Activitatea societăţii în timpul războiului s-a manifestat mai ales 
în spitalul înfiinţat în institutul societăţii, cel mai mare spital de mare 
chirurgie din teritoriul ocupat îngrijind zilnic 700 de bolnavi şi un 
total de 4.000 de răniţi în doi ani de zile sub conducerea Principesei 
Alexandrina Cantacuzino, sufletul societăţii şi conducătoarea ei. 

Când, în noiembrie 1917, localul a fost rechiziţionat de adminis¬ 
traţia germană, D-nele Alexandrina Cantacuzino şi Zoe Râmniceanu, 
au stat închise în spital cu tot cu personalul 12 ore, refuzând a 
părăsi institutul spital în prada vrăjmaşului, convenind să primească 
chiar umilinţa la căpătâiul răniţilor, păzind averea românească 
rămasă sub stăpânirea cotropitorilor şi luptând cu vrăjmăşia germană. 

A trebuit în adevăr o luptă aprigă, o voinţă de fier şi tot admi¬ 
rabilul devotament şi spirit de jertfă al D-nei Cantacuzino, şi 
al D-nelor infirmiere şi al personalului care a fost la înălţimea 
vremurilor. 

în frunte cu D-na Maria Brătăşanu, care a condus în chip neîntrecut 
spitalul şi şcoala şi care a plătit cu sănătatea sa grozav zdruncinată 
jertfa şi oboseala ce i-a fost impusă de vremuri. 

D-nele E. Cerchez, M. Atanasiu, Florica Suciu, Florica Vlădescu, 
B. Clonaru au fost zi şi noapte la căpătâiul răniţilor şi în slujba 
tuturor operelor naţionale a societăţii. 

Spitalul a funcţionat graţie sumei de 50.000 de lei lăsaţi de D-l 
Bibicescu la retragerea în Moldova. 

Odată cu această retragere şi ocuparea Munteniei, fondurile 
societăţii au fost trimise la Iaşi împuternicindu-se principesa Olga 
Sturdza, preşedinta filialei Iaşi, pentru a lua conducerea generală a 
societăţii în timpul războiului. 

în darea de samă, comitetul societăţii constată că: „Munca depusă 
de Principesa Olga Sturdza în acest timp este una din cele mai 
frumoase ale activităţii Soc. Ortodoxe Naţionale a femeilor române". 

în timpul ocupaţiei, au rămas în Muntenia spre a conduce societatea 
D-nele Alexandrina Cantacuzino, Zoe Gr. Râmneanu, Esmeralda 
Manu, Elena Odobescu, Zoe Rosetti Bălănescu, Anna Florescu, Zitta 
Manu, Arhimandritul S. Scriban, D-nii Negulescu, Onciu etc. 
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Atunci au început ceasuri de goaznice prigoniri contra societăţii, 
căreia vrăşmaşii îi făceau cinstea să o găsească o primejdie perma¬ 
nentă, fiind singurul crâmpei de viaţă culturală românească ce 
rămăsese în teritoriul ocupat. Percheziţii, arestări, ameninţări n-au 
mai încetat. 

Odată cu primii prizonieri români, aduşi batjocoriţi de un duşman 
trufaş, societatea ortodoxă a alergat în lagărele unde stăteau ostaşii 
noştri înfometaţi, procurându-le masă, foc, haine până când „Crucea 
Roşie" a organizat în mod sistematic ajutoarele date tot cu concursul 
şi îngrijirea zilnică a membrelor Soc. ortodoxe naţionale a femeilor 
române. 

Şi graţie ajutorului dat tot de Soc. ortodoxă, 70 de soldaţi şi ofiţeri 
dornici de a-şi relua locul între luptători au fost trecuţi în mod 
tainic în Moldova. 

Tot intervenţiei curajoase a membrelor societăţii se datoreşte 
salvarea în timpul ocupaţiei a bugetului bisericesc, o parte din 
clopotele istorice şi respectul ce ocupanţii au avut pentru mitropolia 
noastră, unde nu s-au introdus. 

Partea culturală, scopul suprem al societăţii ortodoxe cu toată 
asprimea vremurilor n-a fost neglijată şi, chiar în cursul iernii 1916, 
prin munca devotată a D-nei Anna Manoil, s-au organizat curând 
cursuri de adulţi la şcoala de fete Silvestru cu lucrătoarele de la 
şcoala de ţesătorie din Calea Moşilor, la şcoala de fete din Tăbăcari. 

250 de analfabeţi au început a scrie şi a citi prin îngrijirea societăţii. 
Aceste cursuri au fost reluate chiar în spitalul societăţii, unde 

237 soldaţi analfabeţi au învăţat a scrie şi a citi. 
La 1 aprilie 1917 s-au făcut sforţări pentru a se redeschide cursu¬ 

rile Soc. ortodoxe şi, cum era una din puţinele şcoli particulare 
deschise în capitală, n-a mai încetat a funcţiona. 

Odată pacea încheiată, societatea a intrat în făgaşul ocupaţiilor 
sale, după ce, graţie ajutorului primit de la M.S. Regina, de la 
Comitetul din Iaşi şi de la familia Luptătorilor, a împărţit ajutoare 
populaţiei sărmane din capitalele de judeţ şi Bucureşti. 

Trebuie să menţionăm activitatea filialelor din Târgovişte, Ploieşti, 
Craiova care au adus mari scrieri în timpul războiului iar în Moldova, 
Iaşi, Bârlad, Dorohoi, Vaslui, Bacău, Galaţi unde, graţie dărniciei 
M.S. Regina şi stăruinţelor Principesei Olga Sturdza, s-a deschis un 
institut cu 100 eleve. 

Societatea a avut cel mai larg concurs din partea D-lor G. Mârzescu, 
Al. Constantinescu şi familia luptătorilor. 
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Nu se poate încheia o dare de samă a activităţii acestei societăţi -
a cărei nobilă menire se bazează pe strânsa legătură între credinţa 
religioasă şi iubirea de neam, fără a vorbi de Principesa Alexandrina 
Cantacuzino care a urmat la Preşedinţie pe D-na Esmeralda Manu -
venerabila iniţiatoare a societăţii. 

îmbrăţişând cu sufletul larg orizontul binefăcător al culturii şi 
educaţiei naţionale, Domnia sa, pune în slujba acestei societăţi toate 
marile-i calităţi de rară energie, de cald şi neobosit entuziasm [ . . . ] . 

Acţiunea feministă, anul I, nr. 9-10, 
din 1-15 septembrie 1919. 



29 
Cerere ce va prezenta Asociaţia Generală 

a Femeilor Române Corpurilor Legiuitoare 

Domnule Senator, Domnule Deputat, 
Astăzi când România Mare este înfăptuită, şi când Dvs. sunteţi 

chemaţi a înfăptui România Nouă refăcând din adânc pactul nostru 
constituţional, aşezând viaţa Statului pe principiile justiţiei sociale 
şi politice, astăzi când deschideţi porţile vieţii publice ţărănimii şi 
evreilor pământeni, credem că nu este nici drept, nici prielnic dezvol¬ 
tării morale şi naţionale a poporului român, ca numai emanciparea 
civilă şi politică a femeii să fie lăsată pe seama viitorului. 

O constituţie, ştim cu toţii, nu se poate revizui în fiecare an, 
pentru a putea nădăjdui ceea ce ar scăpa acum prevederii ei, s-ar 
putea împlini uşor într-o sesiune a Corpurilor Legiuitoare ordinare. 

Constituţiile în genere sufăr aşa de rari revizuiri, încât eman¬ 
ciparea civilă şi politică a femeii nu mai poate aştepta deceniile 
unor revizuiri viitoare. 

Rolul pe care l-a îndeplinit femeia în timpul războiului, fără a 
mai vorbi de evoluţia firească a societăţilor moderne, credem că 
impun revizuiri imediate toate textele constituţionale, din care se 
poate deduce incapacitatea politică a femeii. 

Domnule Senator, Domnule Deputat, 
Sistemul Constituţiei actuale nu mai poate dăinui. 
Dacă însuşirea de român, de care constituţia leagă drepturile şi 

libertăţile publice, n-a exclus niciodată femeia de la libertatea indi¬ 
viduală, de la libertatea conştiinţei, de la libertatea presei, n-a 
exclus-o nici de la libertatea întrunirilor şi a asociaţiunilor, nu este 
logic, ca fără o rezervă expresă, aceeaşi însuşire să implice excluziu¬ 
nea femeii de la funcţiunile publice, de la exerciţiul profesiunilor 
libere, de la electorat sau de la eligibilitatea în Adunările legiui¬ 
toare, în consiliile judeţene sau în consiliile comunale. 

E necesar ca noua Constituţie să determine în mod formal dreptu¬ 
rile şi libertăţile ce garantează femeii şi să facă imposibilă pe viitor, 
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interpretarea arbitrară care stabileşte astăzi o incapacitate politică 
generală din incapacitatea civilă excepţională a femeii măritate. 

De altminteri, într-un regim de sufragiu universal egal şi de 
reprezentare proporţională a opiniilor, nu se poate nesocoti popu¬ 
laţia femeiască care reprezintă o parte însemnată din populaţia 
generală a ţării şi nu se poate contesta dreptul reprezentării inte¬ 
reselor şi opiniunilor ei. 

Domnule Senator, Domnule Deputat, 
Diviziunea naturală a muncii între cele două sexe nu poate conduce 

la o concluzie potrivnică drepturilor politice de către femei. 
Concepţiunea veche care a stăpânit atâta timp omenirea şi care 

mărginea funcţiunea socială a femeii la economia casnică, a trăit. 
în majoritatea din Statele Americii, ca şi în trei din statele 

europene, în Finlanda, în Norvegia şi Danemarca, femeile au exerciţiul 
drepturilor politice atât electoratul, cât şi eligibilitatea. Primirea 
favorabilă care în mai toate statele culturale din Europa apuseană 
s-a făcut propunerilor de deplină emancipare a femeii nu ne lasă 
nici o îndoială asupra neîntârziatei şi dreptei soluţionări a legiti¬ 
melor revendicări feminine. 

Aceeaşi credinţă ne dă primirea binevoitoare ce Parlamentul 
Român a făcut petiţiunilor noastre. 

Femeia participă astăzi la viaţa intelectuală a ţării cu aceeaşi 
destoinicie şi putere de muncă ca şi bărbatul aproape în toate profe¬ 
siunile: în medicină şi în farmacie, în ştiinţe şi în litere, în toate 
gradele de învăţământ. 

Sunt nume de femei care cinstesc literatura noastră. 
Nu e nimic din viaţa economică a ţării la care ea să nu contribuie. 

în ateliere, în magazii, în bănci, în comptuare, în comerţ, în agricul¬ 
tură, ca şi în industrie, pretutindeni, femeia aduce partea ei de 
inteligenţă, de suflet şi de muncă, în dezvoltarea economiei naţionale. 

Războiul a învederat şi mai mult acest adevăr. în toate ţările 
beligerante femeia, în lipsa bărbaţilor, a asigurat mersul serviciilor 
publice. 

La noi, femeia de la ţară a asigurat munca câmpului, iar femeia 
de la oraş a făcut în numeroase ocaziuni, dovada netăgăduită a 
spiritului ei de iniţiativă şi de organizare, a puterii de muncă şi de 
jertfă în serviciul binelui obştesc. 

Cuvântul rostit de Asquith în Camera Comunelor la 28 martie 
1917, este acel pe care îl merită şi femeia română: „Faţă de noua 
stare de lucruri ce s-a născut din război, a contesta dreptul pe 
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care femeile şi l-au câştigat prin muncă ar însemna să săvârşim o 
nedreptate, de care nu ne putem face vinovaţi". 

Iar preşedintele Wilson în mesajul său, pronunţat în faţa congresu
lui a făcut elogiul femeilor exprimându-se în modul următor: „Şi ce 
să zicem de femei, de inteligenţa lor, de a da viaţă tuturor operelor pe 
care le întreprind, de talentul lor de organizare şi de cooperare, care 
au dat acţiunii lor disciplină şi care au sporit eficacitatea oricărei 
întreprinderi, de aptitudinea lor şi de sacrificiul complect pe care 
l-au făcut, de persoana lor în orice au făcut şi în orice au 
dat contribuţia lor a avut un mare rezultat, mai presus de orice 
aşteptare. Ele au adăugat noi pagini glorioase analelor femeilor. 

Cel mai mic omagiu pe care putem să le aducem, este să le facem 
egale cu bărbaţii în ce priveşte drepturile politice cum s-au arătat 
egale în toate domeniile muncii practice, la care s-au dedat atât 
pentru dânsele, cât şi pentru patria lor". 

Domnule Senator, Domnule Deputat, 
Din punctul de vedere civil, femeia care, în timpul războiului a 

fost recunoscută capabilă şi substituită bărbatului ca mandatară 
legală, în administrarea averilor şi încheierea convenţiunilor, nu 
poate fi readusă, odată cu pacea în rândul minorilor şi al interzişilor. 
Ideea autorităţii trebuie să cedeze ideii Asociaţiunii, în raporturile 
dintre soţi, şi codul civil, ca şi celelalte legi ale ţării, trebuie pus în 
concordanţă cu principiul constituţional ce veţi admite, şi [cu] aşeză¬ 
mântul societăţilor moderne. Toţi locuitorii români au a fi egali 
înaintea Constituţiei şi a legilor ţării. 

Domnule Senator, Domnule Deputat, 
Pe temeiul acestor consideraţiuni, avem convingerea deplină că 

veţi sprijini dreptele noastre revendicări şi veţi face ca în declara-
ţiunea de revizuire a Constituţiei să se afirme emanciparea civilă şi 
politică a femeii. 

Comitetul Asociaţiunii pentru emanciparea 
civilă şi politică a femeii române 1 

Acţiunea feministă, anul I, nr. 15, din 1 decembrie 1919. 

1. Comitetul A.E.C.P.F.R. a trimis petiţii şi memorii cu conţinut asemănător 
şi guvernului, dar şi unor personalităţi politice influente ale vremii 
(1919-1923). 



30 
Scopul Asociaţiei 

Deşi titlul ei: „Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică [a 
femeilor române]", arată destul de clar ţinta ce urmăreşte, totuşi 
sunt lucruri care au nevoie de a fi repetate de mai multe ori, în 
diferite chipuri şi în toate ocaziile, pentru ca lumea să fie pătrunsă 
de ele. 

De aceea ţinem noi, cele ce ne-am însărcinat cu greaua misiune 
de a lupta pentru emancipare, să precizăm, să lămurim, încă o dată 
ce vrem, care ni-e ultimul scop şi în ce fel înţelegem noi această 
emancipare. Căci, din nefericire sunt mai multe chipuri de a înţelege 
acelaşi lucru. 

Explicarea se poate da în câteva cuvinte, deşi s-ar impune un şir 
lung de alte explicări, pentru că chestia de care ne ocupăm - chestia 
femeii - este o chestie socială de cea mai mare importanţă. 

Deocamdată însă, ne mărginim a spune atât: scopul ultim, al 
sforţărilor noastre nu este căpătarea votului, ca apoi după căpătarea 
lui, mândre şi fericite să sfidăm lumea. Nu. Prin emanciparea poli¬ 
tică noi vrem să ajungem la emanciparea supremă, la emanciparea 
sufletească prin care să cucerim adevăratul loc ce ni se cuvine, şi 
apoi, alături de bărbat, să lucrăm la fericirea comună. 

Noi vrem să căpătăm dreptul la o existenţă personală, să căpă¬ 
tăm demnitatea de individ aparte în afară de consideraţia de sex, să 
însemnăm şi noi o unitate umană şi nicidecum să mai fim o depen¬ 
denţă, o anexă a bărbatului, un zero care nu are valoare de cât pus 
lângă altcineva. 

Vrem să ne sustragem de la protecţia bărbatului - protecţie 
impusă de împrejurările în care s-a dezvoltat omenirea. Dar această 
sustragere n-o facem, din neîncrederea ce am avea-o în tovarăşul 
nostru, n-o facem nici din ura pentru el, nici din dispreţ pentru 
sexul tare, cum se spunea până mai deunăzi; dar o facem pentru că 
vedem că această protecţie a bărbatului ne amorţeşte voinţa, ne 
paralizează creierul şi ne micşoreză personalitatea, aducându-ne a 
fi mai puţin folositoare şi bărbatului şi copiilor şi societăţii întregi. 
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Noi vrem ca prin emanciparea noastră să stabilim dreptatea în 
locul nedreptăţii cu privire la relaţiile dintre indivizii de la sex la sex. 

Noi vrem a face uz de puterile noastre intelectuale şi inimele 
pentru ca umanitatea să-şi dubleze foloasele. 

Voim ca prin emancipare, căsătoria să nu mai fie unirea a două 
corpuri, sau a două venituri în cele mai multe cazuri: ci unirea a 
două suflete care se înţeleg şi lucrează armonic pentru fericirea 
celor din jurul lor, - să fie căsătoria unirea a două inimi care să bată 
în cel mai perfect unison. 

Voim ca, prin intrarea noastră în viaţa socială, să facem să pătrundă 
şi elementul afectiv, care a lipsit aşa de mult din relaţiile dintre 
oameni. Vrem să dăm şi sentimentului partea ce i se cuvine. S-a 
văzut cum lumea condusă numai de bărbaţi de raţiune, la ce ură, la 
ce carnaj a ajuns. - Oare dacă în consiliile ce au hotărăt aprinderea 
focului general, s-ar fi aflat şi femei, ar fi mai avut loc asemenea 
nebunie, furie de sânge, sete de moarte, dor de distrugere? 

Vrem ca prin independenţa noastră să punem capăt războiului, 
contribuind la întronarea Fraternităţii. 

Aceasta ni-e dorinţa, idealul nostru, şi nu votul. Dar fiind că fără 
această cheie măiastră nu putem deschide poarta pe unde ne va 
veni consacrarea independenţei, - scop apropiat tot emanciparea 
politică ne este. 

Afară de chestia de dreptate, de interes personal - cam egoistic -
mai e şi o consideraţie de înalt ordin social. Războiul a creiat feme¬ 
ilor o situaţie nouă. Am trecut printr-o eră foarte tristă, eră de 
distrugere, în care am asistat la ruina caselor, a monumentelor, a 
bogăţiilor, a lucrurilor de artă înaltă, la distrugerea muncii seculare 
umane; dar mai ales am asistat la distrugerea ireparabilă a milioane 
de oameni. 

Adevărat că această distrugere se făcea cu speranţa triumfării 
binelui, cu speranţa întronării libertăţii şi a fericirii. Bărbaţi şi 
femei luptau pentru cinstea şi asigurarea generaţiilor ce aveau să 
vie, ca neturburaţi să-şi trăiască fiecare idealul croit de antecesorii 
lor. Această luptă comună, acest amestec al bărbaţilor şi al femeilor 
în vârtejul sângeros, mulţumită cerului, a trecut! 

E vorba acum însă de noua faţă ce va lua societatea, e vorba de 
noile prefaceri mondiale, e vorba de noul rol ce-l va avea femeia de 
acum înainte, căci societatea va avea mare nevoie de femeie. Şi 
afirmarea noastră nu e prea îndrăzneaţă. 

După cumplitul măcel, populaţia a scăzut. Tinerimea s-a stins, 
oameni în puterea vârstei nu mai sunt mulţi. Femeile vor trebui să 
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înlocuiască pe bărbaţii absenţi asumându-şi existenţa economică şi 
materială a ţării. Femeile dar vor avea un loc important în viaţa 
socială şi politica naţională. 

Dar dacă femeia trebuie să participe la viaţa naţiunii tot mai 
mult, mai conştient şi mai stăruitor, nu mai e cu putinţă ca ea să fie 
tratată ca minoră. Drepturile integrale dar, se impun nu numai ca 
chestie de dreptate, ci ca o necesitate socială. 

Deci ori din ce punct de vedere am trata chestia femeii, încheierea 
tot la acordarea mult disputatului vot duce. Şi cum că revendicările 
noastre sunt de cea mai mare însemnătate, e faptul că partidele 
politice - relatându-ne numai la ţara noastră nu şi la ţările străine 
de unde am putea lua atâtea exemple - partidele noastre politice au 
şi făcut un capitol al programului lor din emanciparea noastră, din 
acordarea drepturilor - deşi numai în parte, după cum s-a exprimat 
şi Primul Ministru, adică numai dreptul de a figura în administrarea 
comunei. - E ceva, dar e puţin şi noi nu ne mulţumim a mai primi 
un bun cu picătura. Ajunge! Am fost până acum destul de resemnate, 
destul de răbdătoare. 

Astăzi am prins curaj. Sacrificiile de care am dat dovezi că suntem 
capabile, ne dau dreptul a mai critica, a mai judeca faptele fraţilor 
noştri mai mari, care n-au ţinut samă de noi. 

într-adevăr. Se vorbeşte, se face mare caz de sufragiul universal. 
Cine dintre noi nu ştie cât e de la ordinea zilei acest drept de a-şi 
spune cuvântul în afacerile generale oricare om fără deosebire: vot 
universal, egal, direct, obligator şi secret pe baza reprezentării 
proporţionale? Se raţionează, se cere, se discută, se revoltă lumea 
că nu s-a acordat încă mai de mult. Dar pentru cine numai se face 
caz? Şi ce însemnează universal oare? însemnează general. însă 
când se lasă la o parte jumătate din adulţi - femeile care sunt 
excluse dela vot - mai poate fi numit acesta universal ? 

Dacă egalitatea drepturilor între toate persoanele umane ar fi în 
conştiinţa tuturor o ideie bine stabilită, atunci nu ar avea cum să 
dea drepturi numai la o parte din societate, societate ce-i compusă 
din bărbaţi şi din femei. 

Afară de aceasta, îndreptăţirea revendicărilor noastre feminine 
sunt demonstrate şi de studiile sociale. Care economist ar mai putea 
admite deosebire de salar pentru acelaşi fel de muncă? Care istoric 
ar mai putea sta la îndoială asupra egalităţii drepturilor la cele 
2 sexe, trecând peste rolul jucat în politică de atâtea femei făţiş, dar 
mai ales în chip clandestin. Care jurist ar nega că prin acordarea 
dreptului de vot, tot nu s-ar putea căuta paternitatea şi nu s-ar 
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putea pune capăt atâtor abuzuri pe care bărbaţii şi-au luat libertatea 
să le facă? Care psiholog n-ar recunoaşte că în stabilirea legilor, 
temperamentul femeii alături cu cel al bărbatului ar avea un rol 
complimentar ? 

Pe lângă aceste consideraţii, războiul a fost o tragică experienţă, 
o şcoală aspră a vieţii, care a oţelit pe femeie, dându-i ocazie să-şi 
arate toată valoarea de care e capabilă şi tot ajutorul ce-l poate da 
naţiunii. 

Serviciile aduse de femei, au fost intense, fie că ele au înlocuit pe 
bărbaţii mobilizaţi în organizaţiunile publice şi private, fie că au 
fondat opere de ajutor. Apoi ele au mai făcut şi acte mari de eroism, 
cum a fost Ecat. Teodoru [Teodoroiu]. 

Cât priveşte surâsul neîncrezător al unora şi decepţiile încercate 
de alţii, care au avut ocazie să vadă petrecându-se lucruri regre¬ 
tabile prin spitale de ex., vom susţine că meritul femeilor tot nu 
scade. Căci nici într-un caz nu se poate spune că ele au făcut mai 
mult decât bărbaţii. 

Bărbaţi şi femei au păcătuit la fel. Cauzele se pot cunoaşte perfect. 
Şi dacă le-am cerceta mai adânc, dacă am lua în samă educaţia, 
mediul, constrângerile sufleteşti, convenţiunile impuse cu totul după 
alte cerinţi, decât cele ale legilor fireşti, am vedea că totul pledează 
pentru necesitatea imperioasă de a emancipa femeia care, devenită 
o personalitate conştientă, veredică şi liberă în toate acţiunile ei, nu 
ar fi capabilă niciodată, de un rău. 

Parte făcând cazurilor patologice, punem totul în sama chipului 
greşit în care oamenii au înţeles relaţiile dintre ei. 

Prin urmare, emanciparea femeii nu e o operă de distrugere, 
cum s-a zis, nici o tendinţă de dezorganizare, ci este tocmai dezvol¬ 
tarea virtuţilor familiare ce se vor extinde, şi la comună, la Patrie, 
la totalitatea naţiunilor, deci la umanitatea întreagă. 

E prea adevărat că femeilor revine privilegiul de a fi creatoarele 
vieţii materialmente şi moralmente. Femeile niciodată nu distrug 
viaţa. Dimpotrivă ele reprezintă rezerva de viaţă şi forţa omenirii. 
Ele creează naţiunile. 

Pentru această înaltă misiune ce le-a dat natura, femeile au o 
mare responsabilitate. De aici nevoia unei pregătiri foarte serioase. 
Căci de la înţelepciunea lor atârnă ridicarea unei ţări. De la menta¬ 
litatea lor se aşteaptă noi reforme salutare. Se aşteaptă încurajarea, 
îndemnul şi sprijinul moral. 

Aşadar, ţinta noastră e de a ne ocupa atât de interesele feminine 
personale, cât şi de interesele societăţii în general. Deci activitatea 
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noastră va trebui îndreptată atât pe tărâmul cultural educativ, cât 
şi pe tărâmul social-politic. 

Iată dar cum se impune să avem un dublu program. 
1) Vom lucra individual la educarea noastră proprie, pregătindu-ne 

pentru intrarea în viaţa mare socială. 
2) Vom lucra colectiv la misiunea feministă cu care ne-am însăr¬ 

cinat. 

Pentru acest al doilea scop, va trebui să fim puternic organizate, 
căci binele societăţii nu se poate înfăptui decât prin cea mai mare 
solidarizare; unitate de vederi şi simţire. Numai astfel nevoile statu¬ 
lui vor fi cât mai bine servite. Prin solidarizare vom putea organiza 
şi multiplica forţa necesară realizării reformelor la care aspirăm. 
Un corp solidar influenţează puternic opinia publică şi obţine schim¬ 
bările ce le preconizează. 

Mijloacele de acţiune ale asociaţiei 

în linii mari, programul nostru va cuprinde următoarele chestiuni: 
Morala publică, Educaţie, Asistenţa publică şi privată, Higiena 
socială, Munca femeilor, Problema economică, Condiţiunea legală. 

Planul după care vor fi tratate aceste chestiuni va fi următorul: 
ceea ce este actualmente ; ceea ce trebuie să fie şi pentru care motiv 
iniţiativele de luat imediat. 

Şi vom întreprinde: 

1) O acţiune ştiinţifică. Sub raportul intelectual există deosebire 
între cele două sexe - deosebire de vorbă, de idei, de concepţii. în 
domeniul strâmt al casei şi în cercul social ceva mai larg în care 
numai prejudecăţile şi tot felul de cerinţe neraţionale diriguesc, 
spiritul femeii nu s-a putut nici dezvolta, nici îmbogăţi cu cunoştinţe 
multe şi nici nu i-a stat în putinţă să capete acea experienţă nece¬ 
sară, acel spirit critic, acea putere de iniţiativă ce caracterizează pe 
fiinţa care s-a dezvoltat liber şi care a avut putinţa a-şi forma 
personalitatea prin studii, meditare şi contact cu alţii. 

De aici nevoia imperioasă ca femeile să studieze chestiunile ară¬ 
tate mai sus fie prin cursuri ţinute de persoane indicate la care se 
va face apel, fie prin lecturi serioase astfel ca singure să ne dăm 
samă despre curentele mari de idei, să cunoaştem pe oamenii de 
ştiinţă, pătrunzându-i şi luându-i de diriguitori ai vieţii noastre 
sufleteşti. 
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Nu mai e permis ca femeile să primească ideile bărbaţilor fără 
nici un control. Spiritul nostru nu mai trebuie să şovăiască în faţa 
nimănui şi nici nu trebuie a ne forma concepţiile de viaţă după 
imaginaţie şi literatura bolnăvicioasă - singurul aliment sufletesc 
al femeii până mai ieri. 

Sprijinite puternic pe ştiinţă numai, vom putea alunga toate 
prejudecăţile şi dogmele cu care ni s-a alterat judecata împiedi-
cându-ne să devenim libere, cu raţiune proprie. 

2) O acţiune socială, care va consta din: a) Cercetarea neajun¬ 
surilor materiale şi morale, precum şi prin descoperirea pricinilor 
de la primele lor începuturi; b) propuneri pentru schimbările ce se 
vor crede necesare ; c) lupta pentru înfăptuirea celor ce vom căta să 
instituim. 

Va trebui trezită conştiinţa socială în femei, arătându-li-se imensul 
rol ce-l au în întreprinderile salvării sociale. 

Prima grijă va fi să scoatem pe fiinţele slabe şi fără nici o apărare 
din mediurile rele, îndemnându-le la muncă şi câştigul cinstit, com¬ 
bătând analfabetismul şi desfrâul. 

Se vor cerceta nevoile populaţiei şi se vor face propuneri munici¬ 
palităţii în favoarea celor fără sprijin. 

Se va lupta contra descreşterii populaţiunii prin ajutorarea fami¬ 
liilor împovărate. 

3) O acţiune culturală. Se va îndemna pe femei ca prin studii 
speciale să-şi înţeleagă adevăratul rol în familie şi în societate. Se 
vor ţinea anumite cursuri sistematice şi cât mai populare, pentru a 
fi pătrunse şi de pătura cea mai de jos a societăţii. 

Pentru cultivarea poporului, se vor face tot felul de petreceri şi 
distracţii educative, ca şezători, la care în chip indirect se vor da cunoş¬ 
tinţele necesare. Se va îndruma lectura fetelor din popor, punându-le 
la îndemână cărţi distractive şi instructive în acelaşi timp. 

Se vor institui cursuri duminicale şi se vor răspândi ideile paci¬ 
fiste, intervenind ca prin şcoli să se schimbe părţi din program care 
servesc aşa de rău principiile de dreptate şi de iubire ce ar trebui să 
călăuzească raporturile dintre oameni. 

4) O acţiune politică. în ţările în care femeile au ajuns să-şi 
cucerească locul ce-l merită chestia politicii feminine nu se mai pune 
în discuţie. La noi însă nu se poate vorbi de nici o acţiune politică 
serioasă a femeilor până acum. 

Politica şi feminismul au avut totdeauna o mare legătură. Fazele 
psihologice prin care au trecut ele, sunt cam acestea : la început un 
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indiferentism, ba chiar bătaie de joc din partea bărbaţilor pentru 
nepriceperea şi mai ales pentru imposibilitatea femeilor de a lua 
parte la conducerea afacerilor generale. Mai apoi se iscă o duşmănie 
înverşunată, după care urmă o conciliere. Aceasta veni atunci când 
sufletul femeii se renăscu şi când femeile începură a-şi îndrepta 
toate energiile lor către societate, către viaţa publică. Atunci politica 
începu a-şi manifesta dorinţa de a fi înţeleasă şi de femeie. 

Dar, astăzi partidele politice privesc cu îngrijorare acţiunea la 
care se supun femeile cu atâta râvnă şi caută a le atrage, făcând din 
emancipare unul din scopurile acţiunii lor. 

într-adevăr, femeile îşi propun un program reformist în afară de 
orice curent politic. 

Mai presus de orice, îşi propun purificarea moravurilor politice. 
Vom lupta pentru acordarea drepturilor cetăţeneşti pe temeiul 

sufragiului universal cu reprezentarea proporţională atât pentru 
corpurile legiuitoare, cât şi pentru judeţ şi comună. 

Vom căuta să câştigăm dreptul de a stabili egalitate în raporturile 
dintre soţi, în timpul şi după căsătorie, în raporturile de fileaţiune 
şi în administrarea averilor cu suprimarea autorităţii maritale şi a 
regimelor matrimoniale care ştirbesc libertatea femeii măritate. 

Pentru acest scop însă femeile vor trebui să lupte aprig pentru 
căpătarea cheii cu care-şi vor deschide larg porţile Parlamentului, 
al acelui sanctuar în care femeia îşi va făuri legile la care bărbaţii 
nu se pot gândi. Căci numai legiferând, femeile vor putea combate 
ignoranţa şi alcoolismul, vor putea cerceta paternitatea cu atâta 
grijă tăinuită de autori, vor apăra demnitatea şi independenţa contra 
salariilor nedrepte care împing pe nenorocite la prostituţie. 

Pentru îndeplinirea tuturor acestor planuri se va face o propa¬ 
gandă activă prin publicaţii, articole de jurnal, manifeste, întruniri 
publice, conferinţe, congrese. Mai târziu se vor putea face şi confe¬ 
rinţe contradictorii care cer un grad de formare socială şi politică 
mai superior. [sic!] 

Principiile de acţiune ale Asociaţiei 

Principiile cele mai raţionale şi mai democratice ne vor fi călăuza 
în calea ce păşim, pentru ea renovate sufleteşte să devenim mai 
econoame în gestiunea bugetelor noastre: să avem mai multă ordine 
în administrarea intereselor noastre colective, mai multă metodă în 
lucrările noastre. 
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Toate discuţiile vor fi făcute cu cel mai mare calm şi cu toată 
obiectivitatea dictată de intenţiile bune şi absolut desinteresate 
păstrând totodată respectul ce se cuvine părerilor semenilor noştri. 

Demnitate, Stăruinţă, Economie, ne vom repeta în orice acţiune 
ce vom întreprinde. 

Cultul adevărului ne va fi deviza. 
De aceea facem apel tuturor persoanelor. Ne adresăm însă nu 

atât prietenilor noştri, nu atât celor convinşi de necesitatea intrării 
femeilor în viaţa publică - aceştia vor veni singuri, fie că s-ar fi 
înscris în societatea noastră, fie că n-ar fi făcut-o încă. Fără îndoială 
că fiecare se va grăbi a-şi aduce adeziunea unei mişcări ce se impune 
din atâtea puncte de vedere. 

Dar ne adresăm mai cu seamă celor 3 categorii de persoane şi 
anume : antifeminiştilor - mai bine zis antisufragiştilor - celor indi¬ 
ferenţi şi celor nehotărâţi. 

Pe cei din categoria întâi, pe antisufragişti, vom căuta a-i convinge 
prin toate argumentele posibile. Pe cei din categoria a doua, pe 
indiferenţi, vom căuta a-i scoate din indiferentism prin energia 
sufletească ce vom pune întru câştigarea cauzei noastre. Mai greu 
ne va fi cu cei din a treia categorie, cu nehotărâţii. 

Pentru toată lumea însă, credem că-i caz de conştiinţă ca din 
când în când să-şi revizuiască ideile, să vadă pentru ce admite sau 
respinge o idee. 

în orice caz va fi greu de opus mişcării noastre de acum înainte. 
Căci în urma grozavei tragedii a războiului, va veni revoluţia femei¬ 
lor, a mamelor, care pierzându-şi fiii, şi-au înăbuşit lacrimile pentru 
a-şi face datoria până la capăt. Acum ele vor striga bărbaţilor: 
„Ajunge, de azi înainte nu veţi mai guverna singuri!". 

Şi într-adevăr femeile intervenind în zbuciumul interior şi exterior 
al naţiunilor, în zbuciumul naţional şi internaţional, vor împiedica 
să se mai verse o picătură de sânge, să se mai producă noi dezastre. 
Prin femeie va veni Pacea. Şi adevărata Pace va fi cel mai frumos 
cadou ce-l va fi făcut femeia cetăţeană, umanităţii. 

Maria C. Buţureanu 
Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică a femeilor române, 

Buletin trimestrial, Iaşi, anul I, nr. 1, ianuarie 1919-1920, pp. 3-9. 



31 
Situaţia femeii în societate si în stat 

în cercetarea de până aici am ajuns la rezultatul: 1. Că nu există 
nici o inferioritate psihologică pe baza căreia femeia să fie ţinută 
într-un raport de subordonare faţă de bărbat şi 2. schiţând evoluţia 
economică, cât şi cea culturală, am văzut că aşa cum se prezintă 
lucrurile azi, femeia are nevoie de egalitate deplină civilă şi politică 
cu bărbatul. Această nevoie s-a arătat prin urmare, până acum, din 
punctul de vedere al interesului personal al femeii. Rămâne acum 
să cercetăm care ar fi interesul societăţii însăşi în această chestiune, 
anume: Ce nevoie simte societatea, şi ce bine rezultă pentru ea din 
mişcarea feministă şi din participarea femeilor la facerea legilor ? 
La această întrebare am putea răspunde pe scurt: „- Nevoia şi 
Binele care au rezultat şi pentru celelalte ţări care le-au dat drepturi: 
Norvegia, America, Danemarca, acum: Anglia, Germania, Polonia, 
Rusia, Cehia". Totuşi, vrem să facem o cercetare amănunţită ca să 
cunoaştem chestiunea cu toate greutăţile ei, şi cu eventuale deose¬ 
biri între alte ţări şi noi - dacă vom găsi vre-unele deosebiri. 

Mişcarea feministă s-a născut cu ideia de stat modernă despre 
cetăţean şi drepturile lui - principiul suveranităţii poporului. 
Odată cu noţiunea de „cetăţean", s-a formulat noţiunea de „cetă-
ţeancă", deşi pentru ca aceasta din urmă să fie primită în întreg 
înţelesul ei, a trebuit să mai treacă aproape un secol şi jumătate. 
Nu puţin a contribuit la egalizarea drepturilor de cetăţean şi cetă-
ţeancă şi războiul mondial, care a secerat aşa de mare număr de 
bărbaţi, aşa că acum reiese şi mai limpede că 1/3 din omenire (băr
baţii) nu mai poate legifera şi pentru celelalte 2/3 (femeile) după 
cum nici nu poate munci pentru ele, ci fiecare trebuie să muncească 
singur - şi singur să participe la facerea legilor. Formarea aceasta 
de principii de simplă dreptate, rezultă prin urmare din partea 
societăţii însăşi, care are nevoie de colaborarea femeii alături cu 
bărbatul în produsul tuturor bunurilor materiale şi morale de care 
are nevoie viaţa omului. Am văzut că femeia nu mai face, în casă, 
singură, produsele de îmbrăcăminte şi de hrană necesare casei, căci 
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le produce societatea (fabricile şi atelierele); nici pe copii nu-i mai 
creşte nici nu-i mai educă numai ea, ci şcoala şi toate instituţiile 
sociale. Poate, acum, societatea să se lipsească de munca femeii în 
toate acele domenii, care erau odinioară exclusiv ale ei ? N u ; căci 
sunt aceleaşi nevoi şi e aceeaşi producţie, numai altfel organizată. 
Această nouă organizare nu lasă braţele, care odinioară erau doborâte 
de muncă grea, absolut liber, ci le impune un altfel de participare la 
lucru. Este de aceea, o greşeală mare a socoti pe femeie ca concu¬ 
renta bărbatului, când în realitate ea e colaboratoarea lui, şi deci 
trebuie apărată întocmai ca şi el. Cel ce face aceeaşi muncă ca şi 
tine este tovarăşul tău cel mai bun! Interesul lui, e interesul tău! 
Şi ceea ce-l loveşte pe el nu va întârzia; să te lovească şi pe tine! 
Prin urmare, interesele femeii se sprijină de acele ale bărbatului, 
nu vin în conflict cu ele1. 

Am văzut, că revoluţia socială asemnează deosebirea de sex şi 
apropie pe bărbat de femeie, silindu-i şi pe unul şi pe altul să 
dezvolte şi să cultive aceleaşi însuşiri. Aproape toate felurile de 
cariere sunt azi accesibile şi bărbatului ca şi femeii; vechea diviziune 
a muncii: „Femeia înăuntrul casei, bărbatul în afara ei" a ajuns cu 
totul anacronistică. Singur numai datoria faţă de copiii nou născuţi; 
alăptarea şi îngrijirea lor până cel puţin încep a merge, este exclusiv 
rezervată femeii, şi „diviziunea muncii" numai aici îşi păstrează 
vechiul înţeles: „Bărbatul aduce hrana, femeia e ocupată în inte
resul casei; încolo, pretutindeni e posibilă colaborarea femeii alături 
de bărbat!" Nu e numai posibilă, e chiar necesară. 

Ca să ne convingem, că societatea nu se poate, lipsi de munca 
femeii, să ne închipuim pentru un moment că în nici o fabrică n-ar 
mai lucra nici o femeie; că nici o femeie n-ar mai pune mâna pe sapă 
sau pe coarnele boilor să întoarcă plugul la munca câmpului; că nici 
o femeie n-ar vrea să mai dea lecţii la copiii străini, nici în case 
particulare, nici în şcoli şi a.m.d. Ce ar fi ? Vedem ce greu e cu „lipsa 
de braţe" de azi, şi desigur nimănui nu-i dă în gând să mai înlăture 
din cele care se mai găsesc. 

Pe lângă această muncă direct productivă, mai este una de prive¬ 
ghere şi de control: Ca toate produsele de îmbrăcăminte să fie bune 
şi trainice, căci altfel sunt o imensă risipă economică ; ca produsele 

1. O dovadă de aceasta - şi totodată o dovadă, cum că muncitorii în alte ţări 
sunt complect conştienţi de acest fapt, e împrejurarea că în 1918 greviştii 
pentru pace în Austria au pus ca condiţie, ca să se întoarcă la lucru: „Să 
se acorde drepturi şi femeilor!". [Nota E.S.] 
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alimentare de tot felul, precum şi tot ce priveşte locuinţa şi e în legătură 
cu viaţa omenirii, să fie sănătoase şi cu adevărat hrănitoare, nu 
falsificări care îmbolnăvesc corpul; ca influenţele educative de tot 
felul - nu numai în şcoli, dar mai ales în spectacole şi în literatură -
să fie sănătoase şi folositoare, nu rele, căci atunci distrug cu atât 
mai adânc şi mai iremediabil, cu cât asta nu se vede deodată: fiindcă 
toate acele produse rele sunt tot atâtea păcate contra Sfântului 
Duh! Să vedem, din tot acest fel de muncă poate fi înlăturată femeia ? 
şi dacă e înlăturată, ce se întâmplă ? 

De fapt, aici avem de a face cu o datorie care n-a fost îndeplinită. 
Această datorie a privit mai ales pe femeia din clasele mai înlesnite, 
care a avut posibilitatea să se înalţe prin cultură la înţelegerea 
nevoilor generale. Dar această femeie, pe de o parte prin vina legilor, 
care nu-i impuneau nici o datorie, pe de altă parte prin puterea 
prejudiţiilor sociale, care-i tot repetau că „menirea femeii este alta" 
şi nu rareori, nu mai puţin prin indiferenţa celui ce „are tot ce-i 
trebuie", nu s-a interesat, decât de casa ei - dacă a făcut totdeauna 
şi atât! - şi n-a durut-o tot ceea ce e „dincolo de zidul care-i înconjură 
parcul şi grădina"! Pentru ce ? pentru că aici e o serie întreagă de 
datorii sociale, de care femeia a fost totdeauna ţinută în ignoranţă, 
pe când e de cel mai mare şi mai urgent interes, ca ea să fie cât 
mai de aproape, iniţiată, pentru ca colaborarea ei să fie cât mai 
folositoare! 

Această chestiune este de o importanţă extremă. Câtă vreme 
„dreptul de om" al femeii a fost strigătul izolat al unor bărbaţi sau 
femei mai luminaţi, atâta vreme feminismul putea să însemne, 
înălţarea prin cultură şi afirmarea individualităţii femeii. Astăzi 
însă feminismul e mişcarea maselor sociale, care ele înşile cer - cum 
am văzut şi din exemplul greviştilor citat mai sus - amestecul 
femeilor în viaţa socială, precum şi toate drepturile pentru ele acolo. 
Aşa dar şi datoriile sociale ale femeii intră în planul întâi. 

Vechea formulă, deci, ca femeia să se ocupe numai de trebile 
casei, „ministru de interne" şi bărbatul numai de trebile din afară 
„ministru de externe", este nu numai învechită, ci e chiar dăună¬ 
toare. Nu e numai mama necesară în educaţia copiilor, ci tot aşa de 
necesar e şi tatăl. Iar societatea e familia pe larg, care are nevoie nu 
numai de influenţa bărbatului, ca tată, ci şi de a femeii, ca mamă. 
Important este a desluşi din timp, atât pe tinerele fete cât şi pe 
tinerii băieţi, căci nu ni se pare că ei ar fi, de fapt, mult mai bine 
luminaţi în această privinţă - asupra sensului datoriilor lor sociale. 
„Datoria socială" nu e doar pentru o femeie a se îmbrăca costisitor şi 
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a face vizite, care răpesc atât de inutil şi atât de nenorocit un timp 
aşa de preţios. 

Pe baza acestei greşite înţelegeri despre „datorii sociale" se vede 
că s-a dezvoltat luxul femeilor, pentru care nu puţin vinovaţi sunt 
înşişi bărbaţii, care l-au alimentat, de oarece se poate dovedi, că 
cele mai luxoase femei nu sunt cele ce-şi câştigă singure existenţe. 
Luxul însă este una din rănile primejdioase sociale; e o mare vino
văţie ! E dovada unui egoism, care dezonorează pe femeie! Din punct 
de vedere economic, el reprezintă o incalculabilă absorbire de forţe 
producătoare spre un scop inutil, deci o imensă risipă! O, Doamne, 
şi ce falsă economie politică au mai desfăşurat toţi partizanii luxu¬ 
lui!... Ar trebui însă să se deie tinerimii o învăţătură temeinică 
în adevărata economie politică - şi mai ales fetelor, căci ele au 
simţământul mai dezvoltat; şi ar trebui ca ele să fie cât mai temeinic 
iniţiate în adevăratele lor datorii sociale. Ar trebui organizate cursuri 
în acest acop. 

Cel mai mare idealist al femeii, John Ruskin, care prin prizma 
sufletului lui curat a înţeles aşa de admirabil ce ar putea şi ce ar 
trebui să fie femeia, a scris pagini, neasemănate în privinţa rolului 
social al femeii. Femeia-i mama, zice el; unde e ea, acolo e căminul, 
acolo e confortul, acolo-i mângâierea, căci ea face să-i fie îndemână 
oricui, ea creează Ordinea şi Frumuseţea în jurul ei. în stat, bărba¬ 
tul are să asigure menţinerea şi apărarea lui, iar femeia e „punctul 
central al ordinei, balsam al mângâierii, oglinda frumuseţii" ! Dela 
ea se aşteaptă lecuirea multor răni sociale ! Iar la noi, cine nu-i de 
acord, că aici e cea mai mare şi mai urgentă nevoie de munca cea 
mai intensă de care sunt capabile femeile ? 

Sute şi mii de femei, în diferitele colţuri ale lumii, precum şi la 
noi în ţară, că vor fi citit pe Ruskin sau că nu l-or fi cunoscut de loc, 
şi prin urmare chiar fără acel sprijin moral ce-l dă puternica convin¬ 
gere a unui mare cugetător, ci numai simplu călăuzite de instinctul 
lor care nu greşeşte, cu acel suflet cald pe care aşa de bine l-a înţeles 
Ruskin, au pornit la îndeplinirea acelor „datorii sociale" organizând 
fel de fel de opere de binefacere şi culturale, opere de „asistenţă 
socială": pentru tuberculoşi, pentru lehuze, pentru săraci, pentru 
bătrâni, propagandă contra alcoolismului, propagandă contra prosti¬ 
tuţiei etc. etc. Şi cu cât mai active au fost în lucrul lor, cu atât mai 
mult au văzut ce imens mai este de făcut! Iar acum în urma războ
iului, la vechile probleme altele noi s-adaugă: să nu mai vorbim de 
îngrijirea sanitară higienică, de care au aşa de mare nevoie sate şi 
mai ales oraşe şi de combaterea mortalităţii copiilor, care am văzut 
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că e o problemă aşa de importantă pentru noi; dar apoi: orfani, 
invalizi, destrăbălare morală, boli, munca dezorganizată, sărăcie 
grozavă pretutindeni şi lipsuri de tot felul... Toate aceste datorii 
sociale cad, bine înţeles, nu numai în sama femeilor, ci şi a bărba¬ 
ţilor. Dar cine ar putea spune sau a spus vreodată, că „femeia aici 
n-are ce căuta" că „treaba ei e în casă, la bucătărie şi la copii ?" Din 
contra: aici e cea mai strict logică aplicare a formulei că „Femeia e 
păstrătoarea şi transmiţătoarea bunurilor culturale! ea formează 
sufletul generaţiilor" etc. Sigur. Dar tocmai în această aşa de impor
tantă influenţă culturală ea e paralizată, fiindcă n-are drepturi; 
fiindcă numai cel ce e cu adevărat activ în îndeplinirea vreunei din 
acele „datorii sociale" ştie, că numai „Caritatea" nu ajunge! că nici 
mijloacele materiale nu-i vin decât celui „sus pus" şi „influent", iar 
ceilalţi sunt reduşi aproape la imposibilitatea totală de a face ceva! 
Dar chiar şi cu mijloace băneşti nu se poate merge departe, căci mai 
mult şi mai întâi de toate trebuie Dreptate şi trebuie Lege ! 

Iată dar cum şi din punct de vedere al societăţii, se dovedeşte că 
e absolut necesar ca femeia să capete egalitatea civilă şi politică, 
pentru ca să poată cu adevărat să-şi exercite influenţa ei culturală 
şi să-şi îndeplinească „menirea". 

Când însă e vorba să se acorde drepturi politice femeii, se ridică 
tot felul de obiecţiuni. Le vom împărţi în 2 categorii: Obiecţii neînte
meiate şi obiecţii întemeiate, şi vom începe cu cele dintâi: 

1. „Femeile exercitând drepturi politice îşi vor pierde femini-
nătatea". în adevăr ar fi o mare pierdere, dacă femeile şi-ar 
pierde drăgălăşia, bunătatea, graţia lor naturală - după cum 
ar fi o mare pierdere, dacă bărbaţii şi-ar pierde energia, puterea 
de a lupta pentru un scop cât de înalt şi cât de nobil. Dar ceea 
ce înăspreşte caracterul femeii, e greutatea prea mare a vieţii 
şi mai ales nedreptăţile, cu care au de luptat! Exercitarea 
drepturilor politice ar putea ameliora - prin perspectiva puterii 
de a face şi a obţine Dreptatea - iar nu înrăutăţi mai mult! 

2. Că „se va distruge familia, stricându-se armonia conjugală, 
când unul din soţi ar vota cu un reprezentant şi celălalt cu 
altul" ! Sau că „se vor dubla numai voturile, deci ar fi inutil". 
Inutil e a mai combate aceste obiecţii! 

3. Că „femeile n-au nevoie să facă legi, că le fac ei bărbaţii şi 
pentru ele" ! Le-au şi făcut, şi până acum, şi încă cum ! 

4. Bărbaţii nu spun totdeauna sincer, în realitate ei cred că 
femeile sunt prea puţin inteligente - n-au destul creier - ca să 
participe la facerea legilor. Aşa credeau şi nobilii francezi 
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despre burgheji înainte de revoluţie, şi totuşi ce oameni politici 
au ieşit apoi din rândurile burgheziei! 

5. Se obiectează, că „femeile reuşesc prin mijloace piezişe, obţin 
tot ce vor prin graţiile lor şi că amestecul lor a fi nefast". 
Aceasta e azi, când femeile n-au drepturi; şi tocmai de asta 
trebuie ca o influenţă ascunsă să fie înlocuită cu una pe faţă, 
şi femeile să fie trase la răspundere pentru actele lor. 

6. „Femeile nu pricep conducerea statului!" Dar când femeile 
vor ceva - d. ex. un sanatoriu de tuberculoşi - agită, adună 
bani, şi fac ceea ce vor ori, asta e adevărată conducere a 
statului. Reuşita dă măsură valorii unui conducător de stat. 

7. „Politica e un lucru murdar, nu-i pentru femei". O, când această 
grijă de a păstra pe femei curate ar fi sinceră, de ce rele n-ar 
fi ele cruţate! De ce umilinţi şi de ce boli! Dar politica nu e în 
sine un lucru murdar. Nedreptăţile care par inerente ei, sunt 
datorite împrejurării de a voi să lucrezi pentru „partid", în loc 
să lucrezi pentru Ţară! Dar cu siguranţă vor veni odată timpuri 
mai bune, când „politica" va însemna o adevărată pregătire 
ştiinţifică întocmai ca şi medicina, ingineria etc. 

8. „Femeia nu-i temeinică" - când ceva n-o interesează, dar când 
o interesează, e foarte temeinică! Dovadă multiplele detalii 
ale gospodăriei. 

Faţă de aceşti adversari hotărâţi - a căror argumente le-am 
amintit odată cu combaterea lor, sunt din contra alţii, foarte prieteni, 
care-şi pun mari speranţe în femeie! Aceştia au în genere în vedere, 
că cele mai însemnate împrejurări care constituie progresul social¬ 
-cultural, nu se datoresc atât de mult inteligenţei propriu zise, cât 
mai ales celorlalte forţe sufleteşti, ca bunătate, cuget curat, spirit 
de sacrificiu şi uitare de sine, care se zice că ar fi mai ales însuşirile 
care caracterizează pe femei. Pe lângă asta, toate însuşirile lor 
gospodăreşti dela care se aşteaptă alinarea tuturor suferinţelor prin 
care trecem! 

Nu voim să pretindem, că aceste speranţe ar fi neîntemeiate, dar 
socotim ca o datorie să atragem atenţia că nici iluziile prea mari nu 
sunt bune, căci atunci decepţiile sunt cu atât mai amare. Sunt în 
adevăr şi oarecare obiecţii întemeiate : 

1. Femeile nu sunt destul de pregătite, destul de luminate, n-au 
destulă cultură! Recunoaştem, că aşa e. Dar a cui e vina ? O 
vorbă populară zice: „Dacă vrei să-ţi fie bine, sfătuieşte-te cu 
nevasta ta". Câţi bărbaţi însă se sfătuiesc cu nevestele lor? 
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Cei mai mulţi n-au vreme să steie cu ele de vorbă, ori le 
consideră prea neînsemnate pentru asta: „Asta nu-i treaba 
ta!" le răspund ei, când ele cer vre-o lămurire. De aici o dure
roasă stare de dezorientare, de înapoiere. 

2. Multor femei le lipseşte demnitatea - sunt aşa de multe prosti
tuate ! Prin vina bărbaţilor, dar sunt. 

3. Sunt adeseori pătimaşe, pentru a susţinea pe cine cred ele, 
fără să ţie socoteală de dreptate; din cauza asta sunt înclinate 
a-şi apropria cusurul bărbaţilor în politică de a întoarce argu¬ 
mentele de partea partizanilor şi împotriva dreptăţii. Sunt 
prea uşor înclinate a crede ceea ce se spune de rău de cineva. 
S-a argumentat că femeia ar fi mai puţin criminală decât 
bărbatul. De fapt nu e aşa; o femeie care odată a căzut în 
păcat, cade de obiceiu, mai jos decât bărbatul şi se ridică mai 
cu greu decât el: căci personalitatea ei nu e încă formată -
ceea ce o ţine în frâu e cele de mai multe ori frica, nu propriile 
convingeri morale. Se înţelege, nu e vorba aici de femeile a 
căror individualitate e formată, ci de masa mare a femeilor. 
Se dovedeşte aici deci o minte nematură. Apoi, să se ţie soco¬ 
teală, de câte ori crimele pe care le fac bărbaţii au, de fapt, ca 
autori morali pe femeie? „Cherchez la femme" e o vorbă justă 
şi ne indică aici adeseori adevărul. 

în sfârşit, până în prezent, nu e numărul cel mare al femeilor, 
care vor drepturi! Multe au fost auzite zicând: „ A ! Noi nu suntem 
feministe! Noi avem toate drepturile care ne trebuie!" Deşi faţă de 
acestea avem o oarecare bănuială: Nu numai aceia, că ele nu ştiu că 
n-au drepturile ce le trebuie; dar bănuim, că ele se exprimă aşa, 
căci cred că le stă mai bine, sunt mai „feminine", deci mai drăgălaşe! 
Vom vedea, când se vor da drepturi femeilor, dacă nu cumva tocmai 
acelea vor alerga mai repede la urnă ca să voteze! 

Am relevat aceste obiecţiuni cu destulă părere de rău, dar cu 
convingerea: 1. Că nu laudele şi măgulirile ajută la ridicarea femeii, 
cât pretenţiuni din ce în ce mai ridicate faţă de sine însăşi şi silinţa 
expresă de a învinge defectele; 2. Că dreptul de vot va fi tocmai 
mijlocul cel mai bun de înălţare morală, căci „cea mai bună educaţie 
pentru libertate este libertatea"; şi 3. Din convingerea, că femeia 
are resorturi sufleteşti care o vor face în stare să-şi învingă defectele! 
Şi apoi, unele femei sunt culte; n-avem decât să ne îndreptăm ochii 
spre acelea, care au dovedit şi cultură, şi neştirbită cinste de caracter; 
ele vor ajuta şi celorlalte; iar masa cea mare de femei românce nu e 
cu mult mai prejos de nivelul cultural general al poporului nostru. 



222 DIN ISTORIA FEMINISMULUI ROMANESC 

în orice caz, argumentul principal pe care se sprijină cererea 
noastră de drepturi este că dreptul de vot nu este o recompensă 
pentru virtute, ci o armă de apărare şi femeile au nevoie de această 
armă întocmai ca şi bărbaţii, cu care muncesc alături. Dreptul de 
vot e dreptul de om şi serveşte pentru a înălţa demnitatea de om. 
„Deosebirea de sex" este cel mai puternic argument în această direc¬ 
ţie, care sprijină acordarea de drepturi femeilor. 

Pe lângă aceste argumente, noi româncele mai avem un argu¬ 
ment naţional. Din acest război am ieşit, noi românii foarte slăbiţi. 
Am pierdut 1 milion de oameni din 7 - ceea ce alături de faptul 
inferiorităţii culturale, înseamnă că românii au fost printre cei care 
au pierdut mai mult în acest război. E drept, întregirea neamului ne 
vine acum ca o meritată recompensă pentru imensele jertfe. Totuşi 
noi vedem nevoia de a stimula toate forţele româneşti şi a le ridica 
la maximum de putere de producţie economică şi culturală, pentru 
ca Neamul nostru să câştige cu adevărat însemnătatea ce i se cuvine. 
Pe lângă asta, mai e un fapt: femeile basarabence aveau drepturi 
politice în momentul Unirii, şi una din ele a şi iscălit actul Unirii, ca 
deputat în sfatul Ţării. Acum li se ia lor aceste drepturi; aceasta 
este răsplata, pentru munca lor naţională? Asta este şi o jignire 
pentru noi: va să zică din cauza noastră au trebuit să-şi piardă ele 
dreptul de vot alături de noi, noi n-am fost vrednice să-l căpătăm şi 
noi şi să-l exercităm alături de ele ? 

Afară de asta: evreii vor căpăta drepturi. Apoi cu atât mai mult 
trebuie să le căpătăm noi, româncele, căci e ţara noastră, şi tot pe 
noi ne privesc mai întâi destinele ei ! 

Acestea sunt consideraţiile - pe lângă cele economice, culturale 
şi sociale pe care le-am analizat, pe care se întemeiază cererea 
noastră de drepturi. 

Cum vor vota şi vor legifera femeile ? Desigur nu e bine să facem 
prea multe prognosticuri. Totuşi ştim că nu e bine să ne facem iluzii, 
că prin acordarea de drepturi femeilor ca printr-un farmec toate 
relele se vor întoarce în bine ! Vor fi desigur oarecare decepţii. Tre¬ 
buie să ne aşteptăm, că femeile vor face greşeli la început, căci vor 
avea nevoie de un noviciat care nu va începe decât când ele vor 
exercita drepturile politice - învăţământul pur teoretic nu ajută 
mult! Dar ele vor învăţa minte din propriile lor greşeli, şi se vor 
corija cu atât mai repede, cu cât de faptele lor va fi legată răs
punderea. 

Totuşi sunt oarecare măsuri de avut în vedere, pentru pregătirea 
cât mai efectivă şi mai temeinică a femeilor pentru viaţa cetăţenească. 
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Această măsură ar fi organizarea unui serviciu social obligator 
pentru fete ca şi pentru băieţi - căci desigur serviciul militar se va 
modifica mult (dacă tendinţele pacifiste sunt sincere) în sensul ca 
să corespundă mai mult nevoilor sociale - un serviciu pe care fetele 
să-l facă între 10 şi 21 ani, ori în ce mod s-ar crede de cuviinţă, astfel 
să consacre şi ele un an ori 2 ani din viaţa lor pentru o muncă 
oarecare de utilitate publică, fie în îngrijire de bolnavi, ori servicii 
de higienă şi salubritate publică, ori de combatere a mortalităţii 
infantile care e aşa de mare la noi etc. etc. Pe acest serviciu să se 
întemeieze exercitarea drepturilor cetăţeneşti, şi neîndeplinirea lui 
să însemne pe viitor, excluderea de la carierele publice cu un caracter 
social (comună, judeţ, reprezentanţă naţională). Dar acest serviciu 
trebuie astfel organizat, că, având o ierarhie (corespunzătoare ierar¬ 
hiei militare de azi) să nu poată fi nimeni sus până n-a fost întâi la 
lucrul greu care cere sacrificiul de proprie persoană ; să nu fie nimeni 
general, până n-a fost întâi simplu soldat. 

Acest serviciu social e necesar cu atât mai mult, cu cât sunt 
femei bogate, care au timp mult, au situaţii sociale şi desigur şi 
ambiţie, şi care când se vor da drepturi, vor vrea să fie deputaţi etc. 

Ei bine, tocmai din partea lor trebuie să avem cele mai multe 
garanţii, că vor fi deplin conştiente în exercitarea drepturilor, că vor 
fi în stare - sau că au fost în stare - să facă muncă grea în care au 
ostenit ele înşile - nu alţii pentru ele - că astfel ştiu ce-i munca şi 
ce-i osteneala, că pot face şi că sunt deprinse să facă sacrificiul de 
sine însăşi; că au voinţa tare şi mintea luminată şi că aceste însuşiri 
ele vor folosi în adevăr, spre binele obştesc. 

într-un cuvânt, trebuie să se ia astfel de măsuri, ca mişcarea 
feministă să ia tot mai mult un caracter democratic. Poporul să 
conducă; nu, poporul de jos, întrucât nu e destul de pregătit, căci 
s-a văzut ce nenorocire poate să însemne asta (bolşevismul!) dar 
poporul cu toate, clasele lui sociale, sau mai bine zis: fără deosebire 
de clase sociale, fără deosebire de avere, fără deosebire de sex, dar 
cu respectarea acelei esenţiale deosebiri de pricepere, de cultură, de 
înţelegere a interesului obştesc şi mai ales de muncă şi devotament 
pentru acest interes, adică a tuturor însuşirilor de inteligenţă şi mai 
ales caracter, care fac pe adevăraţii conducători. Numai cu această 
condiţie mişcarea feministă va contribui la adevăratul progres social 
şi cultural. 



224 DIN ISTORIA FEMINISMULUI ROMANESC 

Programul mişcării feministe 

Din cercetarea de până aici, care poate fi considerată ca o „expunere 
de motive", se desprinde următorul program al mişcării feministe : 

Mişcarea feministă vrea dezvoltarea cât mai mare a culturii 
femeii; ea se sileşte să creieze şi să asigure libera influenţă socială 
a acestei culturi a femeii. 

De aceea, mişcarea feministă urmăreşte: 
1. în ordine economică: I. Plata egală, pentru aceeaşi muncă, 

pentru femeie ca şi pentru bărbat; I I . Legi de protejare a 
muncii femeii şi a produsului acestei munci. I I I . Legi şi măsuri 
care să împiedice mortalitatea copiilor în clasele sărace. 

2. în ordine culturală : I. Accesul tuturor carierelor, cu pregătire 
culturală egală, a celor două sexe, în vederea acestor cariere, 
precum şi accesul tuturor treptelor ierarhice în acele cariere, 
pentru femei, ca şi pentru bărbaţi. I I . Silinţi continuie pentru 
a se găsi modalitatea să se aplaneze conflictul între carieră şi 
maternitate; astfel ca mama să se poată consacra mai mult 
copiilor, când aceştia au nevoie de ea. I I I . Educaţia fetelor la 
fel cu a băieţilor; întru nimic să nu fie mai neglijată sau mai 
redusă îngrijirea sau învăţătura ce se dă fetelor de cea ce se 
dă băieţilor, iar aceştia să fie astfel crescuţi, încât să vadă în 
fete nişte fiinţe egale cu ei, cu aceleaşi drepturi şi aceleaşi 
îndatoriri. 

3. Cu privire la căsătorie şi familie: I. Cei doi soţi să fie egali 
atât prin lege, cât şi prin educaţia, care să-i facă a se considera 
ei însăşi egali unul cu altul - cu drepturi egale asupra copiilor, 
cât şi asupra averii câştigate împreună. încolo, fiecare din 
soţi e stăpân pe averea lui proprie. I I . Ridicarea ocupaţiei cu 
gospodăria, prin dreptul femeii asupra unei părţi din câştigul 
bărbatului, ca echivalent al muncii ei cu gospodăria. I I I . Com¬ 
baterea moralei duble, precum şi a „căsătoriei libere" a „amo¬ 
rului liber", ca dăunătoare moravurilor şi mai ales generaţiei 
viitoare; silinţi, prin toate mijloacele şi pe toate căile pentru 
ridicarea nivelului moralei sexuale şi întărirea instituţiei 
căsătoriei legale: prin: a) desfiinţarea autorităţii maritale, 
b) desfiinţarea prostituţiei, c) cercetarea paternităţii. 

4. în ordine socială: I. Drepturi civile şi politice egale pentru 
femei, ca şi pentru bărbaţi, ca femeile să poată şi ele lua parte 
la elaborarea tuturor legilor. I I . Participarea femeilor la toate 
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instituţiile şi toate funcţiunile şi demnităţile publice alături 
de bărbaţi în tocmai ca şi ei. I I I . Pregătirea femeilor pentru 
exercitarea conştientă de drepturi, dat fiind, că drepturile 
politice sunt un avantaj numai pentru cei pregătiţi, şi că este 
de datoria femeilor luminate, să pregătească şi să ajute pe 
cele care au nevoie de a fi pregătite. 

Eleonora Stratilescu, doctor în filozofie, 
Temeiul mişcării feministe şi scopurile pe care le 

urmăreşte, Editura Minerva, Bucureşti, 1919, pp. 24-36. 
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Femeia în legislatiunea română 

Istoria e făcută ca, după învăţămintele ei, să clădim viitorul, pe 
baze care să nu mai cuprindă nimic din păcatele trecutului. 

Suntem la o cotitură a istoriei, în care societatea omenească 
tinde a se aşeza pe temelii nouă. Ideea de dreptate, pentru care 
secolii au crucificat atâtea credinţe şi au sacrificat atâtea valori, 
pare a fi aproape de realizare. 

Toţi cei de-un neam şi o lege se vor aduna laolaltă, toţi obijduiţii 
de ieri, din cele mai întunecoase unghiuri, sunt traşi la lumină 
pentru a-şi spune nevoia şi cuvântul asupra oblăduirii viitoare, ale 
cărei hotărâri vor cădea deopotrivă pe umerii tuturor. Bunurile 
morale ca şi cele materiale vor înceta a mai fi un apanaj; dreptul la 
pământ, dreptul la funcţiuni, dreptul de vot obştesc e fapt îndeplinit. 

Pe aceeaşi suprafaţă de pământ, toţi câţi se bucură de aceeaşi 
lumină, pot alcătui, prevedea, hotărî tot ce-i priveşte, vor putea 
dispune de soarta lor, cum vor crede. 

O singură categorie, îndeosebi la noi, rămâne stingheră, neche¬ 
mată, necercetată; nu-şi poate spune păsul, nu poate lua nici o 
măsură, nu poate hotărî nici o schimbare în propria ei nevoie: 
aceasta este femeia. 

Numai ea trebuie să asculte, trebuie să se supună; numai ea 
trebuie să se mişte atât, cât şi cum îi îngăduie altul - bărbatul. Are 
nevoie să trăiască? îi va da bărbatul prin măritiş. Când aceasta nu 
se poate, femeia îşi va câştiga viaţa prin muncă. Munca însă va 
face-o numai unde-i va îngădui legislatorul-bărbat şi cu înlesnirile 
şi cinstea ce o va crede el. 

Femeia va putea ocupa oarecare funcţiuni; ele vor fi însă numai 
acelea pe care bărbatul le va determina şi aşa cum le va legifera el. 
Ea va putea fi, de pildă, profesoară, dar deşi în condiţii identice cu 
bărbatul, de titluri, examene, număr de ore pe săptămână, bărbatul 
va primi un salar, femeia altul, totdeauna mai mic. Obligaţii se 
impun femeii întocmai, drepturi ? Vom arăta imediat cum le are. 
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Dacă în învăţământul superior au pătruns numai două femei, 
faptul trebuie privit ca o concesie a bărbaţilor; legea nu prevede 
formal astfel de numiri şi dacă mâine, alţi bărbaţi vor binevoi să 
interpreteze legea în contra femeilor, alte femei vor fi respinse de la 
aceeaşi cerere prin o tâlcuire restrictivă a textelor. 

Dar cine a văzut la noi vre-o femeie în gradele superioare din 
ministere, în consiliile superioare, în gradele superioare ale poştei 
şi telegrafului ? 

Spiritul de dominaţie, domnia forţei bărbatului, singure care au 
prezidat la închegarea alcătuirilor sociale şi economice de până 
acum au asigurat bărbatului partea leului creându-i o situaţie privi¬ 
legiată în detrimentul celuilalt sex năzuitor către aceleaşi libertăţi, 
către aceleaşi bunuri pământeşti, către acelaşi grad de prosperitate 
şi fericire. îmbibat de spiritul egoist şi preocupat de a nu avea în 
faţa sa un rival şi un concurent înarmat cu aptitudini egale, bărbatul 
a îndepărtat pe femeie de oriunde i-a putut face umbră, sau dacă a 
lăsat-o să pătrundă, a retribuit-o inegal pentru a o descuraja şi 
imobiliza, pentru a o ţine veşnic în limitele de inferioritate din care 
nu va trebui să iasă. 

Pentru a ţine frânele puterii, bărbatul a ştiut să-şi făurească 
totdeauna o filozofie şi o morală curentă, care să-i îndreptăţească 
ţinerea femeii în o veşnică dependenţă. 

* 
* * 

întreaga legislaţie e imprimată de acest spirit, de această con¬ 
cepţie a dreptului înăbuşit de forţă, care vădeşte mai mult grija 
bărbatului de a îndepărta din calea aspiraţiilor şi avânturilor lui un 
rival ce poate deveni primejdios, decât gândul generos al acordării 
unei protecţiuni femeii. 

Legislatorul-bărbat a acordat femeii o solicitudine şi o protecţie, 
pe care ea n-a cerut-o, dar i-a răpit în schimb o sumă de drepturi, 
din care unele nici n-au nevoie să fie înscrise în pravile, atât sunt de 
inerente însăşi naturii omeneşti şi dreptului natural de dezvoltare 
al oricărei fiinţe cugetătoare. 

Pe aceste drepturi, femeia de astăzi înţelege să le revendice, 
convinsă că nici un progres nu mai e posibil câtă vreme va rămâne 
în afară de el şi sub apăsarea unor dispoziţii de lege, a căror menţi¬ 
nere e o sfidare a celor mai elementare principii de morală şi dreptate. 

Astfel, femeia de astăzi vrea să fie şi ea cuprinsă în conceptul 
ideii de dreptate, pe care urmează să se aşeze societatea modernă şi 
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cu această năzuinţă, ea înţelege a fi scoasă din starea de veşnică 
inferioritate, de veşnică tutelă, de incapacitate, sub care e privită 
din punct de vedere şi civil, şi economic, şi public, şi politic. 

în ce ne priveşte pe noi româncele, femeia care a crescut şi 
desăvârşit pe cei ce au dat Ţării Oituzul, Mărăşeştii, Mărăştii; 
femeia căreia legislatorul-bărbat i-a recunoscut prin legile excepţio¬ 
nale ale războiului1, capacitatea deplină de a dispune, administra, 
cum va crede, căminul, ogorul, tot avutul, întreaga familie rămasă 
pe urma celor plecaţi spre a ne dezrobi mormintele lui Mihai, 
Alexandru Vodă, şi Ştefan cel Mare; femeia care a alinat, a mân
gâiat atâtea dureri; a tămăduit atâtea răni, a adunat sub îngrijiri 
duioase atâţia orfani; femeia care s-a pus în fruntea regimentelor 
noastre; făcând pavăză din trupul ei fraged celor ce aveau să ne dea 
România Mare ; femeia aceasta nu mai poate fi o incapabilă, o tole
rată, supusă la acelaşi regim de servitute ca şi copiii sau interzişii. 

Vom analiza o parte din articolele codului civil privitoare la 
femeie, pentru a vădi, la origină, starea ei de restrişte morală şi 
socială şi cât de îndreptăţită e femeia când luptă pentru a o face să 
înceteze. 

„Tot românul, se exprimă art. 7 din codul civil, se va bucura de 
drepturile civile". Noi ştim că românca nu se bucură de aceste drepturi 
şi aceasta trebuie să înceteze. 

Art. 19 din acelaşi cod spune: „Românca, care se va căsători cu 
un străin, va urma condiţiunile soţului său; devenind văduvă ea va 
redobândi calitatea sa de româncă". Şi dacă se mărită a doua oară şi 
a treia oară cu soţi de naţiuni diferite ? Biata, fiinţă! Dar ce suflet i 
se presupune femeii, care se poate schimba după obiectul cu care 
vine în atingere, întocmai cum se schimbă cameleonul în contact cu 
natura ? Şi ce unitate sufletească va mai putea forma această fiinţă 
fiilor ei, când e nevoită de legile bărbăteşti să-şi schimbe fiinţa 
sufletului ei de două şi trei ori - căci nu arareori femeia se căsă¬ 
toreşte de mai multe ori ? 

îngreuiarea situaţiei femeii creşte cu cât înaintăm în inima 
codului. 

Art. 131, relativ la consimţământul părinţilor pentru căsătoria 
copiilor lor, dă precădere tatălui în caz de deosebire de păreri. „în caz 
de dezbinare între tată şi mamă, consimţământul tatălui este de 
ajuns." închipuiţi-vă un tată stricat, cartofor sau beţiv, faţă de o mamă 

1. Legile din 23 şi 24 decembrie 1916. 
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muncitoare, înţeleaptă, o sfântă, un tată, care n-a ştiut niciodată 
ce-i casa, copiii, familia. Lui, legea îi recunoaşte orice drept, pentru 
că... e bărbat. 

Dar vexaţiunile merg sporind. 
Art. 195 hotărăşte: „Femeia datoreşte ascultare bărbatului", iar 

art. 196: „Femeia este datoare să locuiască împreună cu bărbatul 
său şi să-l urmeze ori în ce loc va găsi el de cuviinţă să-şi stabilească 
locuinţa sa". Şi dacă, din motive de şicană sau dintr-un tempe¬ 
rament bolnav, bărbatul ar găsi cu cale să-şi aleagă drept locuinţă o 
colibă dintr-o pădure, sau la capătul lumii, în orice condiţii, femeia 
trebuie să se supună, fiindcă... e femeie. 

Aceiaşi severitate creşte, când femeia cere despărţenia. Legea 
nu-i dă voie să părăsească în timpul litigiului casa bărbatului, fără 
voia justiţiei, oricât de grave ar fi motivele despărţeniei şi cât de 
primejdioasă pentru ea ar fi vieţuirea în comun. Tot el are drept 
asupra copiilor, oricât de rău, de decăzut ar fi, dacă tribunalul nu 
hotărăşte altfel, pe cale de judecată. Cine nu ştie cât trebuie să 
lupte o biată femeie în faţa justiţiei pentru a face dovadă că ea 
merită şi că e mai în măsură să-şi îngrijească copiii, trup din trupul 
ei, decât bărbatul, care îndeobşte îi lasă pe mâna unor fiinţe recol¬ 
tate cine ştie de unde şi cum ? Şi toată această stare de inegalitate 
o consfinţeşte art. 249 şi 250 din cod. civ. 

Art. 307 opreşte căutarea paternităţii. „Cercetarea paternităţii 
este oprită", dar art. 308 spune: „Cercetarea maternităţii este pri
mită". Iată două dispoziţii numai în favoarea bărbatului şi în detri¬ 
mentul copiilor comuni ieşiţi dintr-o legătură ilicită, în care tatăl şi 
mama trebuie să aibă o situaţie şi o răspundere egală. 

Nici un capitol nu e poate aşa de dureros pentru femeie ca acela 
relativ la copii. Dacă ar fi de socotit raporturile naturale, femeia e 
totdeauna mai legată de copil decât bărbatul. Atunci şi autoritatea 
ei faţă de copii ar trebui să fie mai mare. Legea însă nu i-o permite 
nici măcar egală cu a bărbatului. 

Art. 327-334, privitoare la puterea paternă acordă numai tatălui 
în timpul căsătoriei, autoritate asupra copiilor şi dreptul de corecţie. 
Mama are drept de corecţie numai asupra copiilor ei naturali (Art. 
337), iar asupra copiilor ei dintr-o căsătorie legitimă nu are drept de 
corecţie, chiar dacă a rămas văduvă, decât cu concursul a două rude 
apropiate ale bărbatului şi cu învoirea tribunalului (Art. 335). 

Şi unei astfel de mame, dezbrăcate de integritatea sufletească, 
de orice putere de orientare a persoanei ei, de orice autoritate asupra 
copiilor ei, i se cere să formeze suflete de bronz, pe care societatea 
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viitoare să-şi înalţe steagurile triumfătoare ale unei umanităţi libere 
şi egalitare! 

Ce ironie! 
în ce priveşte averea personală a copiilor în timpul căsătoriei, 

bărbatul are, exclusiv, dreptul de administrare şi folosinţă. Că bărba¬ 
tul este un viţios sau un incapabil faţă de o femeie cât de inteligentă 
şi cât de ordonată, legea nu face excepţie, chiar cu riscul de a se 
compromite averi şi a rămâne pe drumuri şi ea, şi copiii (Art. 343). 

Art. 345-348 din acelaşi cod restrâng drepturile de tutelă a mamei 
asupra copiilor, când tatăl e decedat. Acesta încă din viaţă îi poate 
impune un consiliu îngrijitor, iar dacă mama se recăsătoreşte pierde 
de drept tutela asupra copiilor ei din prima căsătorie, dacă înainte 
de a se căsători nu cere şi obţine încuviinţarea favorabilă a consi¬ 
liului de familie. Acest lucru nu se întâmplă bărbatului. El se poate 
oricând recăsători. Nimeni nu-i poate discuta dreptul de tutore al 
copiilor săi minori din orice căsătorie şi poate administra mai departe 
averea acestora, chiar când aceia aparţine decedatei sale soţii şi 
oricare i-ar fi moralitatea şi capacitatea. 

Femeia de altfel, în genere, nu poate fi tutoare, sau membră în 
consiliul de familie decât dacă e mama sau ascendenta (bunica) 
copiilor, şi sub acest raport, e exclusă în grup cu minorii şi cu 
interzişii (Art. 383). 

în legătură cu autoritatea în familie, soţul capătă dreptul exclusiv 
de administrare asupra averii dotale, cum şi dreptul de folosinţă 
asupra ei, afară de cazul dacă, prin contractul de căsătorie, se face 
o rezervă în favoarea femeii pentru o parte din venituri, restrânsă la 
trebuinţele ei personale, ceea ce în practică nu se întâmplă niciodată. 

Dar legea merge mai departe. Art. 1245 face pe bărbat proprietar 
asupra bunurilor mobiliare dotale, preţuite prin contractul de căsă¬ 
torie, bunuri care în multe familii se urcă la mari valori. 

Cu astfel de dote sau cu dote constând în imobile, case şi moşii, 
s-au văzut cazuri, când bărbatul, devenit posesor prin lege, - sub 
motiv de cruţare - au lipsit pe femeile lor de aproape strictul nece¬ 
sar, în timp ce ei îşi realizau din veniturile soţiilor lor averi enorme, 
de care s-au folosit apoi din belşug în caz de despărţenie. 

* 
* * 

Dar femeii i se opreşte orice iniţiativă. 
„Femeia nu poate porni judecată fără autorizaţia bărbatului ei, 

chiar şi în cazul când e «comerciantă publică»", zice art. 197 cod. civ. 
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Femeia de asemenea nu-şi poate administra valabil vreo avere a ei, 
căci nu poate dispune de ea fără permisiunea bărbatului: „Femeia 
având chiar parafernă, zice art. 199 cod. civ., nu o poate da, înstrăina, 
ipoteca, nu poate dobândi averea cu titlul oneros sau gratuit, fără 
concursul bărbatului la facerea actului său, prin deosebit consim¬ 
ţământ înscris". 

Totul se sprijină, cum vedem, pe capacitatea bărbatului, şi când 
aceasta lipseşte ? Se întâmplă ceea ce vedem zilnic: averi ruinate, 
familii distruse, femei şi copii rămaşi pe seama asistenţei publice. 

Legiuitorul-bărbat până acolo merge cu îngrădirea oricărei iniţia¬ 
tive din partea femeii, încât, după art. 203, aceasta nu-şi poate 
susţine drepturile, nici chiar când soţul ei e condamnat pentru 
crimă. „Când bărbatul este căzut sub o condamnaţie criminală, zice 
art. 203 cod. civ., chiar în caz când diviziunea este dată în lipsă, 
femeia chiar în vârsta legiuită, nu poate în timpul cât ţine osânda, 
să pornească judecată, nici să contracteze, decât după autorizaţia 
tribunalului". 

Femeia măritată, la moartea soţului, are a demonstra până la 
cel mai mic obiect din gospodăria întemeiată în deobşte alături cu 
bărbatul, că e din zestrea ei sau nu e, căci altfel tot avutul rămas 
trece ca moştenire la rudele bărbatului sau chiar la copii (Art. 684); 
de asemenea, în caz de despărţenie, bărbatul nu e obligat să resti¬ 
tuie zestrea femeii decât după un an de despărţenie (Art. 1273 cod. 
civ.), fără a se tulbura cineva, dacă femeia despărţită are sau nu cu 
ce să trăiască în acest timp. 

Toate aceste dispoziţii restrictive sunt atentate la dreptul de 
proprietate, la libertatea persoanei şi a muncii femeii, drepturi, 
care fiind naturale, nu stă în puterea oamenilor să le îngrădească 
sau să le acorde, fie aceşti oameni bărbaţi sau femei. 

Dacă femeia, simplă gospodină nu-şi dă seama imediat de aceste 
restricţii ale legii, sau se izbeşte de dânsele târziu, când copiii i-au 
crescut mari, când îi moare soţul, sau la despărţenie, apoi femeia 
comerciantă se loveşte imediat de rigorile legii, căci nu poate face 
absolut nimic fără autorizaţia bărbatului, după codul civil ca şi cel 
comercial, care o ţintuesc într-o veşnică minoritate. 

Art. 10 cod. com. acordă numai tatălui, în timpul căsătoriei, 
dreptul de a da autorizarea copiilor între 18-21 ani a face comerţ. 
Art. 77 şi următorii din acelaşi cod, cum şi art. 89, 114, 122 şi 
următorii privitoare la dreptul de a constitui acte de societate comer¬ 
cială cu alţii, sau la dreptul de a participa la administrarea societă¬ 
ţilor, nu pot fi de nici un folos pentru femeia măritată, decretată 
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incapabilă prin codul civil şi comercial, fie de a fi comerciantă, fie de 
a contracta fără consimţământul soţului, ceea ce, dacă e în preju¬ 
diciul personal al femeii, e şi în dauna utilităţii economice şi sociale, 
deoarece valorile feminine nu pot fi puse la contribuţie. 

Femeia română, deşi supusă la aceleaşi condiţii de capacitate şi 
aceleaşi îndatoriri ca şi bărbatul pentru a exercita un meşteşug 
oarecare, nu poate face parte din comitetele breslelor alcătuite din 
meşterii care se îndeletnicesc cu acelaşi meşteşug, pentru că nu are 
exerciţiul drepturilor politice (art. 691. p. organizarea meseriilor), 
şi lipsa acestor drepturi a fost opusă de justiţia română ca o stavilă 
pentru exercitarea de către femeie a unor profesiuni liberale, cum e 
aceea de avocat1, privându-se baroul şi societatea de valori indis¬ 
pensabile pentru rezolvirea unor probleme morale şi sociale, pe care 
numai un suflet de femeie le-ar putea lămuri, ca acele relative la 
abandonarea şi condamnarea minorilor, lăsarea copiilor în îngrijirea 
mamelor în caz de despărţenie, organizarea tribunalelor excepţio¬ 
nale şi închisorilor pentru copii etc. 

Şi când lucrurile stau aşa, să nu se mai vorbească de lipsa de 
valori feminine în activitatea intelectuală sau practică. Valorile se 
formează şi se dezvoltă prin experimentare continuă. Florile alese, 
am putea zice că se fabrică printr-o continuă selecţiune. Valorile 
feminine însă nu s-au putut dezvolta. Ridiculizate sau combătute cu 
înverşunare, ori ţinute sub o veşnică tutelă, ele s-au putut dezvolta 
atât cât se dezvoltă o plantă sub o cupolă de sticlă. 

S-a zis că, faţă de regimul de restricţii, codul prevede pentru 
femeie şi articole de protecţie prin care ea să-şi poată apăra persoana 
şi averea. 

Acele articole sunt aşa de puţine şi de insuficiente. 
în adevăr, femeia măritată, săracă şi abandonată de soţul ei, 

poate cere de la acesta alimente, prin justiţie, în baza art. 191 cod. civ., 
după care soţii îşi datoresc reciproc „sprijin şi ajutor" ; de asemeni 
poate cere de la el alimente, tot pe calea justiţiei, în timpul cât ţine 
procesul de despărţenie (art. 250 cod. civ.), dar asemenea măsuri de 
protecţiune sunt adesea numai platonice, atât de trăgănitoare sunt 
formele de judecată şi atât de multe şi mari şicane poate suferi de la 
bărbat, care nu odată e insolvabil sau îşi ascunde averea. 

Art. 201 cod. civ. îngăduie femeii măritate să cheme pe bărbat 
înaintea tribunalului, dacă se opune a o autoriza să facă vreun act, 
iar tribunalul poate să-i dea el acea autorizare. 

1. Cazul femeii-avocat Ella Negruzzi, pendinte încă în justiţie. [Nota lui C.B.] 
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Ce delicată situaţie pentru femeie ! 
Cum va putea recurge oare la o cale, care i-ar face moralmente 

imposibilă viaţa conjugală? 
O altă măsură de protecţie constă în dreptul pentru femeia înzes¬ 

trată de a cere separaţia patrimoniului ei de al bărbatului. 
Această protecţie însă i se acordă în aşa condiţiuni şi cu aşa 

forme complicate de judecată, încât cele mai adeseori devine iluzorie. 
Astfel, art. 1356 cod. civ. zice că femeia poate recurge la această 

cale, dacă dota e în pericol de a se pierde şi dezordinea afacerilor 
bărbatului e ajunsă în aşa grad, încât e îndoios că, cu averea sa, s-ar 
putea garanta drepturile femeii. 

Dacă e îndoios, cum va fi cu putinţă o garanţie serioasă prin 
asemenea măsuri ulterioare, care pot fi tardive ? 

Cu ce ar mai garanta pe femeie un bărbat ajuns insolvabil sau la 
faliment? (Vezi art. 1276 cod. civ.) 

* 
* * 

Starea de lucruri de până acum, credem că trebuie să înceteze. 
Fericirea generală către care tinde şi pentru care luptă până la 
sacrificiu fiinţa omenească, nu se poate concepe fără o bază de 
dreptate, singura din care poate naşte armonia generală. 

Dreptatea strigă ca fiinţă cugetătoare şi simţitoare ca şi bărba¬ 
tul, femeia să fie supusă aceloraşi legi ca şi dânsul. 

Femeile trebuie să lupte singure pentru liberarea lor, iar până ce 
dânsele nu vor putea să-şi spună direct cuvântul asupra durerilor 
lor, o îmbunătăţire în soarta lor nu se va face. 

Ele trebuie să-şi pună cuvântul şi asupra noii aşezări sociale 
care urmează să se închege din aplicarea votului obştesc. Parlamentul 
viitor trebuie să asculte şi glasul acestei singure fiinţe, de nevoile 
căreia au hotărât şi hotărăsc veşnic alţii. 

Calypso Corneliu Botez, licenţiată în istorie şi filozofie. Profesoară 
de curs secundar, membră în comitetul diriguitor al „Asociaţiei pentru 

emanciparea civilă şi politică a femeilor române", 
Problema drepturilor femeii române. Examen social-politic 
şi juridic, cu o introducere istorică asupra feminismului în 

România, Atelierele grafice Socec et Co., Bucureşti, 1919, pp. 11-19. 
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Rezultatul anchetei Asociaţiei Feministe 

Adunarea naţională care a votat unirea ţărilor surori, formând o 
Românie mare şi pe veci unită, urmează să treacă la opera de orga¬ 
nizare şi consolidare prin introducerea principiilor mari decisive, în 
noua constituţie ce trebuie să dea Ţării. 

Pentru a se orienta asupra chipului cum cei chemaţi să făurească 
făgaşul pe care se va dezvolta forţa ţării noastre în viitor, privesc 
chestia feministă. Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică a 
femeii române, centrala Iaşi, a delegat pe D-nele Sanda Filliti, 
Maria Profesor Universitar Petrovici, Ella Negruzzi şi Valentina 
Focşa, directoarea organelor Acţiunea feministă şi Foaia Gospodinelor 
să se prezinte guvernului, şefilor de partid, preşedinţilor camerei şi 
senatului şi la câţi mai mulţi senatori şi deputaţi. 

Desigur că datoria acestei delegaţii era de a risipi unele îndoieli 
provocate de o incompletă cunoaştere a chestiunii. 

Sarcina însă nu i-a fost grea, căci a găsit o largă atenţiune şi 
deosebit interes în toate partidele, iar rezultatul investigaţiilor 
făcute este plin de nădejde pentru viitor. 

Astfel alături de frumoasa conferinţă a d-lui N. Iorga, preşe
dintele Camerei, pentru ale cărui declaraţii orice femeie conştientă 
trebuie să-i păstreze recunoştinţă: 

„Dacă necărturarul, neamestecat în viaţa oraşelor, neavând nici 
un fel de cunoştinţe despre talentul oratoric, despre valoarea morală 
sau politică a oamenilor, dacă ţăranul acesta a fost în stare, pus 
imediat în contact cu viaţa publică să se arate matur de a participa 
la dânsa, cu atât mai mult femeia, care are atât de mari interese în 
această viaţă publică, care are aceeaşi pregătire, în aceleaşi şcoli, cu 
aceleaşi examene, cu aceleaşi certificate ca bărbaţii, ar avea 
acest drept". 

Şi apoi: 
„Dar în calitatea pe care o am de două săptămâni, am consi¬ 

derat rezultatul amestecului femeii în viaţa publică sub alt raport... 
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Aş vrea să văd cum anume scene s-ar putea produce în prezenţa 
unor femei, cum anume cuvinte s-ar putea rosti în această lume 
amestecată". 

D-l Iorga a primit şi suplica adresată de Asociaţie, urmând a o 
pune în dezbaterile membrilor partidului [Partidul Naţionalist 
Democrat] al cărui şef este. 

D-l Paul Bujor, preşedintele Senatului, ale cărei generoase idei 
sunt de mult cunoscute, a promis tot sprijinul său în partidul din 
care face parte [Partidul Socialist], iar dacă discuţia pentru răspuns 
la mesaj ar fi avut loc, aveam făgăduiala că doi din partizanii d-sale 
ar fi vorbit cu această ocazie, în Senat şi despre acordarea dreptului 
de vot femeii. 

Din convorbirile avute, am dobândit convingerea că mulţi din 
membrii Partidului Ţărănist sunt convinşi feminişti şi partizani ai 
reformei, dintre aceştia, d-l Stan Morărescu, nădăjduim că va pune 
toată căldura sufletului său larg pentru cauza noastră. 

D-l General Averescu, prezidentul „Ligii poporului", s-a afirmat 
partizan al emancipării femeilor din punct de vedere al situaţiei civile. 

Femeile trebuiesc să se armeze în lupta pentru viaţă, având 
accesibilă orice ramură de activitate. 

Este necesară admiterea femeilor în orice instituţiuni de stat, 
pentru activitatea gospodărească şi de solidaritate socială. 

în ceea ce priveşte Partidul Socialist, se ştie că acordarea dreptu¬ 
rilor femeii este unul din punctele cele mai de seamă a[le] progra¬ 
mului de partid. 

D-l Take Ionescu, şeful Partidului Democrat, se ştie, şi-a exprimat 
convingerile, încă de astă vară, cu ocazia anchetei ziarului nostru. 

„Emanciparea civilă şi politică a femeii nici nu se mai discută, 
cât despre emanciparea politică, ea a făcut atâţia paşi înainte, în 
omenire, încât este o chestie de dată, ziua în care se va realiza 
pretutindeni." 

D-l Marghiloman, şeful Partidului Conservator-Progresist, este 
partizan al acordării drepturilor complecte, civile şi politice pentru 
femei. 

D-sa vede în reforma codului civil, remediu contra imoralităţii în 
mariaj prin introducerea sentimentului de respect al drepturilor 
fiecăruia dintre contranctanţi, iar în accesul femeii la toate slujbele, 
rezolvită o problemă economică şi morală: conştiinţa şi sentimentul 
de responsabilitate a femeii, o va ridica în proprii ei ochi. 

Participarea femeii la viaţa publică - electorală şi eligibilă - un 
mijloc de potolire a moravurilor care fac viaţa publică atât de urâtă : 
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introducerea în raporturile politice, a grijei de ţinută, de cuviinţă, 
impusă de prezenţa elementului feminin. 

D-l S. Mehedinţi se declară de asemeni partizan al acordării 
drepturilor femeii, d-sa are consideraţii duioase şi profund convin¬ 
gătoare pentru legitimarea revendicărilor aceleia ce este mamă, 
soră, soţie, fiică: a o „ridica" înseamnă a ridica însuşi genul omenesc. 

D-l I.I.C. Brătianu, şeful partidului Naţional-Liberal, fixează 
parcă întreaga credinţă liberală în chestiunea acestei reforme. 

D-sa socoteşte că „drepturile femeii nu se mai pot tăgădui: rămâ¬ 
nând numai a se judeca modalităţile în care ele se pot acorda". 

Se ştie că în sânul partidului liberal cauza noastră a găsit încă 
de astă vară un ecou, în ancheta întreprinsă. 

Atunci D-l Duca, fost ministru şi unul din fruntaşii partidului, 
s-a grăbit să răspundă între altele. 

„Sunt un partizan hotărât al emancipării femeii. Nu cred deloc 
că emanciparea femeii o va sustrage de la îndatoririle ei de mamă şi 
soţie. Dacă aş crede-o aş fi împotriva acordării drepturilor femeii, 
fiindcă ar însemna că femeia nu e în stare să-şi înţeleagă menirea. 
Ori, tocmai contra acestei concepţii mă ridic şi în virtutea netemei¬ 
niciei ei ştiinţifice şi istorice, revendic pentru femeie drepturile cele 
mai largi în menirea-i democratică de mâine." 

D-l Jean Th. Florescu, fost vice-preşedinte al Camerei, cunoscut 
nu numai din răspunsul dat, dar din partea largă şi efectivă ce a 
luat totdeauna, de câte ori ocazia s-a ivit, în susţinerea drepturilor 
femeii, al căror vechi şi cald partizan este. 

D-sa a prezentat în două rânduri, Camerilor cererile de revizuire 
ale femeilor române, însoţindu-le de elocvente susţineri. 

Dacă discuţia la mesaj, ar fi putut avea loc, d-sa era hotărât să 
aducă în discuţia Camerei, revendicările noastre, mărindu-şi încă 
odată dreptul ce are în recunoştinţa noastră. 

D-l C. Dissescu este un partizan convins al dreptelor noastre 
revendicări a răspuns anchetei gazetei noastre, încă de astă vară, 
socotind mai ales că în chestiunea acordării drepturilor femeii trebuie 
să ne grăbim. 

D-l N.N. Săveanu, senator, era hotărât să vorbească în chestiu¬ 
nea acordării drepturilor femeilor în discuţia răspunsului la mesaj. 

D-l Toma Stelian, unul din cei mai autorizaţi fruntaşi ai Partidului 
Liberal, în interviul ce acordă delegaţiei, socoate inevitabilă acor¬ 
darea drepturilor pentru femei; curentul acestei idei, va pătrunde 
desigur şi la noi, e numai chestie de timp ; doreşte însă că pentru 
binele generaţiilor ce vor trebui să cunoască femei politice şi politiciene, 
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agente electorale sau competitoare de slujbe şi de sinecuri politice, 
sufletul delicat al femeii să se ţină cât mai departe de amărăciunea 
luptelor politice. De aceea d-sa doreşte ca femeile să beneficieze de 
acest drept, pentru a se putea pune în serviciul nevoilor sociale 
unde, în adevăr femeile pot fi de atât folos. 

Dar nu numai convingerile membrilor marcanţi ai acestui partid 
ne-au fost prielnice, partidul liberal a trecut la fapte, când s-a 
manifestat efectiv prin decretul lege, elaborat de D-l G. Mârzescu, 
prin care femeile sunt numite în consiliul comunal. 

Mulţi deputaţi şi senatori, din toate partidele, s-au pronunţat de 
asemeni pentru drepturile femeii. 

Dintre aceştia D-l Doctor Costinescu, D-l deputat Leon Mrejeru, 
care au dat atât de frumoase şi elocvente răspunsuri favorabile 
anchetei noastre. 

Cât priveşte pe ardeleni, se cunoaşte răspunsul favorabil pe 
care l-am publicat, al D-lui Vasile Goldiş, care s-a angajat solemn 
în Marele Sfat de la Sibiu, de a pune chestiunea aceasta în faţa 
Constituantei, iar în numărul de faţă publicăm în articol de fond, 
părerile D-lui deputat ardelean Aurel Lazăr. 

Membrii guvernului s-au arătat mult mai rezervaţi în a da un 
răspuns precis doleanţelor noastre. Atât D-l Prim ministru Vaida 
Voevod, cât şi d-l Ministru Popovici, au comunicat că se va lua în 
consideraţie examinându-se cererea pe care delegaţia Asociaţiei 
noastre a prezentat-o. 

Acţiunea feministă, nr. 17, din 1 ianuarie 1920. 
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Femeia şi sufragiul universal 

Trecând peste criza externă prin semnarea păcii, am aşteptat ca 
atenţiunea opiniei publice se va acorda principiilor fundamentale 
ale constituţiei nouă. în cadrul constituţiei este de rezolvat şi chestia 
votului pentru femei. 

încerc să mă pronunţ asupra acestei chestii, deşi poate momentul 
nu-i potrivit. O fac însă aceasta din 2 motive: în Cameră, de pe banca 
ministerială s-a recunoscut activitatea foarte însemnată a doamnelor 
române sub durata războiului, glorificându-se femeia româncă ca factor 
decisiv la alcătuirea României Mari; de altă parte, accentuându-se 
că Partidul Naţional susţine hotărârile Adunării Naţionale din 
Alba-Iulia. Acolo s-a recunoscut votul universal şi pentru femei. 

Capacitatea politică a femeilor este o chestie socială foarte inte¬ 
resantă. La noi - e vederea multora - parcă chestia n-ar fi actuală, 
dezlegarea ei nu s-ar cere de opinia publică, iar ţăranca româncă 
nici nu vrea să ştie de un rol politic. 

Această situaţie are motive psihologice. Ţărănimea în toate pro¬ 
vinciile a format clasa subjugată, nefiind introdus sufragiul univer¬ 
sal, şi suferind sub un sistem economic feudal. 

Decenii întregi a luptat pentru câştigarea votului obştesc, iar 
fără rezbelul mondial această luptă ar fi rămas fără rezultat. Este 
evident, că psihologia şi prudenţa ei politică a determinat, ca în 
această luptă revoluţionară pentru câştigarea influenţei la condu¬ 
cerea statului, să nu introducă noţiuni noi, să nu ceară drepturi noi, 
ci numai lărgirea sistemului deja existent. 

Libertatea politică a femeii nu poate urma până când sunt clase 
sociale despoiate de drepturi cetăţeneşti, fiind feminismul o luptă 
internă a societăţilor, şi fiind rezultatul lui schimbarea structurii vieţii 
politice. Prin votul universal, masele mari au ajuns la drepturi politice 
şi astfel s-a făcut pasul prim spre libertate generală şi spre democraţie. 

E motivată deci întrebarea că în noua constituţie avem să intro¬ 
ducem sufragiul universal şi pentru femei ? 

Nu-mi pot imagina, după războiul mondial democraţie adevărată 
fără rectificarea neîndreptăţirii femeii. 
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S-au cercetat şi discutat cauzele excluderii femeii din viaţa publică, 
este o cercetare foarte interesantă să afli, cum a fost situaţia ei în şi 
afară de familie în diferitele epoci. Pentru noi e şi mai interesantă 
cercetarea situaţiei femeii române, articolul de faţă însă nu-i cadrul 
potrivit. 

Este indiscutabil, că femeia româncă s-a bucurat de un cult deose¬ 
bit, având rol social, cultural şi naţional. în domeniul dreptului 
privat, este chiar privilegiată faţă de bărbat, dar a avut şi oarecari 
drepturi publice în Ardeal. 

în luptele pentru apărarea, conservarea individualităţii noastre 
naţionale, a avut un rol foarte însemnat. 

Sentimentul naţional s-a putut cultiva liber numai în familie, 
acestea erau meterezele individualităţii noastre etnice, bazele miş¬ 
cărilor sociale şi culturale, iar femeile erau stăpânul lor. 

în războiul mondial rolul femeii s-a idealizat, ajungând la înălţimea 
eroică, dovedind nu numai gingăşia consolatoare a inimii, nobleţea 
sufletului, sentimentul umanitar, ce a atenuat cruzimile războiului, 
salvând prestigiul omului, dar şi puterea fizică, suportarea obose-
lelor supraomeneşti. Dacă s-a susţinut teoria, că subjugarea femeii 
se datorează inferiorităţii ei fizice, războiul a răsturnat această 
teorie pentru totdeauna. 

Femeia română are parte egală cu bărbatul român în alcătuirea 
României Mari. Iar Una, [sic!] idealul providenţial al femeii, dată 
din mila lui D-zeu neamului nostru, chiar în epoca luptelor acestora, 
are parte mai mare în opera unirii, decât oricare bărbat. Nu înţeleg 
deci pentru ce să diferenţiem şi să discutăm capacitatea politică a 
femeii, nu înţeleg, de ce să aibă un oficiant mai mult drept dacă 
aparţine sexului bărbătesc, decât o femeie, care face statului acelaşi 
serviciu. 

Nu înţeleg de ce e mai chemat pentru vot badea Dimitrie, decât 
lelea Ileana ? 

Nu mă tem, că votul obştesc şi pentru femei ar submina pacea 
familiară. 

Nu putem presupune real, ca exercitarea votului electoral în 
intervaluri de 4-5 ani să distrugă pacea şi misiunea familiei. 

Parte activă în adunările naţionale vor avea atât de puţine femei, 
încât miile de familii vor rămâne nealterate de „activitatea politică"... 

Este deci o datorinţă morală a introduce votul universal şi pentru 
femei, iar prudenţa politică prevede progresul şi previne agitaţiile. 

D-r Aurel Lazăr, deputat de Oradea Mare 
Acţiunea feministă, nr. 17, din 1 ianuarie 1920. 



35 
Statutul Consiliului National 

9 

al Femeilor Române 

C A P I T O L U L I 
Denumire. Scopul. Sediul 

Art. 1., S-a constituit în ziua de 4 iulie 1921, în capitală, federaţia 
societăţilor şi a operelor feminine şi feministe din România Mare 
sub denumirea de „Consiliul Naţional al Femeilor Române" (C.N.F.R.). 

Art. 2., Scopul C.N.F.R. este de a stabili o legătură de solidaritate 
între diferitele societăţi feminine şi feministe, fără deosebire de 
confesiune, în scopul de a servi în modul cel mai puternic statul, 
familia şi cauza feminină. Aceste sentimente de solidaritate sunt 
rezumate în deviza numită „Regula de aur" a Consiliului Internaţional 
al Femeilor: „Fă altuia ceea ce vrei să ţi se facă şi ţie", pe care 
C.N.F.R. ca şi celelalte C.N. este obligat a o aplica în toată activi¬ 
tatea sa. 

Art. 3., C.N.F.R. respectă autonomia tuturor societăţilor afiliate, 
neavând nici un amestec în organizaţia şi conducerea lor, stabilind 
numai o legătură între ele în vederea propăşirii cauzei feminine. 

Art. 4., Sediul societăţii este în capitală. 
Art. 5., C.N.F.R. este afiliat la C.I.F. şi singurul împuternicit, 

conform constituţiei C.I.F. pentru a reprezenta asociaţiunile femi¬ 
nine şi feministe române pe lângă acest consiliu. 

CAPITOLUL II 
Membre 

Art. 6., Fac parte din C.N.F.R., orice societate culturală sau de 
binefacere unde majoritatea membrelor este alcătuită din femei, 
fără deosebire de confesiune. Pentru a obţine afilierea, aceste socie¬ 
tăţi vor trebui să facă o cerere în scris către biroul C.N., să fie 
compusă din cel puţin 20 de membre şi să aibă cel puţin doi ani de 
existenţă. Odată cu cererea de afiliere, vor depune statutele lor şi vor 
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expune activitatea lor printr-un raport scris. Afilierea Comitetului 
Central al unei societăţi, organizate pe filiale, angajează toate filialele. 

Art. 7., Comitetul executiv poate primi sau respinge afilierea 
după vot secret. 

Art. 8., Vor putea face parte asemenea din C.N.F.R. orice sindicat 
mixt şi orice cooperaţie mixtă, dacă se va constitui un grup distinct 
de cel puţin 25 femei. Adunarea se va face conform regulilor de mai 
sus. 

Art. 9., Vor putea fi admise membre, excepţional şi în chip indivi¬ 
dual, persoane care vor fi adus servicii însemnate cauzei feminine, 
bărbaţi sau femei, cu titlul de membri de onoare, membre auxiliare 
sau donatoare; aceste persoane vor fi primite de C.E. cu majoritate 
de voturi, prin scrutin secret sau aclamate până la Adunarea Generală. 

Art. 10., Membre donatoare - care vor face o donaţie de cel puţin 
5000 lei, iar membrele auxiliare de la 200 la 500 lei anual. 

C A P I T O L U L I I I 
Organe conducătoare: Biuroul. 

Comitetul Executiv 

Art. 11., Membre alese de Adunarea Generală: vor fi în număr de 
12 - dintre care Comitetul Executiv îşi va recruta o prezidentă 
activă, trei viceprezidente, o secretară generală, trei secretare şi o 
casieră. Comitetul executiv se realege prin treime din trei în trei ani. 

Art. 12., Membre ex-officio: 1. Prezidentele secţiilor locale, consti¬ 
tuite în provincie. 2. Un număr de cinci prezidente ale societăţilor şi 
a organizaţiilor feminine naţionale, trase la sorţi la Adunarea Generală 
anuală. 3. Prezidentele Comisiilor permanente. Toate acestea ca 
vice-prezidente de drept. 

Art. 13. , Membrele alese şi prezidentele secţiunilor permanente 
formează: biuroul C.N.F.R. Biuroul cu toate celelalte membre ex-officio 
formează Comitetul Executiv al C.N.F.R. 

Art. 14., Membrele Comitetului îşi aleg în sânul lor pe fiecare an 
o prezidentă activă. 

Art. 15., Comitetul Executiv se întruneşte de 6 ori pe an şi numai 
în caz de urgenţă se convoacă în şedinţă extraordinară, după iniţia¬ 
tiva Biuroului. Invitaţia va fi făcută cu opt zile înainte şi însoţită de 
ordinea de zi. Membrele, care din diferite motive nu vor participa, vor 
da delegaţie scrisă uneia dintre membrele Comitetului Executiv. [ . ] 

Art. 26. , Fiecare din membrele conducătoare ale Biuroului şi al 
Comitetului Executiv, care nu-şi vor îndeplini însărcinarea luată, 
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absentând fără motivare timp de trei luni, va fi socotită demisionată 
de drept şi înlocuită provizoriu prin o hotărâre a C.E. până la alegerea 
generală. 

C A P I T O L U L I V 
Adunarea generală 

Art. 27., Adunarea generală a C.N.F.R. are loc o dată sau de mai 
multe ori pe an după avizul prezidentei. Participă la adunare cu 
drept de vot: 

1. Prezidentele secţiilor locale; 
2. Toate societăţile afiliate la C.N.F.R. prin 1-3 delegate după 

importanţa societăţii. Societăţile organizate prin filiale au 
drept la un vot de fiecare filială. 

3. Prezidentele comisiilor permanente cu 1 delegată. 
4. Membrele Comitetului Executiv. Acestea rămân membre în 

C.N.F.R., chiar după expirarea mandatului. 
5. Membrele fondatoare. 
Art. 28., Toate celelalte membre şi membri ai C.N.F.R. participă 

la adunări fără drept de vot. 
Art. 29., Orice societate, pentru a lua parte la Adunarea Generală, 

trebuie să fie afiliată cu minimum şase luni înainte. 
Art. 30., Deliberările şi hotărârile Adunării Generale sunt luate 

cu majoritatea membrelor prezente sau a reprezentantelor, acestea 
având mandat scris. Glasul prezidentei e preponderent. Votul are 
loc prin ridicare de mâini sau, când se găseşte de cuviinţă, prin 
scrutin secret. 

Art. 31., Se va ţine o listă de prezenţă a membrelor fiecărei 
Adunări Generale a C.N.F.R. 

Art. 32., Adunarea Generală ia în consideraţie activitatea consi¬ 
liului pe anul expirat, dându-i descărcarea cuvenită. Propune bugetul 
pe anul viitor, alege membrele alese din care se recrutează Comitetul 
Executiv, prezidentele comisiilor permanente şi un număr de cen-
zore. Ia în consideraţie propunerile Comitetului Executiv şi secţiilor 
permanente pentru activitatea viitoare. 

Art. 33., C.N.F.R., adoptând sistemul de activitate a C.I.F. şi a 
tuturor celorlalte C.N., şi-a împărţit activitatea pe 10 secţiuni, a 
muncii, igienei, unităţii de morală, sufragiului etc., numite comisii 
permanente. Prezidentele acestor comisiuni au conducerea şi orga¬ 
nizaţia comisiei respective, alegându-şi colaboratoarele care vor fi 
supuse Comitetului Executiv spre aprobare. 
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Art. 34., Statutele nu vor putea fi modificate decât la cererea a 
două treimi din C.N.F.R. şi sub nici un cuvânt după un termen mai 
scurt de opt ani. Propunerea odată votată, modificările vor fi studiate 
de o comisiune aleasă de C.N.F.R. şi propusă la vot la Adunarea 
Generală cea mai apropiată a C.N.F.R. 

Art. 35., Disoluţiunea C.N.F.R. nu va putea fi pronunţată decât 
cu majoritatea de 3 a adunării generale, iar în acest caz fondurile 
vor fi distribuite la una sau mai multe societăţi feminine după votul 
C.N.F.R. 

Art. 36., Orice membre sau asociaţiuni, aducând perturbări în 
sânul C.N.F.R. sau având o activitate contrarie cu scopul şi vederile 
C.N.F.R., pot fi înlăturate prin votul Adunării Generale după propu¬ 
nerea Comitetului Executiv. 

C A P I T O L U L V 
Fonduri 

Art. 37., Fonduri: Fiecare societate afiliată va fixa, după starea 
ei financiară, cotizaţia anuală, neputând fi nici într-un caz mai mică 
de 200 lei. Sindicatele muncitoreşti vor plăti o cotizaţiune de 50 lei. 
Fondurile se vor mai aduna prin serbări şi donaţiuni. 

Art. 38., Singurul în drept de a cumpăra, a vinde şi a reprezenta 
în justiţie C.N. este C.E. prin prezidenta C.N.F.R., care, cu aprobarea 
acestui comitet, poate da procură prezidentelor secţiunilor locale. 

CAPITOLUL VI 
Sectii locale 

9 

Art. 39., C.N.F.R. pentru a propaga ideea şi a îndeplini scopul 
urmărit de acest consiliu, va înfiinţa prin membre a C.N.F.R. care 
vor avea delegaţia de la Comitetul Executiv, secţii locale în fiecare 
capitală de judeţ. 

Art. 40. , Secţia locală va reprezenta federaţia a minimum patru 
societăţi culturale sau de binefacere din judeţul respectiv, cu un număr 
de cel puţin 20 membri şi 2 ani de activitate, afiliate toate la C.N.F.R. 

Art. 41., Secţiile locale sunt obligate a se conforma în totul statu¬ 
tului C.N.F.R., precum şi acesta se conformează statutelor C.I.F. 

Art. 42. , Comisiile locale se vor compune, dintr-o prezidentă cu 
titlul de viceprezidentă ex-officio în Comitetul Executiv, una sau 
două secretare, cenzore, prezidentele societăţilor aflate sau dele¬ 
gatele lor. 
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Organele conducătoare ale secţiilor locale sunt alese de secţia 
respectivă. 

C.L. îşi vor împărţi activitatea pe comisiuni, care vor lucra de 
comun acord cu prezidentele comisiilor permanente prin prezidenta 
sau secretara lor. Secţia locală îşi adună fonduri prin cotizaţii de la 
societăţile şi membrele afiliate, cât şi prin donaţiuni. Prezidenta 
fiecărei secţii locale va prezenta la Adunarea Generală un raport 
asupra situaţiei morale şi financiare a secţiei ce conduce. 

Fiecare C.L. va contribui cu 20% din fondurile adunate la cheltu¬ 
ielile generale a C.N.F.R., ca de pildă raporturile cu C.I.F., trimiterea 
delegatelor în străinătate sau alte nevoi. 

Această constituţie a C.N.F.R., a fost aprobată prin Adunarea 
Generală din 8 iunie 1922. 

Statutul Consiliului National al Femeilor Române, 
Tipografia Curţii Regale F. Gobl şi fiii, Bucureşti, 1922, pp. 3-11. 



36 
[Cuvântarea Dr. Elena Manicatide-Venert1] 

Onor adunare, 
încep prin a vă exprima mulţumirile noastre pentru modul cum 

aţi răspuns la apelul ce vi l-am făcut, venind în număr atât de mare 
la această întrunire. Suntem fericite că avem printre noi şi repre¬ 
zentantele diferitelor cercuri feministe din provincie. 

Doamnelor şi domnilor, întrunirea de astăzi are nu numai pentru 
noi, femeile, dar şi din punctul de vedere al interesului general o 
mare însemnătate. întruniri feministe s-au mai ţinut, fie de societăţi 
separate, fie de toate societăţile feministe întrunite, în scop de 
propagandă. Cu acel prilej ne-am exprimat dezideratele noastre şi 
bărbaţi distinşi, oameni politici de frunte, profesori universitari, cu o 
argumentare magistrală ne-au sprijinit dreptele noastre revendicări. 
Exprim aici mulţumirile noastre acestor oameni luminaţi, care ne-au 
dat o mână de ajutor pentru ridicarea demnităţii femeii. Viitorul va 
judeca la justa lui valoare acest gest. întrunirea noastră de astăzi are 
însă o şi mare însemnătate. Graţie întrunirilor noastre anterioare, 
teoreticeşte foarte multă lume recunoaşte că ar fi şi nedrept şi inutil 
pentru binele social ca să se mai ţină femeia în starea de inferioritate 
în care a fost ţinută până acum. Astăzi însă nu mai e chestiune de 
teorii, acum se trece la fapte : zilele acestea se va vota în parlament 
partea aceea din constituţie care priveşte soarta femeilor. 

întrunirea de astăzi, domnilor şi doamnelor, are de scop să mai 
convingă pe aceia dintre domnii parlamentari care încă nu sunt 
în-destul de convinşi, că s-ar face o greşeală dacă nu s-ar da dreptu¬ 
rile integrale, civile şi politice, femeilor române. 

1. Elena Manicatide-Venert (1875-?), prima femeie docent în medicină la 
Bucureşti (1914); autoare de cursuri universitare, de studii de higienă 
socială, de ginecologie etc., una din protagonistele mişcării de emancipare 
a femeilor din România, membră în comitetele de direcţie ale unor impor
tante organizaţii de femei ca societatea Sprijinul, Consiliul National 
al Femeilor Române, societatea Amicilor tinerelor fete. 
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Cât timp acest drept nu fusese dat în nici o ţară, era un rău 
general, era o nedreptate observată de mai toţi oamenii mai cuge¬ 
tători şi mai puţini egoişti, dar astăzi, când o foarte mare parte din 
ţări au acordat drepturile politice şi civile femeii, chestiunea se 
schimbă; acum este absolut necesar să avem şi noi drepturi date 
femeii aiurea, pentru că altfel s-ar strica echilibrul, şi ţara noastră 
se va resimţi de un mare număr de energii care se pierd pentru 
binele social. (Aplauze) 

Voi spune, cu senatorul Merlin de la Paris: feminismul astăzi nu 
mai este o teză filozofică şi socială sau o teză de partid politic, este 
o cauză naţională. (Aplauze) 

Feminismul este o necesitate a ţării, o doctrină, care va asigura 
pe lângă alte bunuri, triumful păcii aşa de necesar tuturor ţărilor. 

Astfel fiind, dreptul acesta, s-a acordat în foarte multe ţări: 
în Anglia şi ţările care depind de dânsa: Canada, Africa Engleză 
şi Australia; drepturi s-au dat femeilor în Islanda, în Irlanda, în 
Germania şi Olanda; în Belgia şi Serbia s-au dat femeilor în ţările 
dimprejurul nostru: în Ungaria, Austria, Polonia, Cehoslovacia; 
s-au dat în Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, Ucraina, s-au dat, 
domnilor şi doamnelor, până şi în Crimeea, locuită de musulmani. 
Aci multe femei au putut pătrunde în dietă şi chiar şi vicepreşe-
dinţia dietei o are, în această ţară musulmană în majoritate, o femeie; 
s-au acordat drepturile femeii în mai multe ţări mai îndepărtate de 
noi, ca India meridională, Noua Zeelandă, Transvaal; în Palestina 
s-au dat drepturi integrale tuturor femeilor. Până şi chinezii au dat 
drepturi femeilor în statul lor Canton. 

în Statele Unite era şi de aşteptat ca drepturi să fie date femeilor 
în toate ţărişoarele din care se compune marea republică federativă. 
Ceea ce este interesant însă de notat aci este că ţările de sud ale 
Statelor Unite care au acordat mai târziu drepturile femeilor sunt 
cele care s-au opus şi când a fost chestiunea desfiinţării sclaviei 
negrilor. Sperăm că românii noştrii vor semăna mai mult cu americanii 
din Statele de nord ale Americii, iar nu cu cei din sudul Statelor Unite 
care au ţinut la sclavia negrilor şi a femeilor. (Aplauze prelungite) 

Femeia a evoluat foarte repede, nu însă fără dificultăţi. 
în 1875, când, pentru a lua doctoratul în medicină s-a prezentat 

la facultatea de medicină din Paris prima femeie, în comisiune era 
profesorul Laugier. Sărmana candidată îşi trecuse toate examenele, 
îşi lucrase teza. Venind în faţa Doctorului Laugier, acesta îi rupse 
teza, şi el preşedintele comisiunii, a declarat atunci: că femeia 
nu trebuie să aspire să devină medic. Curând după aceea, prin 
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perseverenţă şi muncă femeia a pătruns în facultatea de medicină 
şi trebuie să avem mândria de a putea spune că printre primele 
femei care au obţinut titlul de doctor în medicină din Paris a fost o 
româncă, Maria Cuţarida Crătunescu. (Aplauze) 

Ea ne-a deschis calea, nu cu uşurinţă, prin mărăcinii neîncrederii 
şi a prejudecăţilor şi noi am găsit calea bătătorită graţie ei. 

în privinţa situaţiunii femeii de acum vă voi cita cuvintele preşe¬ 
dintelui Republicii franceze d-l R. Poincare, care într-o întrunire 
feministă, la Trocadero a spus următoarele cuvinte: ar fi să insultăm 
femeia spunând că e inaptă pentru exercitarea unui drept pe care în 
toate ţările civilizate îl exercitează cu mult zel, cu mult tact şi cu 
multă prevedere patriotică. D-l Poincare aminteşte apoi cum după 
război s-a dus în multe comune şi a găsit primari-femei şi aceste 
primărese erau lăudate de cetăţeni bărbaţi pentru marea lor abnega-
ţiune şi nobleţe sufletescă. Aceste femei, care în timpul războiului 
au fost luate ostatice, care au servit sub foc ca infirmiere, care pe 
lângă că au păzit căminul au lucrat pământul înlocuind în toate pe 
soţii lor, au fost chemate în ateliere, în locul soţilor şi fraţilor lor, 
aceste femei, se întreabă preşedintele republicii franceze, n-au căpătat 
prin atitudinea lor drepturi de cetăţence ? D-l Poincare termină cu 
aceste cuvinte : ar fi nedrept să nu lăsăm să conlucreze cu noi marea 
lor inimă aşa de nobil legată de înălţarea patriei. (Aplauze) 

Aceasta se petrece în Franţa. Dar dacă ne aruncăm privirile la 
femeia română, nu s-a ţinut ea la înălţimea vremurilor ? Dacă luăm 
toate straturile sociale, n-a evoluat destul femeia română ca să aibă 
drepturile pe care femeia în alte ţări le-a dobândit ? Dacă începem cu 
ţăranca română, ea care altădată vedea numai de căminul ei, acum 
nevoia o împinge, fără să lase nici copiii, nici grija mâncării, nici a 
îmbrăcăminţii copiilor, să se ducă cu soţul ei, să ia taurul de coarnele 
plugului, să lucreze la câmp, la treierat, la secerat şi cărat. Apoi 
întrucât această femeie, ţăranca română, este inferioară soţului ei ? 

Am citit un articol al unui răuvoitor care spunea: dar ţăranca nu 
cere să voteze! A întrebat-o cineva domnilor şi doamnelor ? Noi care 
ne-am apropiat de ea şi am întrebat-o, am văzut că înţelege perfect 
dreptul ei şi avem liste lungi iscălite de aceste ţărănci cu foarte 
mult bun simţ. 

Alte femei, tot din cauza nevoilor economice, ca să-şi poată hrăni 
copiii, au pornit în ateliere unde lucrează alături cu bărbaţii şi totuşi -
aci o nouă nedreptate -, de multe ori vezi lucrul luat cu bucata 
plătit mai puţin când e făcut de femeie numai şi numai pentru că 
este de femeie. 
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în comerţ vedem femeia lucrând, conducând case mari de comerţ; 
mai departe vedem femei în număr foarte mare funcţionare şi aci, 
iarăşi o nedreptate: n-au voie să înainteze dincolo de oarecare grad 
ierarhic numai pentru că sunt femei, fără să se fi făcut vre-o selecţiune, 
să se vadă dacă unele nu ar fi meritat să avanseze la fel ca bărbaţii; 
prin simplul fapt că e femeie li se închide posibilitatea de înaintare. 

Avem femei în ţara noastră profesioniste, profesoare devotate 
care îngrijesc de copiii de la cei mai mici până la cei mai mari, avem 
chiar profesoare de universitate. Un decan al facultăţii noastre de 
medicină a spus unei femei docentă în medicină: dacă ai clientelă, 
mulţumeşte-te; aici, femeie fiind, nu te poţi gândi mai departe. 
Femeia a pătruns totuşi în universitate şi ca profesoară. Avem la 
Iaşi femei la facultatea de matematică, şi la facultatea de medicină. 
Avem apoi femei farmaciste, şi de curând avocate, cu toate dreptu¬ 
rile. Aceste femei avocate cu râvnă au pornit la lucru şi niciuna nu 
se plânge că este ceva nepotrivit sau că e prea grea profesiunea 
pentru dânsa. 

în Franţa clericalismul poate fi o cauză care a întârziat acordarea 
drepturilor politice femeii, dar la noi n-avem această piedică şi 
sperăm că o să putem obţine mai curând ca în Franţa drepturile 
noastre complecte. 

Am fost întrebate: ce vom face cu voturile noastre ? Vom lupta 
împotriva corupţiunii care a ajuns îngrozitoare la noi în ţară. (Aplauze 
îndelung prelungite) Vom lupta contra flagelelor sociale: alcoolis¬ 
mul, tuberculoza, pelagra de la sate şi boalele venerice care ne 
degenerează şi ne distrug neamul. (Aplauze prelungite) 

Vom lupta în contra depopulaţiunii, protejând femeia şi copiii; 
vom îngriji de familiile cu copii numeroşi, vom lupta în contra scum¬ 
pirii traiului, vom căuta, prin spiritul nostru de gospodărie exercitat 
de atâta vreme, să ne ocupăm de gospodăria oraşelor, de întreţinerea 
şi curăţenia lor. (Aplauze prelungite) în sfârşit vom lupta ca să ne 
scăpăm copiii, soţii şi ţara de marea nenorocire a tuturor ţărilor, de 
război. (Aplauze mult prelungite) 

Vă rog să-mi îngăduiţi, înainte de-a încheia, să repet cugetările 
numai a trei persoane care au judecat foarte drept în diferite epoci 
chestiunea noastră feministă. încep cu Plutarc care a spus : „trebuie 
să înceteze inegalitatea sexelor; pretinsa inferioritate a femeii derivă 
numai din moravurile bărbaţilor". (Aplauze prelungite) 

Trec la Victor Hugo, mult mai aproape de noi, care a spus: „femeia 
nu votează, femeia nu contează; avem cetăţeni, dar n-avem cetăţene; 
aceasta este o stare de violenţă care trebuie să înceteze". (Aplauze) 
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în sfârşit ţin să vă mai amintesc cuvintele marelui nostru cugetător 
român, mult iubitul nostru poet Vlahuţă, care, cu puţine zile înainte 
de a ne părăsi pentru totdeuna, a scris un articol în Dacia pe care 
nu-l vom uita niciodată şi în care spunea fraza următoare: „A fi 
nesocotită femeia ca om cugetător, nu face cinste vremurilor trecute 
şi ne-ar fi ruşine să spunem că am trăit în acest timp dacă nu am 
recunoaşte-o nici acum". (Aplauze) 

Termin, domnilor şi doamnelor, spunându-vă încă o dată că sperăm 
mult să obţinem toate aceste drepturi în timpul acesta de progres 
general şi credem că parlamentul român nu va nesocoti atâtea 
energii, care se pun în serviciul îmbunătăţirilor sociale, prin munca 
şi sufletul lor, când e atâta nevoie de muncă şi patriotism adevărat 
pentru ridicarea scumpei noastre ţări. 

Şi afirmăm încă o dată că nu luptăm numai pentru ridicarea 
demnităţii femeii, ci luptăm în prima linie pentru ridicarea patriei 
şi a omenirii. (Aplauze prelungite) 

întrunirea femeilor române pentru revendicarea 
drepturilor civile şi politice, ţinută la 4 martie 1923 la 

Teatrul „Regina Maria", Societăţile feministe române unite, 
Tipografia „Cultura", Bucureşti, 1923, pp. 1-61. 

1. Vezi în acelaşi volum şi cuvântările rostite de Alexandrina Gr. Cantacuzino, 
Elena C. Meissner, Maria M. Pop ş.a. 



37 
Drepturile femeii în constituţia viitoare 

Situaţia femeii în familie şi în societate este problema cea mai 
gravă care se oferă meditaţiei sociologului modern, iar dezlegarea 
care se va da acestei probleme - după mărturia acestor sociologi 
înşişi - va influenţa, mai mult ca orice alte cauze, asupra mora¬ 
vurilor şi progresului oricărei naţiuni. 

Drepturile femeii sunt de mult clasate de sociologi între punctele 
cardinale de înrâurire a vieţii naţionale şi de stat a popoarelor, de 
aceea au şi fost înscrise în constituţiile aproape a[le] tuturor popoarelor. 

Aceste drepturi vor trebui înscrise şi în constituţia noastră româ-
nescă şi fără constrângere sau vreo influenţă din afară, ci printr-o 
pornire spontană şi unanimă a tuturor acelora care vor putea avea 
viziunea României de mâine, care vor putea trăi azi acea viziune. 

Fiind vorba de drepturile ce se vor înscrie în constituţie pentru 
femeie, ne vom ocupa în primul rând de acel drept generator care 
condiţionează pe altele, de dreptul de vot, sau dreptul motor, prin 
care se traduc în fapt toate revendicările feministe. 

Principiul introducerii dreptului de vot al femeii în Constituţia 
Românească nu se pune în discuţie astăzi pentru prima oară. 

Această problemă, care azi şi mai ales astăzi - şi veţi vedea 
pentru ce a devenit pentru noi Românii o urgentă necesitate naţio¬ 
nală, - a fost pusă încă de la 1866, odată cu alcătuirea primei 
Constituţii române, iar cel care a deschis discuţia întâia oară a fost 
Eliade Rădulescu1. 

Discuţiunea s-a făcut cu prilejul dezbaterilor asupra votului uni¬ 
versal sau votului restrâns ce urma să se introducă în Constituţie. 
Cezar Boliac susţinea votul universal în accepţiunea lui cea mai 
adevărată, fără deosebire de clasă, avere sau sex. Eliade Rădulescu, 
democratul de la 1848, combate cu totă energia concepţia lui Boliac, 

1. Vezi I. Heliade Rădulescu, Vot şi Răsvot, ediţia a IV-a, p. 17; Problema 
feminismului, de Calypso Botez, Arhiva pt. Ştiinţa şi Reforma socială, 
anul I I , nr. 1, 1920. 
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în care vede o exageraţie primejdioasă, în orice caz o utopie, pe care 
o numeşte boliaclâc. 

Eliade susţine votul universal restrictiv, cu excluderea copiilor, 
junilor minori, a femeilor, a smintiţilor, a criminalilor, cum şi a 
veneticilor şi a străinilor. 

Acesta e votul care a fost admis atunci şi pe acesta îl avem şi astăzi. 
Pe măsură în care mecanismul statului românesc se complică, 

iar viaţa socială română tinde să ia cât mai mult factura centrelor 
mari europene, feminismul trebuia să-şi facă loc, să se accentueze şi 
la noi, şi nu ca o modă, ci chiar ca o formă nouă, care se impune cu 
necesitate vieţii femeii de către nevoile timpului. 

La 1866 se formează o Ligă a femeii române, care trebuia să 
lupte pentru obţinerea drepturilor necesare femeii în lupta econo¬ 
mică. La 1895 această Ligă a prezentat parlamentului o petiţie 
pentru drepturi şi pentru a legifera recunoaşterea paternităţii1. 

Cum era de prevăzut, parlamentul a respins cererea. De atunci 
mişcarea se înfiripează din ce în ce mai mult. Importante sunt 
memoriile adresate parlamentului din 1917 şi guvernului din 1918, 
în numele tuturor femeilor române aflătoare în Moldova în timpul 
refugiului. Aceste memorii provoacă proiectul din iniţiativa parla¬ 
mentară, redactat şi depus de C. Nacu, membru al majorităţii, în 
Senat, prin care se acordau drepturi civile integrale femeilor. Pro¬ 
iectul - din cauza împrejurărilor grave prin care trecea ţara atunci -
nu s-a luat însă în considerare. 

în 1919, din iniţiativa guvernului Vaida, o comisiune parlamen¬ 
tară din sânul Adunării Constituante de atunci a întocmit un proiect 
de lege electorală, în care s-au prevăzut şi drepturi de vot pentru 
femei. Acea Adunare însă a fost dizolvată şi proiectul a rămas nevotat. 

în acelaşi an 1919 însă, tot de guvernul Vaida, femeile au fost 
admise ca membre în Comisiunile interimare, printr-un decret-lege 
din 22 mai. 

De atunci nu s-a mai discutat de la tribuna parlamentului nostru 
chestia drepturilor femeii, până în sesiunea parlamentară din iulie 
1921, când s-a luat în discuţie reforma administrativă adusă de 
fostul guvern Averescu. 

Proiectul prevedea - de acord cu decretul-lege citat - drept de 
vot pentru femei la comună, iar câţiva parlamentari - pentru a fi 
consecvenţi - au cerut acest drept şi la judeţ. 

1. Vezi Problema feminismului. 
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2. Am urmărit dezbaterile parlamentare şi, lăsând la o parte 
aprecierile răuvoitoare, pe care unii parlamentari le-au făcut la 
adresa tuturor femeilor române cu acea ocaziune, mă opresc la 
concepţiile psichologice şi sociologice pe care le-am desprins din 
acele dezbateri, în jurul noţiunilor de Stat, Naţiune Politică, Vot şi 
Democraţie, noţiuni de al căror înţeles logic atârnă rezolvarea proble¬ 
mei noastre. 

în aceste dezbateri1, unul dintre d-nii senatori, combătând prin¬ 
cipiul dreptului de vot al femeii la comună, ne spune că este contra 
lui pentru că, dacă „este adevărat că trebuie să ne interesăm de 
viaţa Statului, nu-i mai puţin adevărat că trebuie să ne interesăm 
şi de aceea a naţiunii", şi după cum comuna „este baza Statului, 
femeia este baza naţiunii". Femeia nu trebuie deci să voteze la 
comună, căci ar intra în politică, şi atunci ? Atunci copiii noştri ar fi 
„lipsiţi de educaţie cetăţenească". „Femeia trebuie înainte de toate 
să se îngrijească de copii, pe care să-i facă buni cetăţeni." 

Din aceste spuse trebuie să scoatem o primă constatare de mare 
importanţă pentru noi femeile, deoarece în baza ei Senatul ne-a 
refuzat dreptul de vot la judeţ - şi ni l-ar mai putea refuza - şi 
anume că Statul şi Naţiunea se exclud unul pe altul şi că femeia 
trebuie să dea lecţiuni de bună cetăţenie copiilor ei, dar pentru 
aceasta - tocmai pentru aceasta - ea nu trebuie să fie cetăţean. 

Dar, un alt domn senator urmează astfel: „în materia aceasta, 
dreptul de vot, nu se discută aşa cum vreţi d-voastră... Aceasta este 
o chestie de inimă... e vorba să târâm femeile noastre din sanctuarul 
familiei în viaţa publică. Lăsaţi soţiile noastre acasă, nu le vârâţi în 
cloaca politică". 

Iată o a doua concluzie : votul e o chestiune de inimă, iar politica 
înseamnă certurile, intrigile, chestiile personale sau afacerile mari 
şi mici - cloaca, cum o numeşte d-l senator. 

Evident, că cu asemenea concepţie, Senatul nu putea decât să 
încheie în mod tragic. 

„Nu fac o declaraţie, continuă acest senator; aş plânge, dacă aş 
putea, şi nu de ciuda bucuriei unora, care nu ştiu de ce se bucură, ci 
de jalea pe care o îndur în inima mea etc." 

Am ştiut în totdeauna că plânsul e al copiilor sau al tinereţii 
prea fragede. 

Faza frazelor sentimentale este epoca cu care începe mai ales o 
chestiune de ordin social. 

1. Monitorul Oficial, 14 iulie 1921. 
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Problema drepturilor femeii, sub forma aceasta pasională, a încetat 
de mult pentru lumea civilizată, ea a intrat în domeniul cugetării 
luminate şi reci, care-şi scrutează concluziile prin experienţe îndelun¬ 
gate, prin probe concrete, puternice. Concluziile acestea stau astăzi 
în domeniul adevărurilor ştiinţifice, care exclud şi râsul şi plânsul, 
după cum exclud orice invective. 

Aceste dezbateri ale Senatului ne-au pus încă odată în faţa eter¬ 
nului conflict dintre pasiune şi cugetare, dintre tradiţie şi progres. 

Deţinătorii tradiţiei, pasionalii, pentru care judecata se traduce 
numai prin sentiment - şi sentimentul a cules oricând şi oriunde cel 
mai mare număr de aderenţi - au căutat să documenteze nevoia de 
a se respecta starea actuală de lucruri, ca o moştenire sfântă a 
trecutului. Ei au uitat însă, că nimic nu-i imutabil şi că legea vieţii 
este schimbarea veşnică şi dacă va trebui să păstrăm trecutului 
amintirea aceea caldă, pioasă ca pentru tot ce păstrează în sine o 
parte din noi înşine, nu trebuie să uităm, că a trăi numai în tradiţie 
înseamnă a îmbrăca haina dăunătoare a prejudecăţilor şi că legea 
de viaţă a fiecăruia este „de a trăi cu timpul său". 

Cu această concepţie, chestiunea drepturilor femeii trebuia să-şi 
croiască drumul firesc în viaţa tuturor popoarelor; şi în adevăr şi 
l-a croit. 

Pe măsura în care femeia lua parte la munca comună şi devenea 
mai indispensabilă acestei munci, se năştea pentru ea nevoia de a 
lua toate măsurile ca munca să şi-o poată face în condiţiile cele mai 
prielnice, iar, pe de altă parte, să poată controla ce se face cu produ¬ 
sul muncii ei. Se năştea pentru ea prin urmare nevoia dreptului de 
a avea şi ea legi care să-i ocrotească deopotrivă munca şi să o 
pregătească pentru ea. 

Acest lucru nu l-a putut realiza femeia decât acolo unde a putut 
participa chiar la facerea legilor şi din acel moment. 

Legile se fac în Parlament şi aci se intră prin vot. 
Dreptul de vot prin urmare dă femeii putinţa de a-şi face sau 

dicta legile de care are nevoie. 
Reprezintă acest vot o chestiune de inimă, cum l-a definit în 

Senatul român ? Pentru femeie ca şi pentru bărbat, votul reprezintă 
desigur dreptul de a-şi da un consimţământ, de a-şi exprima o 
părere, o convingere asupra necesităţii unei legi, a valorii ei, sau a 
creierii unei legi noi, păreri izvorâte pentru femeie, ca şi pentru 
bărbat dintr-o îndelungă experienţă şi o îndelungă pătimire alături 
de tovarăşii ei de muncă. 

O lege iese astfel din experienţa, din conlucrarea tuturor - votul 
este astfel o funcţiune socială, de solidarizare a membrilor sociali. 
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Fireşte, atâta vreme cât popoarele au trăit sub concepţia că 
statul trebuie să fie „o turmă şi un păstor", „Statul" a fost noţiunea 
despotică, autoritatea străină de masa naţiunii şi impusă naţiunii 
ca unei turme cuvântătoare. 

într-o asemenea formaţiune de viaţă nu puteau să existe păreri nici 
personale, nici colective - nu exista opinia publică. Nu exista nici un 
organ de manifestare a acestor păreri. Drept de vot nu era la aceste 
formaţiuni despotice. Nici bărbaţii nu erau întrebaţi, dar încă femeile. 

Cu destrămarea epocilor despotice, apare epoca de conlucrare 
liberă şi coordonată, care aduce o unire strânsă a forţelor productive. 
Oamenii înţeleg să se consulte şi să fie consultaţi. Acestea sunt 
formaţiunile democratice, care înţeleg să muncească, să gândească, 
să trăiască aşa cum le convine, cum vor ei toţi laolaltă în mod solidar. 

Autoritatea de care vor asculta aceste democraţii, îşi vor impune-o 
ele înşile. Prin urmare, Statul acestor naţiuni democrate va fi o emana-
ţiune a naţiunii însăşi. Cine e în naţiune, trebuie să fie şi în Stat. 

Nu se mai poate concepe un Stat suprapus şi străin naţiunii, 
după cum nu se mai poate concepe un ins în masa naţiunii democrate, 
care să nu aibă părerea, să nu şi-o dea, asupra nevoilor comune. 

Votul universal este organul suprem de exprimare a acestei păreri 
şi a acestei voinţi a naţiunii; el reprezintă funcţiunea de solidarizare 
socială a tuturor indivizilor care formează masa socială. 

Atunci democraţia va fi complectă, adevărată, când vor vota toţi 
indivizii ce compun masa socială. 

Astăzi, când la fiecare pas ni se vorbeşte de democraţie, când toţi 
legiuitorii îşi motivează schimbările în mecanismul statului în numele 
principiilor de solidaritate socială, de prevedere socială, de largă 
democraţie, de naţiune democrată, cred că e firesc să ne întrebăm, 
ce fel de solidaritate naţională sau umană poate fi acea, în care o 
parte imensă din fiinţele care contribuiesc în măsură egală la binele 
societăţii, la progresul naţiunii, rămâne neconsultată şi i se impune 
hotărârile unei singure părţi ? 

Ce fel de vot universal, ce fel de democraţie poate fi aceea, în 
care femeile - jumătate din forţele de producere ale naţiunii - nu 
sunt socotite ? 

Excluderea femeii de la vot, însemnează o sumă de indivizi cărora 
legile li se impun fără a fi întrebaţi, însemnează că dreptul de vot 
rămâne tot un privilegiu al câtorva, privilegiu de sex, care, ca orice 
privilegiu, nu are ce căuta decât în societăţile despotice. 

Astfel, ceea ce trăim noi sub denumirea de democraţie, de solida¬ 
ritate socială, este o falsificare a adevăratei democraţii, a adevăratei 
solidarităţi. 
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„Dumnezeu a creat pe toţi oamenii deopotrivă", a spus proclamaţia 
către popoarele americane, când au fost chemate să-şi dea o constitu¬ 
ţie, prima Constituţie, aceea a Statelor Unite, cea mai mare demo¬ 
craţie din lume1. 

Pe acest principiu de egalitate s-a dat dreptul de vot fiecărui 
american şi Statele Unite au devenit astăzi cel mai puternic stat 
din lume. 

Sub influenţa acestui principiu de justiţie imanentă, privilegiul 
de sex, dreptul de vot numai pentru bărbaţi, a fost abolit pe rând în 
toate Statele aşezate pe baze adevărat democratice. 

3. Astăzi avem femeia cu drept de vot deplin, sau cu principiul 
acestui drept, drept de vot local, comunal sau în consilii locale, în 
Anglia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Islanda, Ungaria, 
Austria, Germania, Rusia, Polonia, Serbia, Olanda, Belgia; apoi 
în coloniile engleze cu self government, Noua Zeelandă, Australia, 
Canada, Queensland, Tasmania, în Statele-Unite ale Americii de 
Nord, unde în urma amendamentului 19 din Constituţia americană 
din 1920, determinat de faptul că trei sferturi din Statele Uniunii 
americane dăduse individual dreptul de vot femeilor, sufragiul uni¬ 
versal pentru femei s-a aplicat în toate statele (48) care alcătuiesc 
Statele-Unite ale Americii de Nord. 

în Europa, femeile, în afară de Anglia, au votat pentru Consti¬ 
tuante, în Austria, Polonia, Ungaria, iar Germania, - atât de refrac¬ 
tară feminismului altădată - a trimis, din primul moment, 36 de 
deputate în Constituanta de la Weimar. 

Poporul german, pentru care vorba şi fapta n-au fost niciodată 
două lucruri diferite, şi-a dat în 1920 o Constituţie, care este un 
monument de umanitate şi de prevedere socială. în ce priveşte 
femeia germană, ea ocupă în viaţa poporului, locul care i se cuvine 
atât prin dreptul ei de om, cât şi prin măsura în care s-a făcut 
indispensabilă progresului social. 

Astfel, prin art. 17, această Constituţie2 decretează următoarele: 
„Fiecare ţară trebuie să aibă o constituţie de stat liber. Repre¬ 
zentanţii poporului trebuie aleşi prin sufragiu universal egal, direct 
şi secret de către toţi germanii imperiului - bărbaţi şi femei". - De 
asemenea în art. 109: „Toţi germanii sunt egali înaintea legii; bărbaţi 
şi femei au în principiu aceleaşi datorii civice. toate privilegiile 

1. Dr. Adolf Rein, Die Verffassung der Vereinigten Staaten von Amerika. 
2. Joseph Dubois, La Constitution de l'Empire Allemand du 11 aout 1919. 
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sau incapacităţile de naştere... încetează". Deci şi incapacitatea 
juridică şi politică a femeii. 

în această ordine de idei, art. 119 dispune: „Căsătoria este funda¬ 
mentul vieţii de familie, al conservării şi al creşterii naţiunii. ea e 
fundată pe egalitatea juridică a ambilor soţi". 

Minunat în umanitatea lui largă este art. 121 care prescrie: 
„Legislaţia trebuie să asigure copiilor ilegitimi aceleaşi condiţii de 
dezvoltare corporală, morală şi socială ca şi copiilor legitimi"; iar 
art. 128 prevede, că „toţi cetăţenii, fără deosebire, sunt admişi la 
trebile publice. Orice dispoziţie excepţională, care exclude pe femei 
de la funcţiunile publice, este anulată". 

Iată, dar, cum Germania, care nu permitea femeii să se ocupe 
decât de copii, bucătărie şi biserică, această ţară de atât de înrădă¬ 
cinate tradiţii, face loc democraţiei celei mai reale, umanitarismului 
celui mai larg, tratând în Constituţia ei deopotrivă pe orice făptură 
germană, „en tant qu'etre humain". 

Şi Constituţia germană nu e făcută pentru a nu fi aplicată. Ea 
este cartea sfântă, evanghelia fiecărui german; de aceea art. 148 
din Constituţie prescrie : „fiecare şcolar primeşte la sfârşitul şcola¬ 
rităţii lui un exemplar din Constituţie". 

Astfel înţeleg germanii să formeze din copiii lor adevăraţi cetă¬ 
ţeni, făcând pe mamele lor cetăţene responsabile şi apoi completând 
prin şcoală educaţia cetăţenească. 

în Austria1, acelaşi lucru. Art. 8 din Constituţia Austriacă scrie : 
„toate drepturile politice anterioare sunt abrogate", iar art. 9: „alegerea 
se va face prin votul egal, direct şi secret al tuturor locuitorilor 
statului, fără deosebire de sex". în Constituţia cehoslovacă, art. 9 
prescrie: „toţi locuitorii Republicii Cehoslovace fără deosebire de 
sex... au dreptul de a lua parte la alegerile pentru Cameră"; iar în 
art. 10 se prevede că „este eligibil pentru Camera deputaţilor orice 
cetăţean al Republicii Cehoslovace - fără deosebire de sex2. 

în Rusia, Constituţia sovietică care, în numele democraţiei, a 
întrupat cea mai reacţionară, mai arbitrară formaţie socială, are 
totuşi pentru femeie aceeaşi solicitudine, o primeşte în cetate ca 
parte egală. „Sunt electori şi eligibili soviete. cetăţeni de ambele 
sexe. care au atins vârsta de 18 ani, în momentul alegerilor (art. 64. 
Dreptul electoral3). în ce priveşte munca obligatorie, această 

1. Dr. Hans Kalsen, Die Verfassungsgesetze der Republik Deutschoesterreich. 
2. J. Hoetzl şi V. Ioachim, La Constitution de la Republique Tchecoslovaque. 
3. Raoul Labry, Une legislation communiste, p. 1. 
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Constituţie admite ca femeile burgheze, după oarecare norme să 
poată răspunde în bani obligaţia de a munci (art. 3) 1. De asemenea, 
acordă oarecare protecţie femeilor însărcinate, cu începerea din a 
5-a lună, în ce priveşte alocarea porţiei de hrană, dându-le dreptul 
la o porţie de categoria I-a2. 

în Anglia3, cu toată aparenţa democratică a acestei ţări, a fost 
puternic regimul oligarhic până aproape de noi; totuşi femeile obţin 
dreptul de vot deplin în februarie 1918, după lupte extraordinar de 
înverşunate şi de lungi. 

Cred interesant să amintim că în majoritatea parlamentară care 
a votat această egalizare, au fost şi Bonar Law, Balfour, Churchill -
apoi Lloyd George şi Asquith, care au fost de atâtea ori victimele 
sufragetelor. 

Lordul Asquith, care timp de 25 de ani fusese un adversar hotă¬ 
rât al dreptului de vot pentru femei, s-a lăsat şi el învins, declarând 
următoarele: 

„Opunerea mea la sufragiul femeii a fost bazată exclusiv pe 
motive de oportunitate politică. Am spus acum câţiva ani: să-şi facă 
femeile singure dovada meritelor lor. Ei bine au făcut-o în timpul 
acestui război". 

Mulţi au fost care au votat pentru drepturile femeii în vederea 
activităţii ei din război. 

Arhiepiscopul de Canterbury însă n-a înţeles să rezolve chestiunea 
aceasta numai pe o chestie de fapt momentană, ci pe baza activităţii 
considerabile pe care femeia engleză a avut-o în complexul vieţii 
naţionale. 

Cred că adevărul stă mai ales în aceste ultime afirmaţiuni; 
femeia a meritat drepturile pentru serviciile pe care le-a adus în 
viaţa socială a naţiunilor. 

Cu mult înainte de război femeile făcuse[ră] dovada importanţei 
lor pentru progresul vieţii naţionale şi de stat. 

Pe baza unei asemenea activităţi sociale, femeile au obţinut 
dreptul de vot în multe ţări cu mult înainte de război. 

Astfel l-au obţinut americanele în anumite state între care 
Wioming - din Uniunea americană; în Danemarca, prin Constituţia 
din 1915; în Finlanda, se cunoaşte campania femeilor în lupta de 
rezistenţă faţă de Rusia ţaristă din 1905. Graţie opoziţiei femeilor 

1. Idem, p. 56. 
2. Idem, p. 412. 
3. Joseph Barthelemy, Le vote des femmes, Felix Alcan, Paris, 1920. 
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finlandeze, Finlanda a obţinut atunci autonomia. De aceea, în 1906 
aceste femei obţin dreptul de vot. 

în Norvegia1, femeile votează pentru prima oară la alegerile din 
1909, iar în 1916, Storting-ul adoptă un amendament la Constituţie 
prin care femeile pot deveni membre ale guvernului. 

Ca şi în ţările scandinave şi pentru motive străine războiului, 
femeia a obţinut drept de vot în coloniile engleze cu self government. 

Foloasele pe care le-au adus aceste femei prin intrarea lor în 
viaţa publică, au făcut ca Senatul Australian2 să voteze următoarea 
rezoluţie propusă de senatorul Ral din Noua Galie de Sud: 

Art. 1. „Senatul şi Camera reprezentanţilor consideră că extin¬ 
derea sufragiului la femeile australiene pentru parlamentele statelor 
şi pentru parlamentul federal, a produs rezultatele cele mai bine¬ 
făcătoare. El a adus mai bune moravuri electorale şi în ultimele 
alegeri federale votul femeilor a crescut în proporţie mai conside¬ 
rabilă decât al bărbaţilor. El a dat o mai mare importanţă legislaţiei 
la femei şi la copii, cu toate că femeile nu s-au dezinteresat de alte 
chestiuni cu caracter mai grav. în chestiunile de apărare naţională 
şi de imperiu, ele au arătat aceeaşi vedere clară, acelaşi discer¬ 
nământ ca şi bărbaţii. Deoarece reforma n-a produs decât bine, cu 
toate profeţiile cele mai pesimiste, insistăm respectuos pe lângă 
toate naţiunile care au regim reprezentativ, ca să acorde şi ele drept 
de vot femeilor". 

4. Faţă de aceste dovezi despre valoarea muncii femeii în viaţa 
publică, partizanii feminismului, în ţările cu sufragiu restrâns sau 
fără sufragiu, se solidarizează din ce în ce mai puternic. 

Alături de energiile feminine, bărbaţi din cei mai luminaţi au 
făcut zid în jurul acestei chestiuni. 

Astfel în Franţa, din 1911 s-a format o „Ligă a alegătorilor 
pentru sufragiul femeilor". Tot ce e mai strălucit în Franţa ca 
cugetare şi cultură figurează în comitetul acestei ligi3. Liga aceasta s-a 
afiliat imediat la Liga internaţională a bărbaţilor pentru votul femeii. 

Astfel de ligi s-au mai făcut şi în alte ţări paralel cu comitetele 
parlamentare pentru votul femeii, care s-au format în Franţa, Olanda, 
Ungaria etc. 

1. J. Barthelemy, op.cit., p. 165; Temps, 7 iunie 1917; Times, 24 septembrie 
1917. 

2. Manchester Guardian, 10 iunie, 1911; J. Barthelemy, op.cit., p. 330. 
3. Ch. Benoist, P. Deschanel, Jaures, Buisson, J. Godard, Louis Morin, Sembat, 

Alb. Thomas, Viviani, Doizy, de Constant, Gerente, Arm. Gautiers, Gide, 
Tissier, Wahl, Ambr. Colin, Basch, Fabry etc. 
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O dată cu aceste coaliţii ale bărbaţilor, femeile s-au solidarizat şi 
ele pentru revendicarea drepturilor lor şi pentru a interveni ori 
unde aceste drepturi sunt nesocotite. 

Astfel, pe lângă „Asociaţia internaţională a femeilor pentru 
dreptul de vot", încă din 1908, la marea expoziţie de la Chicago, 
femeile americane au pus bazele unui Consiliu internaţional al 
femeilor, în care trebuiau să fie reprezentate Consiliile Naţionale 
ale femeilor tuturor naţiunilor, formate din societăţile feministe 
sau feminine din fiecare ţară. Principiul fundamental, regula de 
conduită a acestui Consiliu internaţional este „regula de aur", „fă 
altuia ceea ce vrei să ţi se facă ţie", la care au aderat până acuma 32 
milioane de femei din lumea întreagă1; la acest consiliu am aderat 
şi noi, româncele, care ne-am constituit Consiliul nostru naţional al 
femeilor abia din iunie 1921, cu un bogat program de activitate. 

Graţie intervenţiei acestui Consiliu internaţional pe lângă Confe¬ 
rinţa păcii în 1918, femeile au fost admise în Societatea Naţiunilor, 
iar noi românii am putut delega pe Elena Văcărescu care ne-a repre¬ 
zentat cu atâta strălucire. 

Azi când femeile se mişcă pretutindeni, în Japonia, India, Persia, 
China2, se cuvine să ne întrebăm, care e situaţia femeii române ? 

Ea desfăşură o activitate formidabilă, fie pe tărâmul muncii 
agricole, industriale sau chiar comerciale, fie pe terenul cultural, ca 
şi femeile ţărilor de care ne-am ocupat până în prezent. 

în ce priveşte activitatea socială, iniţiativa privată este datorită 
exclusiv femeii. Astfel, în domeniul asistenţei, graţie femeii au luat 
naştere toate societăţile de ajutor mutual de maternitate pentru 
naşteri, şcoli pentru infirmiere, azile pentru orfani, pentru bătrâni etc. 

De curând femeile grupate în cerc de gospodine, recunoscut prin 
lege ca persoană morală, au înfiinţat şi înfiinţează pretutindeni 
dispensarii pentru copiii mici, şcoli de ţesătorie, cooperative de 
consum, lucru la domiciliu ; şcolile întreţinute din iniţiativa privată 
a femeilor, ca licee de fete, şcoli profesionale, care au luat fiinţă 
înaintea şcolilor similare ale statului, apoi şcoli primare, grădini de 
copii, şcoala de secretare a consiliului naţional etc., dau rezultate 
fără de care statul ar rămâne dezarmat. 

1. Vezi dezbaterile Congresului internaţional feminin ouvrier, ţinut la Geneva 
în octombrie 1921. 

2. Vezi dezbaterile Congresului internaţional feminin ouvrier, Geneva, şedinţa 
din 26 octombrie 1921, cuvântarea delegaţiei Chinei. 
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De asemenea, au început o largă mişcare pentru crearea de cămine 
necesare fetelor şi băieţilor lipsiţi de protecţie ; au instituit cursuri 
şi distracţii pentru a da o nouă îndrumare morală tinerimii; o largă 
campanie au început femeile pentru răspândirea educaţiei în masa 
tinerelor lucrătoare de ateliere prin şezători, excursiuni etc. 

Grija cu care femeia română a îmbrăţişat chestiunea minorelor 
vagabonde, a copiilor abandonaţi, grija pentru minorii condamnaţi 
şi puşi în aresturi cu criminalii de rând, într-un cuvânt toată solici¬ 
tudinea umanitară de care societatea românească fără iniţiativa 
privată a femeii ar fi complect lipsită, ne dă măsura covârşitorului 
ei rol social. 

Deopotrivă cu cele din regat, femeia din Ardeal, în cursul veacurilor, 
alături de biserică, a întreţinut singură şcoala şi sufletul neamului. 

Toată această activitate uriaşă, femeia română a desfăşurat-o 
peste cadrul legilor - ba adesea legile îi stau împotrivă, ca în cazul 
minorelor vagabonde. 

Femeia nu va putea atinge maximum de expansiune în această 
direcţie de activitate, decât când va fi chemată prin lege la viaţa 
publică, lege de cetăţenie deplină, de vot integral, care trebuie să se 
înscrie în Constituţie. 

Cunoaştem cu toţii întâmpinările care s-au opus acestei reforme, 
la noi, ca pretutindeni. 

Se distruge căminul, se distruge familia. 
Nu, d-lor, nu se distruge nimic. 
Mai întâi, prin viaţă publică nu trebuie să mai înţelegem înde¬ 

letnicirea agentului electoral, care îşi pierde tot timpul în afară de 
cămin, sub cuvânt că face politică. 

Politica noastră va fi înţelegerea exactă a nevoilor interne sau 
externe ale poporului şi această înţelegere o vom căpăta singure şi 
direct în aplicările vieţii de toate zilele, în cămin, atelier sau biurou, 
oriunde are omul de lucru, nu în cluburi. 

Politica aceasta e a fiecărui cetăţean. 
în al doilea rând, căminul nu mai poate fi conceput azi ca în 

vremile de poezie bătrână, când bărbatul vâna, iar femeia gătea 
vânatul pentru hrană şi familia era satisfăcută. 

Familia trebuie să sufere şi ea schimbările pe care legile evoluţiei 
le impun oricărui organism viu. 

Cămin - înainte de orice - înseamnă o solidaritate materială şi 
o solidaritate morală. Se unesc două forţe pentru a învinge mai uşor 
în viaţă. 
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Pentru solidaritate materială, femeia nu putea părăsi o clipă 
căminul, atunci când trebuia să producă cu mâinile ei toate cele 
necesare pentru întreţinerea familiei. 

Astăzi, uzinele, fabricile, maşinile dispensează pe femeie de această 
muncă. 

Ele oferă gospodinei de-a gata tot felul de produse şi mai ieftine 
şi mai bine făcute. Timpul cât i-ar fi trebuit să lucreze obiecte, îi 
rămâne liber. 

Singura grijă a femeii de astăzi, e mai ales cu ce să-şi procure 
aceste produse. Chiar şi instrucţiunea necesară copiilor, i-o dă de 
asemenea statul, prin şcoalele publice. Cu ce să întreţie copiii la 
şcoale, de unde taxe ? 

în ce priveşte solidaritatea morală, legăturile sufleteşti şi autori¬ 
tatea pe care membrii familiei o exercită unii asupra altora, trebuie 
să recunoaştem, că astăzi când a încetat regimul ascultării oarbe, în 
epoca aceasta de criticism acut, femeia nu va mai fi, nu mai poate fi 
ascultată îndeajuns chiar de proprii ei copii. Subordonarea ei legală 
atrage subordonarea ei morală şi faţă de aceştia. 

Poveţele se impun când vin de la mai mari sau de la egali. Această 
superioritate, în familie o are tatăl, iar în lipsa lui, copiii, care rămân 
stăpâni ai căminului prin drept de moştenire. Aşa hotărăsc legile şi 
copiii află, învaţă aceasta de timpuriu şi mama nu mai poate avea 
autoritatea care i se cere. 

Trebuie să i se dea femeii - prin aceeaşi Constituţie - un rost de 
importanţă egală în viaţa de familie, pentru ca autoritatea ei să fie 
precumpănitoare în legăturile morale ce vor uni pe membrii familiei, 
iar aceasta nu se poate realiza decât asigurându-i prin Constituţie 
deplinătatea drepturilor civile. 

Astăzi, femeia subordonată în familie mai este numai în socie¬ 
tăţile inferioare sau la popoarele în decadenţă, de pildă, popoarele 
musulmane. 250 milioane musulmani sunt astăzi sub stăpânire 
creştină, şi aceasta din cauza decadenţei familiei, adusă de starea 
de decadenţă a femeii. 

„Pretutindeni însă, ne spune d-l senator Alexandresco, unde 
constituţiile au asigurat femeii capacitatea şi demnitatea morală, 
s-au văzut înflorind ca pe un pământ roditor virtuţile casnice şi 
virtuţile cetăţeneşti, libertăţile omului privat şi libertatea cetă-
ţeanului."1 

1. Monitorul Oficial, 10 iulie 1921. 
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Revenind acum la dreptul de vot, observăm că ceea ce face pe 
femeie să iasă din cămin nu este votul; ea iese şi astăzi, când n-are 
aceste drepturi şi va ieşi din ce în ce mai mult, oricât am dori s-o 
ţinem înăuntru. 

Ceea ce o determină să iasă din cămin sunt cauzele economice, în 
primul loc şi apoi solicitările vieţii sociale, care are nevoie de munca 
specială a femeii. 

Nu toate femeile pot avea sau întemeia un cămin. Viaţa, mai ales 
în centrele cu civilizaţie veche, este aşa de complicată şi costisitoare, 
încât un mariaj este un eveniment din ce în ce mai problematic. 

Femeile nemăritate se numără cu miile. 
Toate aceste femei care nu se pot mărita, cum şi femeile măritate 

ai căror bărbaţi nu pot face faţă nevoilor căminului, trebuie să iasă 
din cămin, să muncească, ca să câştige şi ele alături de bărbat. 

Ziarul Corespondenzblatt al sindicatelor germane, din iunie 1917, 
demonstrează că femeia este din ce în ce mai ocupată în industrie, 
că numărul lor creşte mai repede decât al bărbaţilor şi că între ele, 
femeile măritate cresc în proporţie din ce în ce mai mare. 

Astfel, între 1895-1907 numărul salariatelor celibatare a crescut 
cu 56,2%, numărul salariatelor măritate a crescut tot cu 56,2%, iar 
al salariatelor văduve sau al divorţatelor cu 3,2%. 

în 1907, din 100 lucrătoare 18,4% sunt măritate şi această pro
porţie creşte foarte repede; în scurt, 2/3 din populaţia feminină 
germană îşi câştigă viaţa. Ne închipuim ce trebuie să fie acum, 
după război! 

în Austria e acelaşi lucru. Recensământul din 1911 arată că 
jumătate din femeile austriece au ocupaţii profesionale şi totuşi 
Viena număra atunci 1000 de femei cu studii complecte de filozofie 
şi litere, care erau în deplină mizerie. 

în Franţa aproape s-a dublat populaţia lucrătoarelor în timp de 
40 de ani. Pe când numărul lucrătorilor creşte cu 2 jum. milioane, 
sau 24%, al lucrătoarelor creşte cu 3 milioane, sau 65%. 

La 1866, erau 4 jum. milioane de lucrătoare, în 1912 sunt 7 jum. 
milioane. 

în Statele Unite, în 1910 erau 8 milioane de lucrătoare, iar în 
Anglia numărul lor este de 2 ori mai mare decât toată populaţia 
Irlandei. 

Şi alături de lucrătoare trebuie să mai socotim pe fetele bur¬ 
gheze, care caută să-şi asigure o situaţie independentă pentru cazul 
când nu s-ar mărita, sau pentru ca situaţia creată să le ţină loc de 
zestre. 
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în ce ne priveşte pe noi româncele, proporţiile sunt aceleaşi. 
Fără a da cifre exacte, de oarece ne lipsesc statisticile, priviţi uzinele, 
atelierele, biurourile, comptuarele, priviţi învăţământul, şcoalele 
de fete, care nu mai ajung pentru atâtea candidate la carieră, spre 
a vă convinge de acest adevăr. 

Dar, sunt motive care obligă chiar pe femeia ce are un cămin, pe 
femeia bogată, să iasă din cămin şi să se intereseze de trebile publice. 

Statul ne dă şcoli pentru copiii noştri, dar orice mamă trebuie să 
se intereseze de higiena şcolii, de calitatea învăţământului ce se dă 
copiilor ei în aceste şcoli publice; orice gospodină trebuie să se 
preocupe, în interesul propriei ei gospodării, de igiena oraşului, de 
preţurile şi de calitatea alimentelor de pe piaţă, deci de problema 
aprovizionării generale etc. 

Iată pe femeie interesându-se de chestiuni de dincolo de cămin şi 
prin aceasta îmbracă calitatea de cetăţean. 

E atât de firesc acest interes al femeii gospodine pentru trebile 
acestea publice, încât parcă căminul se deschide de la sine spre a o 
avânta în activitatea din afară. 

Astăzi însă femeia nu poate exercita această activitate, pentru 
că legile ţării nu-i dau încă acest drept. Iată de ce cerem noi astăzi 
înscrierea de drepturi egale civile şi politice în Constituţia ţării. 

Şi le cerem înscrise în Constituţie, pentru a nu mai fi expuse nici 
unei interpretări sau tentative de interpretare în dauna noastră, 
cum am suferit prin Constituţia actuală. 

„Toţi românii sunt egali înaintea legii", zice art. 1 din Constituţia 
românească. D-voastră ştiţi că românca e în afară de lege împotriva 
acestui articol. 

Constituţia geneveză, de asemenea, dă drept de vot tuturor cetă¬ 
ţenilor genevezi. Ea trece între cetăţeni şi pe „femeia sau văduva 
unui genevez". 

Totuşi, femeile n-au drept de vot, pentru că în acea Constituţie 
nu stă scrisă formula „fără deosebire de sex" şi sexul interesat a 
interpretat, că nu poate fi vorba de femei. 

Pretutindeni unde femeia ia parte la viaţa generală, votul i-a 
deschis puncte noi de vedere, i-a lărgit judecate şi perspectivele de 
viaţă. 

Gândiţi-vă ce interesantă este convorbirea unei astfel de femei-
-cetăţean, a unei americane, a unei engleze, norvegiene etc. 

Un american alegător spunea că preferă să vorbească înaintea a 
500 bărbaţi, care au drept de vot, decât a 5000 de femei fără acest 
drept. 
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Viaţa civică a format personalitatea femeii, înălţându-i caracterul. 
Pentru români, dreptul de vot mai prezintă interes şi din punctul 

de vedere al unităţii noastre naţionale. 
Suntem în preajma unificării legislaţiei. 
Noi, româncele din Regatul vechi, prin Codul Napoleon, care ne 

cârmueşte, suntem clasate aşa cum a hotărât Eliade Rădulescu la 
1866, între copii, minori, nebuni şi idioţi. Nu ne putem administra 
bunurile, nu putem face nici un act fără autorizaţia bărbatului, nu 
ne putem creşte copiii cum vrem, nu putem dispune de nici un lucru 
din casa noastră după voie, căci legea presupune că în casa unde 
este un bărbat, totul este al lui. într-un cuvânt femeia se mişcă 
numai după bagheta magică a autorităţii maritale. 

Această situaţie nu există pentru femeile din Ardeal, nici pentru 
basarabence, unde atât codul austriac, cât şi vechile noastre coduri 
şi Basilicalele care sunt încă în vigoare acolo, le dă o libertate 
aproape deplină în ce priveşte drepturile civice. 

Ce se va face acum la unificare ? Se vor menţine principiile reacţio
nare din Codul Napoleon? Este o imposibilitate morală. Osebit de 
aceasta, Adunarea de la Alba-Iulia din noiembrie 1918 a înscris 
pentru femeile ardelene omagiul acordării drepturilor depline civile 
şi politice. 

Partidul Naţional ardelean menţine şi azi în programul său acest 
principiu al drepturilor depline pentru femei. 

Femeile basarabence de asemenea au venit la noi ca cetăţene 
depline şi cel întâi vot, prin cea întâi femeie româncă deputat în 
Basarabia, a fost pentru unirea cu patria veche. 

Şi patria veche i-a ştirbit această podoabă. 
Ce va face Constituţia viitoare ? 
Partidele noi, în general, toate au înscris în programele lor dreptul 

de vot pentru femei. Anteproiectul de Constituţie al partidului liberal, 
aflat la guvern, prevede posibilitatea acordării integrale a dreptu¬ 
rilor politice femeilor, prin o lege specială (art. 160). Mai proclamă 
deplină egalitate a drepturilor civile pentru ambele sexe (art. 147). 

Noi, femeile, avem speranţa că partidele politice, din care unele 
mai şovăiesc în parte, în momentul hotărâtor vor şti să cadă de 
acord, spre a consfinţi aceste drepturi în viitoarea Constituantă, 
înscriindu-le în Constituţia ţării. 

De altfel nu este în interesul nimănui ca femeile, din oportunitate 
politică, să fie împinse a înclina mai mult spre unele partide decât 
spre altele, şi aceasta s-ar putea întâmpla uşor, dacă partidele 
istorice ar persista în a refuza femeilor drepturile. 
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în multe părţi ale lumii, emanciparea politică a femeii a fost 
câteodată smulsă printr-un eveniment grav, care a produs o zguduire 
puternică, din care a urmat apoi o nouă vitalitate în viaţa naţională. 

Astfel, reforma sufragistă în Finlanda a urmat imediat după 
marea luptă pentru libertate în contra Rusiei ţariste ; în Norvegia 
(1907) sufragiul femeilor a urmat după secesiunea cu Suedia; în 
Australia, a fost unul din primele acte importante a doua zi după 
Constituţia Commonwealthului. 

Iar când Bismarck a voit să asigure unitatea Germaniei, a hotărât 
ca Reichstag-ul imperiului să fie ales prin vot universal. 

„Votul universal trebuia să creieze sufletul Germaniei." 
(Barthelemy, op.cit.). 

Sunt ţări, care în momente de criză şi-au dat seama, că era bine 
să se dea femeilor un interes şi răspunderi în guvernul patriei1, 
pentru a cimenta astfel unitatea patriotică. Este cazul Germaniei, 
al Austriei, a doua zi după revoluţia de la 1918, al Poloniei în 
momentul reconstituirii. 

Noi românii nu suntem astăzi în momente mai puţin grave şi 
mai puţin hotărâtoare. 

De aceea cred, că trebuie să încetăm o dată pentru totdeauna de 
a mai privi femeia numai ca pe un obiect de interior şi s-o apreciem 
numai sub raportul frumuseţii din afară, ţinând-o departe şi străină 
de interesul şi răspunderea pentru mersul patriei. 

5. De câte ori mă gândesc la învelişul, la frumuseţea aceasta 
externă, pe care toţi o cântă, pentru ca, apoi, s-o blesteme, nu pot să 
nu-mi aduc aminte de măreaţa epopee a celui mai minunat popor: 
grecii. Nu pot să nu-mi aduc aminte de Iliada, de povestea bătrână 
a Troiei. Se spune acolo, că Zeiţa frumuseţii, Venus, prin frumuseţea 
Elenei, a aprins cel mai zguduitor război de pe pământ, războiul 
Troiei, dar că Pallas-Atena, zeiţa înţelepciunii, prin isteţimea lui 
Ullysse, a făcut să triumfe Menelau, care a şters Troia de pe faţa 
pământului şi a forţat frumuseţea neînţeleaptă, pe Elena, să se 
întoarcă umilită în vechea patrie. 

E timpul să punem mai mare preţ pe înţelepciune, deci pe frumu¬ 
seţea lăuntrică a femeii, care este imensă, şi s-o folosim spre binele 
general. 

„Sufragiul femeii, a zis lordul Haldane, când a votat pentru 
drepturile femeii în parlamentul englez2, nu-i decât o parte din 

1. Joseph Barthelemy, op.cit., p. 455. 
2. Joseph Barthelemy, op.cit., p. 292. (Toate trimiterile aparţin autoarei.) 
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vasta mişcare, pe care nici nu putem gândi să o oprim, pe care nici 
nu putem să o oprim, după cum nu ne putem gândi să oprim valurile 
Atlanticului." 

Noi, femeile române, nu putem opri ca vuietul acestui ocean să 
nu ajungă şi până la noi. 

De aceea, cerem astăzi legiuitorului român să înscrie în Constituţia, 
ce va da ţării, drepturi integrale pentru femei, pentru ca şi viaţa 
noastră naţională să poată lua avântul măreţ al democraţiilor 
egalitare. 

Calypso Corneliu Botez 
„Drepturile femeii în constituţia viitoare", în volumul 

Noua constituţie a României. 23 de prelegeri publice 
organizate de Institutul Social Român, Tipografia 

Cultura Naţională, Bucureşti, 1923, pp. 75-87. 



38 
Dreptatea cauzei feministe 

[fragmente] 

1. [...] Dar să zicem că femeia e inferioară bărbatului din punct 
de vedere intelectual. Aceasta n-ar fi un motiv să nu i se acorde 
dreptul de vot. Spiritul vremii nu mai ţine azi samă de argumentul 
inferiorităţii, dovadă că azi, când democraţia a triumfat, se tinde la 
egalizarea în drepturi politice a celui slab cu cel tare, a celui bogat 
cu cel sărac, căci s-a acordat votul universal. 

a) Din cauza inferiorităţii intelectuale a femeii, zic antagoniştii 
noştri, ea n-a produs nimic în ştiinţă, în artă, în literatură. 

La aceasta răspundem: inferioritatea intelectuală a femeii atunci 
va fi probată, când fiind pusă în condiţiuni egale de cultură şi de 
instrucţiune, ea nu va fi produs nimic, sau va fi produs mediocru şi 
aceasta nu numai într-o generaţie, ci într-o serie de generaţii, de 
cultură serioasă. 

în adevăr ce mijloace a avut femeia să se cultive ? De când sunt 
şcoli pentru ea? Ce s-a făcut pentru instrucţia femeii în raport cu 
ceea ce s-a făcut pentru aceea a bărbatului? De când a pătruns 
femeia în universităţi ? Cariere ştiinţifice, ea n-a avut. A lucrat doar 
ca diletantă. Fiecare ştim că nu mai departe decât la Iaşi, pentru 
fete avem un singur externat secundar faţă de 2 licee şi 2 gimnazii 
pentru băieţi. Şi dacă nu se găseau femei superioare ca Emilia 
Humpel, născută Maiorescu, care să creieze un curs de bacalaureat 
în 1880 şi să dea Moldovei şi ţării întregi o pleiadă de femei de 
valoare, apoi Externatul secundar de abia după 28 de ani, cam pe la 
1907, a fost transformat în şcoală secundară de gr. I I , care a dat 
apoi primele serii de absolvente de liceu. 

Acelaşi lucru s-a petrecut în toate ţările, mentalitatea fiind aceeaşi. 
în Germania, numai de 15 ani a fost admisă femeia la universitate. 

b) Dintre femei n-a ieşit nici un geniu, zic adversarii noştri. Nici 
o femeie n-a fost Homer, n-a fost Aristotel, n-a fost Kant. E adevărat. 
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Dar un geniu e o apariţie rară. Din mii şi mii de savanţi mai mult 
sau mai puţin talentaţi, unul singur e geniu. E greu ca printre 
câteva femei savante să se găsească un geniu. 

Dar femeile după cum am spus n-au fost puse în condiţiuni prielnice. 
Iar de câte ori au venit în contact cu oameni de ştiinţă şi au fost 
puse în posibilitatea să facă ştiinţă, s-au simţit atrase de studii, au 
luat în serios şi au produs. [ . ] 

O altă obiecţiune foarte serioasă ce ni se aduce e următoarea: 

2. Principiul diviziunii muncii, zic antagoniştii noştri, absolut 
necesar progresului unei societăţi, cere ca femeile să se ocupe în 
casă, iar bărbatul în afară. Pentru îndeplinirea ocupaţiunilor casnice 
destinate femeii, zic ei, n-are nevoie de drept de vot. Acesta rămâne 
un drept exclusiv al bărbatului, căci dacă şi femeile ar avea drepturi 
civile şi politice, ar trebui să părăsească şi căminul şi familia, care 
sunt baza societăţii noastre. Căminul şi familia ar suferi, deci s-ar 
putea chiar să fie compromise. 

Această obiecţiune ne pare foarte îngrijitoare şi ne pune pe gân¬ 
duri. Căminul şi familia sunt scumpe inimilor noastre. Noi, femeile 
le-am creat şi noi să le distrugem ? 

Să examinăm noua obiecţiune cu multă atenţiune. Demult femeia, 
din cauza condiţiunilor economice ale familiei, s-a văzut nevoită 
să-şi părăsească căminul şi să se ducă în afară spre a spori prin 
muncă venitul casei. Ceea ce câştigă bărbatul nu mai ajunge. 

Apărând marea industrie şi dezvoltându-se necontenit fabricile, 
femeia a văzut că orice metru de pânză, de stofă, orice lumânare te 
costă mai scump în osteneală, timp şi material făcut în casă decât 
cumpărat gata din târg. Dar pentru a-l cumpăra mai ieftin, trebuie 
bani pe care cum ştim, numai singur bărbatul nu-i poate câştiga. 
Din cauze ca acestea bărbatul se însoară mai bucuros c-o fată care 
are zestre sau carieră, decât [cu] una care are toate celelalte însuşiri 
din lume, dar n-are venit - şi nu e de mirare. 

Iată dar femeia nevoită să meargă după priceperea şi pregătirea 
ei, care în fabrici, care în comerţ, care în birouri, în diferite slujbe, în 
învăţământ etc., în orice caz afară de cămin. 

Ce devin în acest caz copiii, casa ? Adversarii dreptului de vot, nu 
se întreabă ? Nu. Vedeţi, casa, căminul se risipesc numai când femeia 
iese să voteze la 3-4 ani odată, iar când lipseşte toată ziua fiind dusă 
la muncă, adversarii noştri nu se alarmează că ar suferi căminul. 
Nici chiar când pierd bani împreună la partidele de cărţi tot nu 
suferă căminul! Dar se distruge desigur dacă femeia lipseşte de-acasă 
ca să voteze! 
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Dar lipsind femeia din casă pentru ocupaţia ce are în fabrici, în 
comerţ, în şcoală, se pierd copiii, se pierde casa?... 

Nu. Există un instinct de conservare al familiei, al societăţii, 
după cum există un instinct de conservare al omului şi al animalului 
inferior. Acest instinct învaţă pe om, învaţă familia, ce să facă, ca să 
nu piară şi anume o învaţă să-şi asocieze pe cineva în caz de nevoie 
la munca din cămin, să-şi creeze case, dispensarii, societăţi pentru 
lehuze, maternităţi, grădini pentru copii etc. 

în acelaşi timp fabricile creează tot ce trebuie pentru casă: haine, 
albituri, pânzeturi, pâine şi chiar unele alimente. Astfel familia nu 
piere, ci se adaptează noilor nevoi, se transformă numai pe nesim¬ 
ţite, trecând din fază în fază, încât fără să ştim cum ne-am trezit de 
la forma matriarcatului de ex., pe care strămoşii noştrii o credeau 
veşnică, la forma de azi a familiei, care nu se aseamănă cu cea 
dintâi, cum nu seamănă un trandafir frumos cu o rădăcină de măcieş 
din care a provenit. 

Ce credem noi oare, că numai forma de azi a familiei va rămâne 
veşnică ? O nu, se va transforma şi ea ca tot ce e în lume şi va deveni 
mai perfectă conform legii progresului. 

Nu-şi va părăsi femeia casa şi copiii din cauza dreptului de vot, 
după cum nici bărbaţii nu-şi părăsesc ocupaţia, meseria, ca să-şi 
exercite acest drept cetăţenesc. Nu-şi părăseşte cizmarul lucrul 
ghetelor, negustorul comerţul, nici muncitorul ogorul pentru că 
votează. 

în afară de aceasta, istoria căminului mai are şi alt cântec. Femei 
sunt mai multe decât bărbaţi. Prin forţa lucrurilor deci o bună parte 
din ele nu se pot mărita. Numai în România sunt ca la 1 milion de 
femei mai multe decât bărbaţi. Cel puţin deci un milion de femei nu 
pot avea cămin. Dar chiar cele care se mărită ştiu că un cămin costă 
bani şi bani mulţi, care nu pot fi procuraţi decât de zestre mari sau 
de câştiguri mari. Iată dar că şi femeia celibatară şi cealaltă, dacă 
nu are zestre, trebuie să câştige ceva pentru trai, prin muncă în 
afară de casă şi să părăsească căminul. Rezultă deci că nevoia de a 
trăi, condiţiunile economice scot femeia afară din casă, iar nu mişca¬ 
rea feministă, nici dreptul de vot. Căci pentru vot e destul să iasă 
cineva din casă de 2-3 ori la 3-4 ani odată când sunt alegeri, iar 
pentru câştigul necesar casei e obligată să iasă mereu în fiecare zi la 
ore fixe, după ocupaţia sau slujba, ce are. Iată dar că femeia fără 
drepturi politice a ieşit din casă la muncă şi înapoi nu se mai întoarce, 
după cum în evoluţie nimic nu se mai întoarce la punctul de unde 
a plecat. 
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Constatăm însă, că dragostea de cămin ce se tot invoacă ca pretext 
al refuzării drepturilor, ce ni se cuvin, nu e sinceră. De-ar fi sinceră, 
conducătorii noştri ar acorda aceste drepturi femeilor celibatare, 
care nu pot avea cămin şi familie cum înainte vreme din motive de 
grijă pentru cămin profesoarele germane n-aveau voie să se mărite. 
Ele trebuiau să aleagă între şcoală şi familie. A trecut însă şi această 
restricţie. 

Mai observăm încă cu această ocazie, că numai când a fost vorba 
de dreptul de vot - pe care fiii şi soţii noştri vor să-l ţină cu amân¬ 
două mâinile numai pentru ei - s-a ridicat obiecţiunea diviziunii 
muncii, iar când a fost vorba de muncă pentru câştig, munca câmpu¬ 
lui în arşiţa soarelui, unde femeia lucrează tot atât, dacă nu mai 
mult decât bărbatul, munca ucigătoare din fabrici, din ateliere, cine 
a mai invocat motivul diviziunii muncii ? S-au lăsat femeile la munca 
istovitoare din fabricile de sticlării, care prin ingredientele chimice 
ce întrebuinţează, atacă sistemul lor osos astfel, încât nu-şi pot în 
momentul naşterii pune copiii pe lume decât cu preţul celor mai 
atroce dureri, celor mai grozave operaţii şi de cele mai multe ori cu 
moartea. Invocat-a cineva principiul diviziunii muncii în aceste 
împrejurări ? 

Ridicatu-s-a cineva să zică: destul, ne mor mamele, ne rămân 
copiii fără ele. Să aplicăm principiul diviziunii muncii: eliminând 
femeile din aceste fabrici. Dar capitaliştii, conducători ai lumii au 
exploatat munca femeii pentru îmbogăţirea câtorva, iar azi când e 
vorba de dreptul de vot ni se invoacă diviziunea muncii ca armă 
contra noastră! 

Şi, nu va mai exista diviziunea muncii? Ba da. Diviziunea de 
muncă va exista, dar nu se va mai aplica pe sexe, ci pe aptitudini şi 
capacităţi şi nimic nu va mai lipsi pe o fiinţă umană de dreptul sfânt 
de a-şi alege munca şi ocupaţia după aplicaţiunea sa. 

Interesul societăţii este, ca funcţiunile ei să fie îndeplinite de 
forţele cele mai bune şi mai potrivite, indiferent dacă acele forţe vor 
fi bărbaţi sau femei. 

Dar ştim că încă ni se va obiecta: Dv. nu vreţi să votaţi numai. 
Voiţi să vă alegeţi deputate, senatorese, să staţi cu lunile la Bucureşti, 
tot timpul sesiunii parlamentare, în timp ce casa rămâne şi copiii de 
asemenea. Da, voim să fim alese în parlament. Dar câte vom fi 
alese. Din vre-o 10 milioane de femei, câte sunt în România mare, 
vor fi alese câteva. 

Şi aş putea garanta cu cifre că astăzi când femeile n-au acest 
drept, mai multe din ele, îşi părăsesc casa, ca să stea cu părinţii lor 
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deputaţi sau senatori în Capitală, decât câte femei vor fi alese 
deputate sau senatorese. 

Cum vedem, cad principalele obiecţiuni împotriva drepturilor 
politice integrale revendicate de femei. 

Se mai aduc şi alte obiecţiuni, însă de mai mică însemnătate; 
iată câteva din ele: 

a) Idealul femeii ar trebui să fie să placă, iar femeia cu drepturi 
politice nu va putea plăcea. Acest ideal cade azi în domeniul trecu¬ 
tului. Cum am spus mai sus, rare sunt căsătoriile, care se mulţumesc 
numai cu idealul de a plăcea. A plăcea nu mai poate azi fi singurul 
mijloc cinstit de trai pentru femei. E necesar ca înainte de orice, 
fiecare fată să-şi asigure traiul prin muncă independentă, căci a 
plăcea nu mai poate fi pentru dânsa obiectivul unic al vieţii. Căsă¬ 
toria nu e romantică, ci juridică. 

b) Femeile, din cauza exerciţiului dreptului de vot, îşi vor pierde 
drăgălăşia, graţia, bunătatea, farmecul, feminitatea. Obiecţiunea 
aceasta ni se pare lipsită cu totul de seriozitate. Dar de ce nu-şi 
pierd aceste însuşiri femeile, care lucrează toată ziua în arşiţa 
soarelui, în fabrici, în ateliere, în laboratorii, în spitale? Poate că 
susţinătorii acestei idei îşi amintesc de timpul când femeile exage¬ 
rau simplitatea îmbrăcămintei, imitând îmbrăcămintea bărbaţilor, 
tunzându-şi părul etc. Dar obiceiul acesta a dispărut. Să nu aibă 
nimeni nici o grijă. Să privească în juru-i şi să vadă marea masă a 
funcţionarelor, a lucrătoarelor, a comerciantelor. Şi-a pierdut vreuna 
din graţiile, din farmecele ce-a avut în trecut ? 

c) Dreptul de vot va fi un motiv mai mult de ceartă între soţi. în 
practică însă vedem contrariul. Iubirea şi interesele ce leagă pe soţi, 
face ca ei în genere să fie de aceeaşi părere politică. 

în adevăr vedem, că soţiile liberalilor ţin cu liberalii, ale conser¬ 
vatorilor ţin cu conservatorii, ale ţărăniştilor cu ţărăniştii etc. Puţine 
excepţii se vor găsi la această regulă. 

Credem însă, că o cultură egală şi solidă vor deprinde pe soţi 
să-şi respecte ideile unul altuia, cum se cuvine între oamenii civili¬ 
zaţi, dovadă: familia franceză în timpul războiului. 

în fine se ceartă oamenii câteodată, dacă trăiesc împreună. Se 
ceartă chiar şi mama cu fiul ei. Dar câte nu sunt motivele pentru 
care se ceartă soţii şi fără dreptul de vot ? 

d) Femeile sunt pasionate. Din această cauză spiritul lor de dreptate 
va fi falşificat de simpatii şi antipatii. La această obiecţiune câte nu 
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putem răspunde! Dar bărbaţii nu au spiritul de dreptate falşificat 
de interesele personale, de interese de partid? Nu aruncă ei pe 
stradă în toiul iernii funcţionari vechi cu o casă de copii numai spre 
a face loc unui partizan politic ? Nu desfiinţează posturi numai pentru 
a scăpa de un adversar incomod ? De ani de zile privim alegeri 
diferite ce se desfăşoară sub ochii noştri! Există mijloace mai abuzive, 
mai nedrepte, mai revoltătoare din punct de vedere moral, care să 
nu fi fost întrebuinţate şi ordonate de oameni de mâna întâi ? 

Nu sunt bărbaţii pasionaţi ? Să ne aruncăm ochii în jurul nostru. 
E nevoie oare să mai număr protecţii, favoruri, nedreptăţi strigă¬ 
toare la cer şi chiar crime săvârşite de bărbaţi în viaţa publică 
numai din cauza pasiunilor lor. 

Este acesta un motiv oare să li se suprime drepturile politice în 
societatea noastră? 

Părerea mea însă este, că avem şi noi femeile scăderi morale 
numeroase, au şi bărbaţii pe ale lor. Datoria noastră a tuturor va fi ca 
printr-o conlucrare comună, prin o educaţie serioasă şi severă în familie 
să ne îndreptăm unii pe alţii, să ne creştem copiii în exemple bune 
şi în practica faptelor morale şi să nu ne mai incriminăm unii pe alţii. 

e) Femeile nu sunt încă mature, nu-s destul de pregătite, de luminate 
spre a exercita dreptul de vot. Da, aşa este. Dar nu se pot pregăti, 
până nu vor avea putinţă să exercite aceste drepturi. Cum poate 
cineva înota fără să fi fost de mai multe ori în apă. Cum poate cânta 
la piano sau flaut fără exerciţii. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu dreptul 
de vot. Să-l avem şi ne vom pregăti exercitându-l, după cum şi bărbaţii 
se pregătesc azi în majoritatea lor exercitând votul universal. 

Observăm însă, că [în] familiile în care bărbaţii au frumosul 
obicei de a vorbi cu soţiile lor tot ce fac şi lucrează, care le pun în 
curent şi cu viaţa politică, femeia va fi mai bine pregătită decât 
acolo unde se petrece contrariul. 

Aş adăoga la cele de mai sus că femeile în genere au o putere de 
adaptare mai mare decât bărbatul, la o situaţie nouă. Din cauza 
stării ei de apăsare şi robie, în care a fost ţinută mii şi mii de ani, i-a 
trebuit sau să se acomodeze cu situaţia ei, sau să piară. Lupta ea cu 
încetul, mai cu şiretlic ca să scape de bătaie, de vindere, de ucidere, 
dar se adapta mai întâi. Aceste împrejurări i-au creat aptitudini ca 
cele de mai sus, pe care bărbatul stăpân absolut pe voinţa lui, n-a 
avut nevoie să şi le formeze. 

f) Femeile nu fac armată, nu fac războiul, mai susţin unii şi 
pentru acest motiv, ele nu trebuie să capete niciodată drepturile 
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politice. Dar bine, atunci toţi scutiţii de armată, toţi ambuscaţii din 
timpul războiului, cu pieptul plin de decoraţii, pentru ce n-au pierdut 
dreptul de vot ? 

Dar femeile au maternitatea. Acesta e războiul lor. Sunt unele 
din ele care în timpul căsătoriei fac acest război de 17-18 ori. Şi câte 
nu cad pierzându-şi viaţa! Câte nu rămân bolnave pe toată viaţa ca 
şi invalizii de război! Dacă s-ar face o statistică pe o unitate de 
timp, pe decenii de ex., sau sferturi de veac, nu ştiu dacă nu s-ar 
putea număra mai multe femei scoase din rânduri din cauza mater¬ 
nităţii, decât bărbaţi din cauza războiului. Afară de aceasta, în 
timpul războiului, femeile au muncit, au înlocuit pe bărbaţi la cămin, 
la munca câmpului, în slujbele rămase disponibile prin plecarea lor 
şi neocupate de ambuscaţi, în spitale îndărătul frontului, şi-au expus 
viaţa în mijlocul epidemiilor, şi numărul victimelor femei e atât de 
mare, încât face dovadă evidentă de participarea lor şi la război. 

S-ar mai putea găsi şi alte obiecţiuni, dar de mai mică importanţă. 
Cele expuse până aici am văzut că nu mai pot avea efect din fericire. 

Cei mai străluciţi bărbaţi de stat s-au pronunţat în toate ţările, 
ca şi la noi, pentru principiul acordării de drepturi politice femeilor. 
Ei diferă în păreri numai în ce priveşte modalitatea şi timpul acestei 
acordări şi tot amână îndepărtând termenul fatal. Rar se găseşte 
câte unul care să se pronunţe categoric contrar. 

Ba chiar la 1 decembrie 1918, când s-a încheiat actul unirii 
Transilvaniei cu vechiul regat, art. 2 prevedea acordarea dreptului 
de vot tuturor cetăţenilor României mari fără deosebire de sex. 

Era o garanţie sigură - credeam noi - că de astă dată vom deveni 
cetăţence. S-a revenit însă în Consiliul din Sibiu în vara anului 1919. 

Cauza nu poate fi alta decât că, cercurile conducătoare nu-s 
mulţumite de rezultatul votului universal acordat tuturor bărbaţilor 
şi se tem să-l dea aşa curând şi tuturor femeilor, neştiind la ce 
surprize se pot aştepta în alegeri cu atâtea voturi nesigure. E o 
chestiune de amânare numai. 

în adevăr vedem că mai toate partidele au înscris dreptul de vot 
pentru femei şi că noua constituţie prevede la art. 6, alin.1 urmă
toarele : 

„Legi speciale, votate cu majoritatea de două treimi, vor determina 
condiţiunile sub care femeile pot avea exerciţiul drepturilor politice. 

Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalităţi 
a celor două sexe". 

Iar mai departe la capitolul V: 
Despre Instituţiunile judeţene şi comunale art. 8, alin. 2. 
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„Membrii consiliilor judeţene şi comunale sunt aleşi de către 
cetăţenii români prin votul universal, egal, direct, secret, obligator 
şi cu reprezentarea minorităţii, după formele prevăzute de lege. La 
aceştia se vor putea adăuga prin lege şi membri de drept şi membri 
cooptaţi. între membrii cooptaţi pot fi şi femei majore." 

Noi aşteptăm şi cerem acest drept nu ca un scop, ci ca un mijloc, 
pentru că voim ca prin ajutorul lui să dobândim legi de protecţiune 
pentru femei, pentru interesul matern, pentru copii. Dar mai presus 
de orice susţinem cu tărie, că societatea are nevoie şi de participarea 
femeii la viaţa de stat, la conducerea ţării, la făurirea legilor. Socie¬ 
tatea are nevoie ca toţi membrii ei, bărbaţi şi femei, să facă maximul 
de sforţări pentru îmbunătăţirea organizării ei. 

E insuficientă azi numai energia bărbaţilor - care în treacăt fie 
zis, vedem la ce haos au condus omenirea - se cer şi energiile 
femeilor. Un exemplu: 

Când într-o gospodărie moare soţul, femeia mai totdeauna poate 
duce casa şi copiii mai departe fără să se cunoască prea mult lipsa 
bărbatului. Dacă moare însă femeia, rareori se mai alege ceva de casă. 

Acelaşi lucru şi cu gospodăriile publice. Lipsa femeii se simte 
atât în administraţiile comunale, cât şi ale statului. 

„Dacă de la început nu se făcea greşeala de a se lăsa la o parte în 
întuneric mai bine de jumătate din omenire reprezentată prin femei -
zice Stuart Mill - societatea omenească ar fi dispus de totalitatea 
energiilor sale şi ar fi fost mult mai înaintată în civilizaţie". 

în adevăr ne dăm samă de câte talente, câte genii s-ar fi dezvol¬ 
tat, câte descoperiri şi câte aplicaţiuni ştiinţifice în plus s-ar fi 
produs din sforţările comune ale tuturor, bărbaţi şi femei ? 

S-a lipsit omenirea de jumătate din puteri, de jumătate din sfor¬ 
ţările de producţie. 

Dar timpul repară nedreptăţile, nu însă şi ceea ce-a pierdut 
omenirea. 

Azi femeile reuşesc să capete acces în toate instituţiile de cultură 
şi în toate carierele. Le-a rămas cariera de magistrat şi încă câteva, 
care le vor veni odată cu dreptul de vot. 

Odată drepturile obţinute vor putea intra în parlament, în minis¬ 
tere, în fine oriunde capacitatea lor le va impune. 

Dar cine va conduce ţările atunci ? 
Vor conduce reprezentanţii şi reprezentantele naţiunilor. 
Va conduce poporul prin aleşii săi, poporul care trebuie să se 

pregătească pentru aceasta, poporul cu toate clasele lui sociale, sau 
mai bine zis fără deosebire de clase sociale, fără deosebire de avere, 
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fără deosebire de sex: bărbaţi şi femei, dar numai aceia care se vor 
distinge prin inteligenţă, pricepere, cultură, cinste şi caracter, care 
vor înţelege mai bine interesul obştesc şi care vor munci cu mai 
mult devotament. 

Aceştia vor conduce. 
înainte de a termina e bine să ne punem întrebările: 
1) Ce înseamnă feminism ? 
2) De ce mişcarea feministă n-a fost simpatizată? 

1. Feminismul în înţeles mai restrâns înseamnă acea mişcare 
prin care femeia cere înălţarea prin cultură, prin formarea perso
nalităţii şi a conştiinţei ei, prin afirmarea individualităţii ei. Sau 
Feminism în înţeles mai larg înseamnă acea mişcare socială, prin 
care femeile cer să participe la viaţa de stat, la viaţa socială prin 
exerciţiul drepturilor politice integrale, precum şi la toate înda¬ 
toririle şi drepturile, ce decurg de aci. 

2. De ce n-a fost primită cu simpatie mişcarea feministă? De ce? 
Fiindcă feminismul este o idee nouă, care deşi se dezvoltă treptat, 

totuşi revoluţionează o stare de lucruri, care durează de mii de ani. 
Bărbaţii şi femeile împreună nu simpatizează mişcarea feministă, 
fiindcă nu cunosc chestia îndeajuns şi nu-şi pot emancipa mintea 
aşa deodată de o idee cristalizată şi anchilozată în sistemul lor 
nervos timp de mii de veacuri. 

Bărbaţii în parte mai au motivul - foarte serios de altfel - să nu 
simpatizeze acest fenomen social, fiindcă le vine greu să împartă cu 
alţii nişte privilegii pe care şi le-au însuşit prin forţă de atâta vreme. 

Dar femeile, nu e extraordinar, ca tocmai ele să boicoteze o mişcare 
menită să le ridice, să le înalţe ? 

E curios faptul, dar aşa e. Şi nu e un fapt nou în istoria omenirii. 
Nici robii n-au dorit şi n-au cerut dezrobirea. Ba unii chiar erau nemul¬ 
ţumiţi, când au fost dezrobiţi, căci nu ştiau ce să facă cu libertatea. 

Femeile, nu numai că în majoritatea lor nu cunosc chestiunea, 
dar văzând că ideea nu e simpatizată de toată lumea, ba chiar că a 
fost multă vreme ridiculizată, fără cunoştinţa ideii în sine, fără 
convingerea necesară, care să le susţină şi să le dea curaj nu vor 
să-şi strice reputaţia pe acestă temă! 

Aceasta nu le va împiedeca - suntem sigure - că atunci, când 
vom căpăta drepturi politice, acestea care se tem astăzi să se afişeze 
ca feministe să nu fie cel dintâi, care să iasă în primele rânduri, 
înaintea luptătoarelor de azi şi prin protecţiile de care vor dispune, 
să profite cele dintâi de revendicările pe care le-au combătut. 
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în ceea ce ne priveşte, având convingerea că ne-am bucurat în 
viaţă de o situaţie mai bună intelectuală şi socială pe urma luptelor 
duse de înaintaşele noastre, socotim că ne îndeplinim o datorie de 
pietate faţă de trecut şi o datorie morală faţă de viitor luptând, 
pentru ca noile generaţiuni să se poată bucura în întregime, de 
aceleaşi drepturi în stat, egale pentru femei ca şi pentru bărbaţi. 

Gândindu-mă la femeie, îmi vin în minte şi următoarele reflexiuni: 
Toată educaţiunea în primii ani ai omului e făcută de femeie. 

Când deschide pruncul ochii, pe cine vede zâmbind ? Când e bolnav 
copilul, pe cine zăreşte plângând ? De cine e mai legat omul la orice 
vârstă ? în ceasuri de durere sau de sfâşiere sufletească, ce cuvânt 
pronunţă orice nenorocit? Mamă şi veşnic mamă. Şi ca răsplată 
pentru tot sprijinul pe care mama, femeia, îi dă omului în toate 
vârstele, pentru toate mângâierile ce i le aduce în viaţă, el o consi¬ 
deră minoră şi o ţine faţă de lege în rândul minorilor şi interzişilor ! 

Dar în afară de această consideraţiune, femeile sunt azi o forţă 
extraordinară în omenire, prin numărul lor, prin munca lor. 

închipuiţi-vă - să zicem prin imposibil - că toate femeile munci¬ 
toare de toate categoriile s-ar pune în grevă. Credeţi c-ar fi o glumă 
pentru omenire ? 

Dar ar înceta activitatea în atâtea fabrici, atâtea case de comerţ, 
birouri, poştă, telegraf, infirmerii, spitale, grădini de copii, şcoli etc. 

Şi când în afară de rolul din familie în care nimeni pe lume nu ne 
poate înlocui, rol pe care cu drag îl vom îndeplini totdeauna, căci 
nimic nu ne va putea smulge din suflet dragostea de casă şi de copil, 
zic, când afară de rolul scump din familie, am devenit prin munca 
noastră o asemenea forţă în omenire, nu e nedrept să ni se refuze în 
stat drepturi pe care soţii şi fiii noştri le-au avut totdeauna ? 

Elena C. Meissner1 

Dreptatea cauzei feministe. Asociaţia pentru emanciparea 
civilă şi politică a femeilor române, Atelierele grafice 

„Lumina Moldovei", Iaşi, 1923, pp. 18-19, 23-24. 

1. Elena C. Meissner (1866-1939), licenţiată în litere; profesoară, publi
cistă, membră fondatoare a Asociaţiei pentru Emanciparea Civilă 
şi Politică a Femeilor Române; reprezentanta României la diferite 
manifestări feministe internaţionale. Opera: Dreptatea cauzei feministe 
(1923), Impresiuni şi reflexiuni (1923), Extensiunea activităţii femeii 
în afară de casă (1924), Câteva cuvinte în chestiunea alcoolismului 
(1924); numeroase colaborări în presa feministă interbelică. 
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Doamnelor şi Domnilor, 
Viu cu oarecare sfială să vă vorbesc despre noi, femeile; căci o 

zicătoare ne învaţă că de anumite lucruri nu trebuie să te apropii şi 
desigur că sufletul femeii este atât de gingaş şi de complicat, încât 
cu greu poate fi pătruns; dar totuşi fie ne îngăduit a ne cunoaşte 
mai bine şi a pricepe mai uşor evoluţiunea feminină în lumea întreagă 
după răsboi. Este drept că cataclismul fără pereche, pe care l-am 
trăit, nu numai că a închis pentru totdeauna un mare capitol de 
istorie, dar a deschis altul şi mai mare. 

1. Alexandrina Gr. Cantacuzino (1881- ?), principesă, publicistă, oratoare 
excelentă, personalitate proeminentă a feminismului românesc şi internaţio¬ 
nal; în 1910 se află printre fondatoarele Societăţii Ortodoxe Naţionale 
a Femeilor Române, devenind ulterior preşedinta acesteia; în anii 
primului război mondial, organizează în colaborare cu Crucea Roşie cel 
mai mare spital pentru îngrijirea răniţilor în Capitala aflată sub ocupaţie 
germană; se găseşte în fruntea acţiunilor de sprijinire a familiilor celor 
mobilizaţi; împreună cu Calypso C. Botez, Elena M. Meissner, Cornelia 
Emilian şi alte feministe pune bazele Consiliului Naţional al Femeilor 
Române (1921); la Congresul pentru sufragiul feminin de la Roma, 
în 1923, întemeiază Mica înţelegere Feminină (Cehoslovacia, Grecia, 
Iugoslavia, Polonia, România) şi este aleasă curând preşedinta noului for 
internaţional; din iniţiativa ei a fost ridicat, la Mărăşeşti, Mausoleul 
„Biserica Neamului" (1924); în 1925, la Congresul feminin de la 
Washington, este aleasă vicepreşedinta Consiliului Internaţional al 
Femeilor; în 1925 convoacă la Bucureşti prima întrunire a asociaţiilor 
femeilor minoritare din România; în 1928 întemeiază Casa Femeii 
la Bucureşti; în 1929 creează Gruparea Naţională a Femeilor Române 
şi organul ei, „Graiul Femeii"; prezenţă activă în dezbaterile Secţiei 
feminine a Institutului Social Român; iniţiatoarea organizării unor colonii 
internaţionale de vacanţă sub egida Societăţii Naţiunilor; preşedinta de 
onoare a mai multor asociaţii şi reuniuni de femei ; consilier municipal. 

Rostul femeii în viaţa socială şi politică. 
Conferinţă ţinută de Alexandrina Cantacuzino1 

9 9 

la Asociaţia feministă, în Galaţi, în ziua 
de 6 aprilie 1924 
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Ieri, ideea naţională în lumea întreagă zguduia conştiinţele; 
astăzi, problemele sociale şi economice sunt singurele care mişcă 
omenirea. O umanitate nouă s-a născut al cărei principiu de viaţă 
este solidaritatea; nimeni nu mai poate trăi astăzi în tihnă pentru 
el sau ai săi, nu e de ajuns a-ţi face datoriile obişnuite casnice, 
familiare: eşti silit a trăi pentru obşte, a împărtăşi suferinţele şi, 
grijile ei. Faci parte din marea familie a neamurilor şi nu te poţi 
sustrage de la răspunderile ce-ţi revin. Viaţa civică se ridică în fine 
la adevărata ei treaptă şi ia loc alături de viaţa familiară, impunând 
tuturor fiinţelor omeneşti munca pentru colectivitate. Ei bine, 
Doamnelor şi Domnilor, această prefacere uriaşă, care aruncă în 
luptele mari ale vieţii şi pe femei, această prefacere este ea bine¬ 
venită, sau nu? Poate ea să zdruncine temelia familiei, care este, 
într-o societate bine alcătuită, însăşi temelia statului? Oare criza 
morală prin care trecem şi slăbirea legăturilor familiare îşi au ele 
obârşia în preocupările mari obşteşti ale femeilor noastre ? 

Din această pricină, merg toate în viaţa socială din ce în ce mai 
rău ? De aceea vedem zilnic scăderi aşa de dureroase în jurul nostru ? 
Din vina femeilor, este această răsturnare grozavă a tuturor valo¬ 
rilor ? Din pricina femeii, pătura conducătoare este lipsită de voinţă 
şi de idealism şi este cuprinsă de sus până jos de un mercantilism 
dureros şi îngrozitor ? Din vina femeilor, epopeea fără seamăn trăită 
de noi toţi se sfârşeşte în această lâncezeală colectivă, care ameninţă 
să surpe edificiul ridicat prin jertfele nemăsurate ale atâtor suflete 
de elită ? Nimeni, cred, nu ar cuteza să aducă o asemenea învinuire, 
dar totuşi am primi-o pătrunse de ideea că femeia este sufletul, care 
ţine închegat în jurul ei toată suflarea unui neam. Ce s-a făcut însă 
pentru a da acestei femei simţul înalt al răspunderii ce i se cuvine ? 
Păstrat-a ea, prin instinct şi prin puterea neşovăitoare a sufletului 
ei, toate datinile strămoşeşti, fără concursul şi ajutorul nimănui, 
decât prin crezul puternic în Biserica străbună, care a fost singura 
ei călăuză? în anii din urmă, când ieşea din cuibul părintesc, ce 
educaţiune a sufletului găsea în căsnicie ? Ce sprijin într-adevăr a 
dat soţul, capul familiei, acestei copile, intrate fără experienţă în 
viaţă? Din vina D-voastră, Domnilor, să nu ne-o ascundem, multe 
femei au părăsit căminul lor; din vina noastră a tuturor, virtuţile, 
care trebuie să fie podoaba ei, au scăzut; am lăsat uşa deschisă şi 
străinismul rău sfătuitor a intrat pe furiş şi a atins şi sufletul gingaş 
al femeii, târând-o în afară de cămin la petreceri fără rost, pentru că 
nu avea hrana sufletească, de care astăzi nu se poate lipsi nici o 
fiinţă omenească. 
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Dacă criza intensă prin care trecem şi care atinge tot cuprinsul 
vieţii noastre naţionale, are ca substrat o slăbire a familiei, avem 
datoria tocmai pentru întărirea acestei vieţi familiare, să dăm femeii 
preocupări mai înalte, să o chemăm să împartă toate răspunderile, 
să renunţăm la femeia-păpuşă, la femeia obiect de lux, la femeia 
eternul copil, care crede că poate trăi numai din munca bărbatului, 
la femeia minoră, care nu-şi dă seama bine de nevoile reale ale 
vieţii. Această concepţie a Evului Mediu a fost îngropată o dată cu 
toate prejudecăţile sociale şi politice sub potopul, ce s-a dezlănţuit 
pe pământ acum 4 ani de zile. Astăzi un instinct de conservare ne 
impune să organizăm noile forţe ce se ridică; o agitaţie surdă se 
simte din toate părţile, noi puteri se alcătuiesc, chemând la muncă, 
la lupta, la biruinţa ideilor umane, tot ce vieţuieşte pe pământ. 
Lumea cere sfărâmarea ultimelor lanţuri de robie seculară, de care 
nu vrea nimeni să mai audă vorbind. Astăzi altare noi se ridică în 
care adevărul şi dreptatea vor fi în fine sfinţite. Femeia, mama, 
soţia e chemată a fi primul slujitor al acestor temple, în care credinţa 
curată, năzuinţa către mai bine, ajutorarea celor în nevoi vor fi cu 
cucernicie slăvite. 

O astfel de femeie va fi adevărata tovarăşă a vieţii, o astfel de 
femeie legănată cu dorul de muncă, crescută în cunoştinţa exactă a 
nevoilor reale ale neamului şi ale ţării, o astfel de femeie, care de 
mică va lua contact cu toate suferinţele vieţii şi cu tot ce le poate 
alina, o atare femeie va trăi pentru sufletul său şi pentru al acelora 
din jurul ei; ea va fi prietena adevărată a soţului şi a fiilor săi; 
deasupra legăturilor de sânge vor fi legăturile mult mai mari, mult 
mai puternice, mult mai sfinte, acelea ale sufletelor. 

Câte pilde avem sub ochii noştri de asemenea vieţi, care ridică pe 
om deasupra materiei, îl cinstesc pe el şi pe omenire. D-na Curie, 
admirabila tovarăşă a marelui savant şi o podoabă a ştiinţei fran¬ 
ceze, nu a împărtăşit ea cu soţul ei în vremuri de prejudecăţi, mai 
mari ca cele de astăzi, toate greutăţile cercetărilor ştiinţifice, aju-
tându-l la descoperirea menită să salveze umanitatea, urmărind şi 
astăzi munca glorioasă, ce au început împreună? D-na Pasteur 
nu împărtăşea de asemenea cu marele ei soţ toată munca grea în 
laborator, şi aceasta a împiedicat-o oare să fie cea mai duioasă dintre 
mame ? Viaţa casnică a marelui Pasteur a fost o pildă vie de ceea ce 
trebuie să fie o adevărată familie, adică o tovărăşie între două fiinţe, 
care îşi unesc toate comorile sufleteşti şi împreună le închină ţării şi 
binelui obştesc, crescând noile vlăstare în aceeaşi concepţie şi trans-
miţându-le astfel, din generaţie în generaţie, calităţile specifice ale 
unui neam, datinele, crezurile şi năzuinţele lui. 



280 DIN ISTORIA FEMINISMULUI ROMANESC 

Nu respingeţi, Domnilor, prinosul atâtor suflete curate, neprihănite, 
care cer dreptul la viaţă; nu vă temeţi decât de desfrâul necugetat, 
de lipsa de idealitate şi de petrecerile înstrăinaţilor, care ne rătăcesc 
minţile şi inima; nu vă momiţi cu prejudecăţi fără rost. 

Dacă aţi fi fost la Roma, la marele Congres al Alianţei pentru 
Sufragiu [mai, 1923] aţi fi simţit că universul în vecinica lui prefa¬ 
cere nu se poate înlănţui. Aţi fi văzut femei venite din toate colţurile 
pământului, unele de peste munţi, altele de peste mări, pentru a 
mărturisi, în faţa lumii întregi credinţa lor nestrămutată în noua 
concepţie de viaţă, pe care ele, ţinute veacuri de-a rândul departe 
de orice patimi, cu spiritul lor senin, vor să o introducă în viaţa 
socială şi politică. 1800 delegate, reprezentând 45 de state, au luat 
parte la acest congres uriaş, 100 de ziarişti transmiteau în toate 
limbile, tuturor ziarelor de pe pământ, hotărârile luate; 45 de dactilo¬ 
grafe transcriau cuvântările ţinute, vreo 20 de interprete le traduceau 
în englezeşte, franţuzeşte şi italieneşte. Şi ceea ce era într-adevăr 
impunător, era să vezi femei de toate neamurile, de toate crezurile, 
reprezentante ale atâtor civilizaţii diferite, unele mai înaintate în 
cultură, altele semiculte, care, toate într-un glas şi o simţire, căutau 
cu o lealitate şi cu o înălţare sufletească deosebită, să facă să triumfe 
idealul de înfrăţire al omenirii şi au dat astfel lumii cea mai gran¬ 
dioasă manifestaţie de solidaritate umană şi socială. S-au luat în 
discuţiune chestiunile cele mai importante, şi s-au dezbătut cu o 
competinţă şi o seriozitate, care te făceau să te gândeşti la marile 
servicii pe care aceste femei le-ar aduce statelor, dacă unele din ele 
n-ar fi împiedicate de a lua parte la viaţa publică. 

Organizarea muncii, ocrotirea femeii şi a copilului muncitor, 
unitatea de morală cu tot complexul chestiunilor ce cuprinde, naţio¬ 
nalizarea femeii măritate, protecţia copilului legitim şi ilegitim, 
toate aceste chestiuni au fost cercetate deaproape şi hotărârile luate 
dovedesc maturitatea socială şi politică a femeii şi sunt cel mai bun 
răspuns dat defăimătorilor ei. 

însă, ceea ce se desprinde mai ales de la acest congres, este 
faptul că ţările, care au priceput din vreme importanţa acestei 
evoluţiuni, şi-au asigurat loc de frunte în această mişcare. Astfel 
Anglia şi America stau în cap, în jurul lor roiesc toate statele: 
Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda, Germania; nu mai vorbesc 
de ţările îndepărtate ca: China, Japonia, Australia, Siamul etc. 
Toate primesc directivele de la femeile anglo-americane, încât Anglia 
şi America prin femei vor stăpâni în viitor jumătate din conştiinţele 
omeneşti, prin ele opinia publică mondială şi vor avea deci cuvântul 
hotărâtor în toate chestiunile sociale, economice şi politice. 
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Latinitatea, care a fost în capul tuturor mişcărilor, iese de rândul 
acesta învinsă. Tări mari ca Franţa şi Italia, pentru că nu au priceput 
din vreme importanţa acestei evoluţii, nu au astăzi elemente destul 
de bine pregătite pentru a le opune anglosaxonelor şi pentru a le 
cuceri locul de frunte, la care au drept. Acest lucru trebuie să ne dea 
mult de gândit. Noi, urmaşii latinilor, chemaţi a cârmui aci în orientul 
european, putem noi oare să rămânem indiferenţi în faţa acestor 
mişcări, care pot oricând atinge interese vitale pentru ţară ? Mânate 
de această înaltă preocupare, am căutat să stabilim legături între 
noi şi femeile din ţările ce ne înconjoară şi ale căror interese se 
identifică în parte cu interesele noastre; am avut norocul de a sta¬ 
bili o înţelegere deplină între noi şi distinsele reprezentante ale 
Cehoslovaciei, Poloniei şi Jugoslaviei, şi am crezut nimerit şi cuminte 
să atragem în jurul nostru şi pe delegatele Bulgariei şi ale Greciei. 
Această înţelegere a luat denumirea de „Mica înţelegere Feminină", 
având ca scop strângerea legăturilor între noi, o unitate de muncă, 
în chestiunile de asistenţă socială, de higienă, de ocrotire a femeii şi 
a copilului, pentru dobândirea tuturor drepturilor civile şi politice, 
dar mai ales susţinerea reciprocă în marele congrese internaţionale 
ale intereselor ţărilor noastre. Astfel dacă s-ar mai discuta chestiu¬ 
nea minorităţilor, cum s-a mai făcut, nu am fi singure pentru a 
apăra punctul de vedere românesc. împreună cu noi s-ar ridica 
reprezentantele a cinci state, care ar uni glasul lor cu al nostru şi ar 
face să triumfe drepturile imprescriptibile ale României, drepturi 
câştigate prin veacuri de lupte şi de suferinţe şi prin sângele a opt 
sute de mii de români. Dacă din punct de vedere militar războiul 
este lichidat, din punct de vedere social, politic şi economic, lupta 
este în toi. De aceea avem datoria imperioasă de a câştiga ţării 
noastre toate simpatiile, toate prieteniile pentru a o apăra oricând 
cum se cuvine peste hotare. Credem deci că am slujit cu credinţă 
înaltele interese ale neamului, înjghebând această înţelegere ; care 
va fi o puternică unealtă de apărare pentru ţară în serviciul oricărui 
guvern. 

Mica înţelegere Feminină, abia înjghebată, a dat roadele aştep¬ 
tate. Până acum ţările mici nu aveau nici un loc în biroul Alianţei; 
trăgând la sorţi între noi, norocul a desemnat pe distinsa repre¬ 
zentantă a Greciei, D-na Avra Teodoropol, de a reprezenta deopo¬ 
trivă toate ţările noastre, iar României, care luase iniţiativa acestei 
înţelegeri, i s-a făcut deosebita cinste de a conduce lucrările. Mie 
personal, delegată a României şi a Consiliului Naţional al Femeilor 
Române, mi s-a făcut marea onoare de a mă alege, în unanimitate, 
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prezidenta Micii înţelegeri Feminine pentru doi ani, având ca secretară 
generală, aleasă tot în unanimitate, pe D-ra Ecaterina Cerkez, secre
tara generală a Consiliului Naţional al Femeilor Române; vice prezi
dentă a fost aleasă D-ra Dr. Tylitcka, delegata Poloniei şi membră 
în Consiliul municipal din Varşovia. 

Opera începută la Roma şi-a găsit consfinţirea în conferinţa ce 
s-a ţinut la Bucureşti, în zilele de 2-6 noiembrie 1923, când delega¬ 
tele tuturor statelor, care compun noua înjghebare alcătuită de noi, 
au venit în Bucureşti să ia parte la prima întrunire a Micii înţelegeri. 
Personalităţi de seamă ca D-na deputat Purkinova din Praga, D-na 
consilieră municipală Plaminkova din Consiliul municipal din Praga, 
D-na Samarova, directoarea ziarului Snova Praga, D-na Tylitcka, 
preşedinta Consiliului municipal din Varşovia, D-na Vanereska, 
membră în asociaţia feministă din Varşovia, D-na Avra Teodoropol, 
membră la Institutul de Economie politică din Atena, D-nele Corilos 
şi Ioanidis, ziariste, D-na Petcovici şi Atanasovici, reprezentând 
operele culturale şi sociale din Jugoslavia, nu au pregetat să vie să 
ia contact cu noi şi să înfiinţeze prima asociaţiune din estul şi 
orientul european. Aceasta are ca menire strângerea legăturilor 
între noi, o apropiere culturală şi mai ales stabilirea programului de 
acţiune socială, care să ne permită atât în ţările noastre, cât şi în 
marile congrese europene de a lupta pentru anumite principii de 
asistenţă şi dreptate socială, principii care vor fi în viitor temelia 
însăşi a noilor organizaţii de stat. Avem mulţumirea că această 
primă conferinţă, în care s-au votat statutele definitive ale Micii 
înţelegeri, în care am luat cunoştinţă unele şi altele de situaţiunea 
culturală, socială şi sanitară a femeilor şi a copiilor, a dat roadele 
aşteptate, punând definitiv temelia unei colaborări frăţeşti şi tot¬ 
deodată, din punct de vedere naţional românesc, stabilind legături 
statornice între ţara noastră şi personalităţile feminine din acele 
ţări, care astăzi, cunoscându-ne mai bine, vor fi atâtea propagan¬ 
diste în folosul României. 

Vizita D-nei Avril de Sainte Croix, vice prezidenta Consiliului 
Internaţional, prezidenta Consiliului Naţional Francez şi membră 
la Liga Naţiunilor, a fost deasemeni rezultatul muncii neobosite a 
Consiliului Naţional al Femeilor Române, care nu a şovăit a face 
sacrificii pentru a pune într-o lumină vie activitatea femeii române, 
pe toate terenurile şi a-i asigura tot sprijinul în marile asociaţiuni 
feministe de peste hotare. Ideea călăuzitoare, ce ne-a condus, a fost 
să nu lăsăm România izolată, să nu lăsăm ca astăzi, când se plămă¬ 
deşte o nouă conştiinţă, când femeile sunt cârmuitoarele acestei 
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mari mişcări, care strânge, în jurul unui steag şi al unei mari idei de 
dreptate, milioane de fiinţe, România să rămână în afară, lăsând pe 
vrăjmaşii ei să ia parte la ridicarea cetăţilor, care vor fi titlul de 
onoare al societăţilor de mâine. Am servit deci cu sârguinţă inte¬ 
resele naţionale, reţinând României loc de frunte în această mişcare 
modială. 

Consiliul Naţional al Femeilor Române, după un an şi jumătate 
de la înfiinţarea lui îşi îndreptăţeşte menirea prin munca uriaşă ce 
a desfăşurat şi prin încrederea ce a câştigat-o la marile asociaţiuni 
internaţionale. 

Rămâne acum ca femeile române din toate treptele sociale, din 
toate colţurile ţării să priceapă bine că astăzi a fi abstenteiste de la 
muncă, de la solidaritatea obştească, socială şi politică este o sinuci¬ 
dere morală, pentru ele şi pentru ţară. Iar părinţii, soţii şi fraţii 
noştri, să fie cei care să ne ajute, care să ne îndrumeze, care să ne 
silească să ne înhămăm la muncă, pregătind astfel din vreme noua 
armată, chemată să ducă România la noi izbânde pe terenul luptelor 
de idei, ce se încing. Prin asemenea muncă, femeia nu-şi va pierde 
nimic din farmecul ei; dimpotrivă va câştiga respectul tuturor. La 
lozinca învechită că Biserica, copiii şi gospodăria alcătuiesc para¬ 
disul femeii, adăogăm acum cuvântul Patrie, pe care nici o putere 
nu ne va împiedica să o slujim cu toată cucernicia unor suflete 
credincioase. Aceasta trebuie să fie noul ideal al femeii române. 

Alexandrina Gr. Cantacuzino 
Cincisprezece ani de muncă socială şi culturală. 

Discursuri, conferinţe, scrisori, Tipografia 
Românească, Bucureşti, 1928, pp. 163-169. 



40 
Raport al Comisiunii juridice de pe lângă 
Consiliul National al Femeilor Române, 

pentru punerea în concordantă a Codului 
Civil român cu noua Constituţie, cu privire 
la condiţia juridică a femeii în raporturile 

dintre soti, de familie si patrimoniale 

D-nelor şi D-lor, 
Noile curente sociale care au scos în lumină importanţa femeii ca 

factor social, au avut o influenţă determinantă asupra concepţiilor 
legislative de pretutindeni. 

în mare parte din state, şi mai ales din constituţiile de după 
război, femeia a fost primită ca colaboratoare egal îndreptăţită cu 
bărbatul, la viaţa de familie şi socială. 

Mişcarea femeii române pentru atingerea aceleiaşi ţinte, a înre¬ 
gistrat tot în acest din urmă timp un însemnat succes, întrucât 
legiuitorul constituant din 1923 a înscris în noua Constituţie, într-o 
formă destul de pozitivă, principiul deplinei egalităţi civile a femeii 
cu bărbatul, fără să fi uitat cu desăvârşire chiar principiul dreptu¬ 
rilor politice. 

Art. 6 din Constituţia nouă se exprimă, în ce priveşte drepturile 
civile: 

„Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei 
egalităţi a celor două sexe". 

în legătură cu acest articol, art. 137 din aceeaşi Constituţie, 
prevede însă că: 

„Se vor revizui toate codicele şi legile existente în diferitele părţi 
ale statului român, spre a se pune în armonie cu Constituţia de faţă 
şi a asigura unitatea legislativă". 

„Până atunci ele rămân în vigoare". 
Se împlineşte aproape un an de la votarea acestor dispoziţiuni 

constituţionale. Diverse comisiuni s-au întocmit la Ministerul de 
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Justiţie pentru revizuirea codurilor. Se pare însă că nimeni nu s-a 
gândit să pună în concordanţă noua legiuire cu prevederile art. 6 
din Constituţie, deoarece, până în prezent, nici o femeie sau vreo 
grupare de femei n-a fost consultată asupra felului cum s-ar putea 
traduce în fapt principiul pus de noua Constituţie în acest art. 6. 

Avem ştiinţă că în comisiunea pentru reforma codului civil, institu¬ 
ită la Ministerul de Justiţie, d-l profesor D. Alexandresco a alcătuit 
un ante-proiect de reformă. 

Nu ştim însă, după aproape un an, ca acel ante-proiect să se fi 
luat în cercetare şi nici vre-o altă lucrare în acest sens nu ştim să se 
fi elaborat. 

în asemenea condiţiuni şi în preajma unificării legislaţiei noastre 
conform noii Constituţii, Consiliul N.F.R., care urmăreşte întreaga 
realizare a aspiraţiilor femeii române în ce priveşte viaţa ei ca factor 
hotărâtor în familie sau în viaţa socială, şi-a propus a alcătui un 
ante-proiect în care să se prevadă, în concordanţă cu Constituţia, 
dispoziţiile pozitive de lege, care să traducă în fapt pricipiul consti¬ 
tuţional. 

Ceea ce ne va fixa atenţiunea de la început în ante-proiectul 
nostru, va fi situaţia juridică a femeii măritate, femeia ca soţie şi ca 
mamă, pentru că, pe aceasta, în primul rând legiuirea actuală o 
lipseşte de cele mai capitale drepturi de care are nevoie în familie şi 
societate. 

Codul civil actual nu mai poate dăinui. Dispoziţiile lui injuste şi 
vexatorii trebuiesc suprimate. 

Modificările ce propunem a se aduce dispoziţiunilor acestui cod, 
în ce priveşte egalitatea drepturilor civile ale femeii, se referă: 

1. La naţionalitatea femeii măritate (art. 19); 
2. La consimţământul şi opoziţia părinţilor relativ la adminis¬ 

trarea averii la căsătorie, la creşterea şi profesiunea copiilor 
(art. 131 şi 154 cod. civ., art. 10 cod. com ; art. 185 şi urm., art. 
343 şi urm. cod. civ.); 

3. Dispoziţiunile relative la legitimarea copiilor şi căutarea 
paternităţii (art. 304 şi 307 cod. civ.) cum şi cele relative la 
emanciparea lor (art. 422); 

4. Dispoziţiile relative la aservirea morală a femeii prin căsă¬ 
torie (art. 195 şi 196, 95 cod. civ., acesta din urmă relativ la 
domiciliul femeii măritate); 

5. Incapacitatea femeii măritate de a sta în justiţie şi contracta 
sau de a face comerţ fără consimţământul soţului (art. 198 -
205 cod. civ.; art. 624 şi urm. pr. civilă; art. 15 cod. com.); 
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6. Ştirbirea autorităţii femeii măritate în exerciţiul puterii 
părinteşti (art. 327-337 cod. civ.); 

7. Dreptul de tutelă al mamei în căsătorie, ca văduvă sau ca 
recăsătorită (art. 343, 345, 347-348, 353 şi 383 cod. civ.); 

8. Dreptul de moştenire al femeii văduve (art. 684 cod. civ.); 
9. Actele juridice între soţi, în timpul căsătoriei (art. 936-941, 

1307 cod. civil); 
10. Incapacitatea femeii rezultând din regimul dotal (art. 1233 

şi urm. cod. civ.); 
11. Rezolvarea chestiunii celui mai potrivit regim matrimonial 

între soţi şi a donaţiunilor prin contractul de căsătorie (art. 
932-935' cod. civ.); ' 
Regimul dotal cuprinde în sine o vădită atingere a dreptului 
de folosinţă al femeii asupra veniturilor dotei sale şi în unele 
cazuri transformă pe bărbat în chiar proprietarul bunurilor 
ei cu prerogative extraordinare pentru el, cum e în cazul de 
divorţ aceea de a nu restitui dota decât după un an de la 
desfacerea căsătoriei (art. 1273 cod. civ.); 

12. Capitolul relativ la despărţenie, încă va trebui revizuit (art. 
194-285 cod. civ.). 

Din cercetările codurilor mai noi aplicate în Europa, credem că 
codul civil elveţian, aplicat abia din 1912, ar putea fi consultat cu 
folos pentru anumite dispoziţiuni din ante-proiectul nostru, pentru 
că în direcţia ce urmărim, acest cod pare a fi atins un maximum de 
revendicări, care asigură femeii exerciţiul independenţei şi a demni¬ 
tăţii persoanei ei pe care nu-l întrec decât popoarele, care acordă 
drepturi integrale pentru femei. 

L. Bridel, profesor de drept la universitatea din Tokio, în lucrarea 
comparativă asupra „Codului civil elveţian şi codului civil francez" -
încheie cu următoarea judicioasă reflecţie: 

„Condiţiunea, bună sau rea, care se face femeii prin moravuri şi 
prin lege, este considerată cu drept de cuvânt ca criteriul cel mai 
exact al gradului de civilizaţie reală a unei ţări". 

„Juriştilor, adaogă Bridel, le revine marea şi frumoasa sarcină 
de a lucra la reforma legilor pentru femeie şi drepturile ei, pentru 
aceea în braţele căreia copilul soarbe tinereţea, iar bărbatul bucuria 
de trăi!". 

Iată, d-lor jurişti, pentru ce am apelat cu atâta căldură la con¬ 
cursul d-voastră. 

Prezenţa d-voastră în mijlocul nostru pentru a colabora la pregă¬ 
tirea unei vieţi noi femeii române, ne vădeşte că avem cu toţii 
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aceeaşi înaltă înţelegere a vieţii în sine, ca şi a vieţii naţionale, şi de 
aceea cu toată speranţa ce-şi pune în colaborarea d-voastră atât 
de luminată, Consiliul Naţional vă aduce mulţumirile cele mai recu¬ 
noscătoare. 

Calypso Corneliu Botez, 
Preşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor Române 

29 decembrie 1923 

Drepturile femeii în viitorul cod civil. Studii, 
comunicări si propuneri în vederea reformei, 

Consiliul Naţional al Femeilor Române, Comisiunea legislativă, 
Tipografia „Curierul judiciar", Bucureşti, 1924, pp. 5-8. 
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Propuneri de modificare la proiectul Legii 
Văitoianu de unificare administrativă [...] 

RAPORT 

1. Cerem ca femeile să fie eligibile şi alegătoare în comunele 
urbane şi comunale cu singura restricţie să fie ştiutoare de carte. 

în vremurile de democraţie în care trăim, nu se poate să se facă 
categorii de privilegiaţi printre membrii aceluiaşi consiliu, unii să 
înfrunte voinţa alegătorilor şi alţii să fie cooptaţi, adică să fie numiţi 
de cei dintâi, bineînţeles prin îngăduinţa puterii executive de stat. 
Membrii cooptaţi pot fi printre specialiştii tehnicieni, reprezentanţii 
bisericii, ai şcoalei, care prin îndeletnicirile lor nu pot lua parte la 
campaniile electorale. Femeile nu trebuie să fie cooptate, căci ele 
urmează să ia contact cu mulţimea şi să caute a o cunoaşte şi a-i 
pricepe nevoile; altfel am falsifica mecanismul constituţional care 
nu poate admite deosebiri între cetăţenii mandatari ai poporului. 

Constituţia spune că drepturile femeilor se vor rezolva printr-o 
lege specială votată cu două treimi. Or, prin această lege admi¬ 
nistrativă se recunosc [sic!] drepturile femeilor, însă nu după preve¬ 
derile constituţionale, ci după bunul plac sub formula cooptării, 
ceea ce ar fi în contradicţie cu principiile şi spiritul Constituţiei. 
Proiectul Văitoianu cuprinde lipsuri foarte mari în ceea ce priveşte 
higiena şi sănătatea publică, este chiar dureros că nu se prevede un 
capitol în care această chestiune primordială să fie rezolvată. De ase¬ 
menea tot ce se referă la existenţă este lăsat în voia unor regulamente 
ulterioare. Astăzi asistenţa socială este împărţită sub ocrotirea 
atâtor autorităţi de stat, încât nimeni nu ştie la cine să facă apel. 
Această confuzie de atribuţiuni mai are cusurul că este extrem de 
costisitoare, fiecare autoritate având pentru aceleaşi instituţiuni 
inspectori care controlând pe rând pot fi de păreri deosebite în 
ordinele ce dau conducătorilor acestor aşezăminte. 

- Cerem ca legea comunală să prevadă la capitolul sanitar regimul 
aboliţionist, tratamentul obligator al bolilor sociale fără deosebire 
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de sex, declararea obligatorie a acestor boli şi sancţiuni severe 
pentru propagatorii lor. 

2. Cerem totodată ca poliţia de moravuri să fie reorganizată 
în sensul regimului aboliţionist, d-ne doctoriţe şi membre ale ope¬ 
relor sociale având a supraveghea mai ales tineretul şi minorii de 
ambele sexe. 

3. Cerem măsuri de prevedere socială pentru ajutorarea din 
vreme a tineretului, ca el să fie salvat fiziceşte şi moraliceşte şi 
pedepse severe pentru mijlocitorii şi exploatatorii lor. 

O nouă lege comunală care nu ar cuprinde toate aceste chestiuni 
capitale nu ar corespunde evoluţiunii vremurilor şi cerinţelor socie¬ 
tăţii moderne. 

Alexandrina Gr. Cantacuzino 
Drepturile femeii în viitorul cod civil. Studii, 

comunicări si propuneri în vederea reformei. Consiliul 
Naţional al Femeilor Române. Comisiunea legislativă, 
Tipografia „Curierul judiciar", Bucureşti, 1924, pp. 181-182. 



42 
Comunicare făcută la Institutul Social 

Român asupra scopului întrunirii tinute 
la Bucureşti, în ziua de 25 octombrie 1925, 

de către Consiliul National al Femeilor 
9 

Române cu Asociatiunile feminine 
9 

minoritare, 25 noiembrie 1925 
Chestiunea minorităţilor are 2 laturi: una, care priveşte impor

tante interese de stat; alta izvorâtă din adâncul conştiinţelor dornice 
de dreptate. 

Veacul al XX-lea este caracterizat prin redeşteptarea sentimen¬ 
tului de naţionalitate. Atunci a început în lumea întreagă o mişcare 
tinzând la liberarea neamurilor, de veacuri asuprite, la închegarea 
lor în alcătuiri autonome; în fine la recunoaşterea principiului de 
auto-determinare al naţionalităţilor, ceea ce a adus prăbuşirea marii 
împărăţii Austro-Ungare şi războiul mondial, care va purta în istorie 
mândrul titlu de războiul naţionalităţilor. Atunci, în ceasul de cum¬ 
plită durere, de năruire a lumii vechi şi a unei întregi concepţii 
sociale şi politice, s-a strecurat în minţi şi în suflete credinţa nevoii 
unui echilibru statornic de dreptate a unei noi evanghelii, care să 
arate că adevărul nu trebuie să se sprijine pe forţă, ci pe dreptate şi 
că de această dreptate, trebuie să se împărtăşească toţi fiii pămân¬ 
tului, fără deosebire de religie sau naţionalitate. Uriaşul război; 
croind noi hotare şi o nouă alcătuire a omenirii, nu a putut să nu 
creeze şi situaţiuni foarte gingaşe pentru milioanele de suflete, care 
dintr-o zi pe alta s-au găsit fără patrie, sau mai bine zis cu altă 
patrie, alte tradiţii, alte crezuri, alte obiceiuri. Sunt astăzi în Europa 
circa 30 milioane de fiinţe care se găsesc astfel dezrădăcinate de 
tulpina lor. Tratatele de pace însă, prin îngrijirea marelui Wilson, 
au căutat să ocrotească pe acei destul de greu încercaţi, prin faptul 
că erau smulşi dela patria lor şi să le asigure libera lor dezvoltare 
socială, culturală şi religioasă. Astfel a luat naştere pentru prima dată, 
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oficiala recunoaştere a dreptului minorităţilor din însuşi principiul 
naţionalităţilor şi ca rezultat firesc al marelui război de neatârnare 
al naţionalităţilor. 

Pentru respectarea tratatelor, întărirea lor şi asigurarea păcii, a 
luat naştere Liga Naţiunilor, care reprezintă primul pas al omenirii 
spre o nouă evoluţie, spre o mai înaltă concepţie politică, spre o 
apropiere sufletească a tuturor fiilor pământului. 

Liga Naţiunilor s-a găsit dela înfiinţare, în faţa delicatei pro¬ 
bleme a minorităţilor, a cărei complexitate îi îngreuiază dezlegarea, 
căci atinge deopotrivă chestiuni de ordin sociologic, politic şi senti¬ 
mental. Totuşi n-a încetat, prin studierea amănunţită a situaţiei la 
faţa locului în diferite state şi prin anchete, să caute a linişti pati¬ 
mile. Ea a obţinut o oarecare destindere între germani şi polonezi la 
Danţig, între jugoslavi şi bulgari în Macedonia. însă, înrâurirea 
Ligii Naţiunilor nu-şi poate da roadele cuvenite, câtă vreme problema 
minorităţilor este privită numai ca o chestiune orientală în sarcina 
noilor şi tinerelor state ieşite mărite din război ca: Polonia, 
Cehoslovacia, Jugoslavia, Estonia, Grecia, România şi nu priveşte 
câtuşi de puţin statele mari occidentale ca: Franţa, Anglia, Italia, 
America etc. în asemenea condiţiuni dela început se păcătuieşte 
slăbind principiul, care nu mai poate avea puterea unei dogme 
recunoscute de toţi şi se stabilesc două legislaţii: una pentru cei 
mici, cărora li se impun anumite datorii şi alta pentru cei tari care, 
ca în trecut, pot face ce vor fără a da socoteală nimănui de faptele 
lor. Aceasta a dat naştere la un curent iredentist foarte pronunţat 
care, sub scutul ideilor de dreptate, caută a transforma problema 
minorităţilor într-o armă de agitaţie prevestitoare de furtuni. Cum 
aşa de bine o spunea astă vară, în şedinţa plenară a Ligii Naţiunilor 
delegatul Estoniei: 

„De ce unor ţări li se impun anumite măsuri de protecţie a mino¬ 
rităţilor de care altele sunt scutite ?". 

Dacă toate ţările ar introduce aceeaşi legislaţie pentru mino¬ 
rităţi, această legiuire internaţională ar căpăta o putere morală de 
care nimeni nu ar îndrăzni să se atingă, ar avea atunci înţelesul 
unei mari opere de dreptate şi n-ar mai sluji politicienilor ca armă 
de excitare, de aţâţare a unora în contra altora; minorităţile n-ar 
mai fi centre oculte de nemulţumire şi de ură. 

Totdeodată se impune ca, pe lângă recunoaşterea drepturilor 
minorităţilor, să se stabilească şi datoriile lor faţă de noile patrii, 
datorii care, dacă le vor călca, vor pierde sprijinul Ligii Naţiunilor. 
Ţările membre ale Ligii, care înţeleg să beneficieze de sprijinul 
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reciproc, intelectual, moral, social şi politic al altor state, trebuie să 
ştie că uneltirile oculte, aţâţările la ura semănătoare de războaie 
impun sancţiuni, care le expun la eliminarea lor din Asociaţia Ligii. 

Tocmai pentru că ne dăm bine seama de importanţa dezvoltării 
minorităţilor într-un stat, mai ales într-un stat tânăr, dornic de a 
întări viaţa lui lăuntrică, de aceea am făcut în numele „Consiliului 
Naţional al Femeilor Române" un apel către Asociaţiile feminine 
minoritare crezând că noi, femeile, suntem mai ales chemate a fi 
elementul de închegare, de înfrăţire, de apropiere sufletească, căci 
noi suntem sufletul familiei şi deci cele îndriduite a cimenta marea 
familiei de toate neamurile şi de toate legile pe care ursita soartei o 
face să convieţuiască cu noi. 

Chemarea noastră a corespuns unei vădite necesităţi şi de aceea a 
avut un răsunet aşa de mare, şi aci, şi peste hotare. în aceeaşi vreme 
Liga Naţiunilor prin preşedintele ei, Domnul Dandurand, dădea 
primul avertisment acelora care caută a face din această problemă 
de frăţie şi dreptate o armă de luptă, stabilind, prin cuvântarea sa 
de închidere a sesiunii Ligii de astă toamnă, drepturile, dar şi 
datoriile minorităţilor. Totodată s-a întrunit la Geneva Congresul 
Internaţional al minorităţilor, la care au luat parte delegaţi ai mino¬ 
rităţilor din 14 state ale lumii, reprezentând 30 grupuri şi 12 naţio¬ 
nalităţi. Am avut mulţumirea să vedem că nu s-a căutat prin această 
întrunire o asmuţire de patimi, ci din contră, în convocarea însăşi, se 
spunea că trebuie căutată dezvoltarea minorităţilor în cadrul legilor 
statelor. Iar în hotărârile luate s-a cerut, pentru întărirea păcii şi a 
bunei înţelegeri, ca Liga Naţiunilor, conform tratatelor, să ia în mână 
chestia minorităţilor şi să găsească calea spre o deplină înţelegere. 

Noi, deci, căutând o apropiere cu asociaţiunile feminine minori¬ 
tare din ţara noastră, eram în deplin acord cu opinia publică şi 
cu sentimentul general. însă, noi credem că dezlegarea chestiunii 
minoritare şi înţelegerea, ce trebuie să urmeze, nu pot fi temeinice, 
decât dacă sunt ratificate de conştiinţa publică în fiecare stat, iar nu 
prin intervenţia străinătăţii, totdeauna jignitoare şi nefolositoare, 
deoarece lucrează în necunoştinţa împrejurărilor atât de diferite 
dela un popor la altul. De aceea socotim că, numai calea aleasă de 
noi este cea mai prielnică, dând putinţa ca o dreaptă judecată să se 
strecoare încetul cu încetul în sufletele noastre, a[le] majorităţii şi 
a[le] minorităţii cetăţenilor, şi astfel să ajungem prin noi înşine la 
apropierea mult dorită. 

înaintea întrunirii a urmat o lungă corespondenţă între noi şi 
asociaţiunile feminine minoritare şi am avut mulţumirea să le putem 
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convinge ca întrunirea să se ţie în capitala ţării, căci numai aşa 
putea avea răsunetul cuvenit, iar doamnele delegate puteau face 
cunoştinţă cu dezvoltarea noastră socială, cu operele noastre de 
asistenţă, cu complexul concepţiilor româneşti, pentru ca, la rândul 
lor, să-şi dea seama de viaţa, de ţelurile şi de năzuinţele noastre. 

Au luat parte la întrunire [25 octombrie 1925, Bucureşti] 70 de 
delegate, reprezentând vreo 300 de societăţi feminine minoritare 
de asistenţă socială din Transilvania, Banat, Bucovina. Nu putem 
ascunde îngrijorarea ce ne cuprinsese în ajun, căci nu era uşor a lua 
răspunderea unei asemenea întruniri în starea actuală, în mijlocul 
atâtor agenţi, care caută numai a semăna vrajbă. însă, din prima 
clipă, şi unele şi altele, dorind cu lealitate numai adevăr şi dreptate, 
am găsit putinţa să înlăturăm jignirile, care ar fi stânjenit orice 
activitate. 

Plângeri au fost multe şi felurite, dar pentru aceasta ne întruni¬ 
serăm. Dacă însă nu se vor putea soluţiona toate cererile, unele 
trebuie să capete imediat dezlegare; în orice caz s-a dovedit că 
neînţelegerile pot fi înlăturate. 

Din toate plângerile reiese că delegatele nu ne cunosc şi nu 
cunosc îndeajuns aplicarea legilor în vechiul regat. De pildă: Legea 
exproprierilor o privesc ca făcută numai pentru a-i despuia pe ei sau 
aşezămintele lor şi nu ştiu că spitalele noastre, înzestrate cu averi 
de milioane prin donaţiuni, făcute de marile noastre familii boie¬ 
reşti, au fost expropriate în aşa fel, încât voinţa testatorilor a fost 
călcată, ne mai fiind asistenţa gratuită cum o rânduise ei, ci numai 
cu plată destul de mare. 

Sunt alte plângeri, care privesc lipsa de bună şi cinstită admi¬ 
nistraţie, de care suferă ţara întreagă. Rechiziţiile de locuinţe, ce se 
menţin sunt spre dauna morală a ţării întregi şi în această privinţă 
trebuie să avem bărbăţia să ne ridicăm cu hotărâre, arătând că nu 
înţelegem ca, 8 ani după război, să menţinem legiuiri excepţionale. 
Este nevoie să ne pregătim a intra în starea normală şi ca atare 
trebuie să luăm măsurile cuvenite, ca cel mult peste doi ani să 
încetăm cu arbitrarul şi favoritismul. Până atunci, până ce statul va 
putea chibzui locuinţele necesare funcţionarilor săi, va trebui să se 
plătească pentru imobilele rechiziţionate de 3 ori valoarea chiriei, 
iar această chirie va fi stabilită după regiuni, în aşa fel, încât acela, 
a cărui locuinţă este rechiziţionată, să aibă o despăgubire materială 
pentru neplăcerea de a vedea cu sila la căminul său nişte străini. 
Statul ar contribui cu o sumă suplimentară, peste chiria ce plătesc 
funcţionarii locuind în case rechiziţionate. 
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De asemeni în chestiunile examenelor de bacalaureat sau altele, 
cred că s-ar fi putut, menţinând orânduirea noastră şcolară, proceda 
cu mai multă blândeţe cu candidaţii minoritari, căci o veche zică-
toare spune că, numai cu miere se pot câştiga şi vieţuitoarele şi 
oamenii. Trebuie să ne dăm seama că nu se impune cu pumnul o 
limbă, o credinţă, un fel de a cugeta. Din greşelile săvârşite veacuri 
de-a rândul de maghiari în contra noastră, trebuie să tragem o 
învăţătură căutând a găsi drumul inimilor printr-o înaltă concepţie 
umană de dreptate şi de pricepere a tuturor prejudecăţilor, tradi¬ 
ţiilor, durerilor. Această înţelegere să ne ridice la adevărata politică 
înţeleaptă, care va scuti ţara de zguduirile interne şi externe. 

Sunt alte chestiuni mărunte, ca taxele percepute de stat asupra 
serbărilor date pentru operele de asistenţă, care s-ar putea uşor 
soluţiona. în fine este chestiunea limbii oficiale, asupra căreia nu 
poate fi discuţie şi pe care nimeni cu judecată, aci şi în străinătate, 
nu o poate admite. 

Rezultatul îmbucurător al acestei întruniri se desprinde din cuvin¬ 
tele Prezidentei delegaţiunii maghiare, Contesa Paula Bethlen, o 
ferventă patriotă maghiară, care totuşi a priceput că a trecut vre¬ 
mea izolării, a boicotării, a uneltirilor oculte. Venind la noi, văzând 
organizaţiile noastre de asistenţă, văzând munca femeii române în 
toate direcţiile, vizitând Societatea de ocrotire a sugacilor, Leagănul 
Sf. Ecaterina, grădinile de copii ale Societăţii Ortodoxe, căminul 
orfanelor din atelierele Ţesătoarei, a tineretului dornic de învă¬ 
ţătură la şcoala de secretare, de sub direcţiunea D-nei Botez, şi 
căminul studentelor Spiru Haret, de sub prezidenţia D-nei General 
Averescu, văzând minunata alcătuire de sprijinire socială şi morală 
a Asociaţiunii creştine, de sub conducerea D-nei Maria Filipescu, 
i-am smuls contesei Bethlen un strigăt de admiraţie, când ne-a spus: 
„Nu vă cunoşteam, judecam rău poporul român; ne-am înşelat, 
avem multe de învăţat, dela D-voastră". 

Aşa încetul cu încetul, adevărul îşi face drum. Am câştigat stima 
unei adversare, care a primit, deschizându-şi ochii, a fi tovarăşa 
noastră de muncă. 

De la ele, de la delegatele Asociaţiunilor feminine maghiare, de la 
acelea, care păreau cele mai înverşunate, a venit propunerea unei 
colaborări cu noi, fapt de o însemnătate care nu va scăpa nimănui: 
căci, de aci înainte, la noi vor veni întâi plângerile minoritarilor. 

Vom căuta, luând cunoştinţă de ele şi cercetându-le de aproape, 
să vedem în ce măsură pot fi satisfăcute; iar străinii nu vor mai 
avea a se amesteca aşa de uşor în treburile noastre. 
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Scumpă Principesă, 

Mulţumim pentru amabilitatea D-v., pentru tactul şi toată bună¬ 
voinţa cu care toate doamnele au căutat să uşureze munca noastră 
şi mai ales mulţumim D-v., Principesă, căci arătându-ne opera feme¬ 
ilor române şi dându-ne ocaziunea de a vorbi cu fiecare în parte, 
ne-am făcut o părere dreaptă despre activitatea energică şi minu¬ 
nată a femeii române. 

In speranţa că vom lucra încă mult timp împreună, vă rog a 
primi expresiunea sincerei noastre recunoştinţe. 

(ss) POLYXENE HUSZÂR NEMES 

Cu aceste cuvinte - fie ne îngăduit a cere sprijinul D-lor membrii 
ai Institutului Social pentru o serie de conferinţe în limbile germană 
şi maghiară pe care cred că ar fi folositor să le ţinem în Ardeal, 
Banat şi Bucovina; pentru a populariza arta, literatura, ştiinţa, 
întregul suflet al poporului nostru şi a face cunoscut adevărata 
noastră concepţie de stat. Aceasta pentru a înlătura propaganda ce 
se face de agenţii de peste hotare, care doresc a menţine în masele 
populare minoritare idei greşite despre noi. 

Mulţumesc pentru cinstea de a fi fost aleasă pentru a face cunoscut 
aci fericita activitate a „Consiliului Naţional al Femeilor Române" 
ca o pildă de ce poate o alcătuire feminină, conştientă de datoriile şi 
de menirea ei. 

Alexandrina Gr. Cantacuzino 
Cincisprezece ani de muncă socială şi culturală. 

Discursuri, conferinţe, scrisori, Tipografia 
Românească, Bucureşti, 1928, pp. 197-203. 

Ca încheiere, pentru a lumina conştiinţa D-voastră, D-lor membrii 
ai Institutului Social, asupra părerii pe care o au astăzi, despre 
femeia română şi munca românească, reprezentantele autorizate 
ale Societăţilor feminine minoritare, să-mi permiteţi să vă citesc un 
pasagiu din scrisoarea de mulţumire a Baroanei Huszâr, căci este 
un omagiu adus tuturor femeilor noastre şi ca atare, mai ales Domniilor 
Voastre, Doamnelor, care sintetizaţi aşa de bine munca ştiinţifică, 
literară, sociologică a femeii române, mânată în cercetările ei numai 
de iubirea de patrie şi de neam. 

Budila, 29 X 1925 
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Conferinţa ţinută de Alexandrina 

9 9 

Gr. Cantacuzino la Fundaţia Carol, 
9 7 

la 31 ianuarie 1926, asupra lucrărilor 
Conferinţei Micii înţelegeri Feminine, 
întrunite la Atena, 6-13 decembrie 1925 

Doamnelor şi Domnilor, 
In expunerea ce fac, voi atinge chestiuni diferite, care par că nu 

au nici o legătură între ele; totuşi ele fac parte dintr-o serie de 
impresii care se înlănţuiesc tocmai aşa cum le-am cules şi noi în 
neuitata călătorie ce am făcut. 

Scopul acestei călătorii era de a lua parte la a 3-a Conferinţă a 
Micii Inţelegeri Feminine şi de a avea un schimb de vederi cu tova¬ 
răşele noastre jugoslave, cehoslovace, poloneze şi grece. Primirea ce 
ni s-a făcut, de însuşi guvernul elen, a întrecut orice aşteptare. 
De rândul acesta, importanţa operei noastre în serviciul Păcii a fost 
oficial recunoscută de autorităţile de stat, care nu mai erau repre¬ 
zentate ca în trecut prin individualităţi răzleţe la întrunirile noastre. 
De data aceasta, însuşi guvernul elen şi oraşul Atena ne priveau ca 
oaspetele lor, arătând prin glasul autorizat al Primarului Atenei, 
însemnătatea acestei conferinţe, menită a înfăptui o apropiere sufle¬ 
tească între popoarele din Sudul Europei. 

Intreaga presă, fără deosebire de partid, ne-a salutat în mod 
entuziast, urmărind zilnic lucrările noastre, care erau dezbătute cu 
multă aprindere în ziare şi în toate localurile publice. 

Intr-adevăr, lucrările conferinţei înseamnă un pas înainte în 
apărarea demnităţii familiale. Ele dau mamei locul ce i se cuvine la 
căminul său; ele cer, de asemeni, ca munca femeii să fie preţuită 
la fel ca a bărbatului. Veţi putea judeca, prin rezoluţiile votate, 
însemnătatea chestiunilor dezbătute. 

Ordinea de zi cuprindea: 
Discuţii asupra Codului Matrimonial, raportor fiind Doamna 

Tyliska, reprezentanta Poloniei. 
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Statutul funcţionarelor, raportor fiind D-na Plaminkova din 
Cehoslovacia. 

Dezvoltarea economică în diferitele ţări din Mica înţelegere 
Feminină, raportor fiind D-ra Odobescu. 

Situaţiunea minorităţilor în ţările respective, raportor fiind D-na 
Purkynova, delegata Cehoslovaciei. 

Discuţiunile au fost foarte vii la Codul Matrimonial şi la Minorităţi. 
S-au luat următoarele hotărâri: In chestiunea Codului matrimonial 
am cerut: 

1. Egalitate de drepturi între soţi: Căsătoria fiind o unire făcută 
prin bună învoire, fiecare trebuie să rămână stăpân pe persoana sa, 
pe averea sa, pe salariul său; dota trebuie să fie înlăturată. 

Părinţii trebuie să aibă drepturi egale în atribuţiunile lor faţă de 
copii; având şi unul şi altul aceleaşi răspunderi, ei sunt datori să 
contribuie materialiceşte şi moraliceşte la bunul mers al familiei. 

2. Munca, pe care femeia o depune în gospodărie, trebuie să fie 
socotită ca o profesiune şi deci preţuită ca un venit adus în casă 
alături de averea sa şi de salariul său, dacă acestea există. Această 
profesiune îi dă dreptul la o parte din venitul soţului, pentru nevoile 
ei personale. 

3. Ca tutore al copiilor să fie numit de drept acela din cei doi soţi, 
care rămâne în viaţă. Dacă unul dintre dânşii, prin defectele sale 
morale sau fizice, nu poate să-şi îndeplinească mandatul, atunci 
celălalt soţ va primi de la tribunal însărcinarea de a-l înlocui în 
dreptul de tutelă asupra copiilor. 

4. Certificatul medical privitor la sănătate trebuie să fie obligator 
pentru ambii soţi, înainte de a contracta căsătoria. 

5. Căsătoria civilă, în ţările unde nu există, trebuie, introdusă 
numaidecât, ca un drept primordial de validitatea căsătoriei. 

Această rezoluţie nu poate decât să contribuie la întărirea morală 
şi la demnitatea femeii. 

A 2-a chestiune, la ordinea zilei, privea situaţiunea funcţiona¬ 
relor în diferitele ţări. Raportor a fost prietena şi colega noastră 
D-na Plaminkova, astăzi senator în senatul cehoslovac. D-sa a făcut 
o lucrare foarte documentată şi după lungi discuţiuni s-a ajuns la 
următoarele hotărâri: 

1. a) Femeia să fie primită, la aceleaşi slujbe, cu aceleaşi drepturi 
de salariu şi de înaintare ca şi bărbaţii. 
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b) Indemnizaţiile de familie şi de scumpetea vieţii să fie aceleaşi 
pentru funcţionarii căsătoriţi de ambele sexe, având dreptul ambii 
soţi a primi indemnizaţia, dacă sunt funcţionari. 

2. a) Femeia funcţionară şi muncitoare, însărcinată, trebuie să 
obţină un concediu de 6 săptămâni înaintea naşterii şi de 6 săptă
mâni după; aceste săptămâni îi vor fi plătite, fără ca ea să plătească 
pe locţiitorul său. 

b) Funcţionara mamă, care-şi alăptează singură pruncul, să aibă 
dreptul la trei întreruperi în munca zilnică (de câte 1/2 oră fiecare) 
pentru alăptare. 

c) Căsătoria nu trebuie să împiedice pe femeie în cariera sa, iar 
legea trebuie să dea aceleaşi drepturi la slujbele statului, femeilor 
căsătorite sau nu, ca şi bărbaţilor. 

Faptul de a avea un copil legitim sau nelegitim nu trebuie să fie 
o piedică în cariera sa. 

3. In caz de moarte a părinţilor, pensia să fie dată copilului 
legitim sau nelegitim. 

4. Funcţionarul de ambele sexe trebuie să se bucure de o pensie, 
la bătrâneţe, precum şi de o indemnizaţie în caz de accident. 

5. Statul şi comunele, prin organizaţii particulare, trebuie să 
înlesnească distracţiile particulare pentru funcţionare. 

6. a) Asociaţiunile feministe trebuie să facă tot ce le stă în putinţă, 
pentru a contribui la organizarea sindicală a funcţionarelor. 

b) Deasemeni, asociaţiile feministe trebuie să ajute la înteme¬ 
ierea a tot felul de cooperative pentru îmbunătăţirea stării econo¬ 
mice a funcţionarelor. 

7. Să se înlesnească învăţământul complementar profesional pentru 
funcţionarii de ambele sexe. 

Cum vedeţi, s-a avut în vedere întreaga problemă a ocrotirii 
femeii funcţionare şi a funcţionarelor în genere ; pentru prima dată 
se ia în acest fel apărarea intereselor celei mai importante asocia-
ţiuni de cetăţeni, care reprezintă, prin munca lor devotată şi înţe¬ 
leaptă, chezăşia însăşi a propăşirii statelor. 

Rezoluţia a 3-a priveşte chestiunile economice, pe care le-a expus 
D-ra Elena Odobescu. Am datoria să vă fac cunoscut că raportul 
D-sale a făcut senzaţie şi ne-a atras comentarii foarte elogioase în 
toate cercurile politice şi diplomatice. Dezbaterile s-au rezumat în 
următoarea hotărâre : 
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Nevoia unei uniri de acţiune economică între ţările ce compun 
Mica înţelegere Feminină pentru a propăvădui alcătuirea secţiunii 
economice a Micii înţelegeri, deoarece astăzi apropierile între popoare 
nu se pot menţine, decât dacă au un temei comun de muncă şi de 
interese. 

In fine, în chestiunea de căpetenie a minorităţilor s-a luat o 
hotărâre, care este menită a clarifica în conştiinţa publică inter¬ 
naţională o situaţiune îndeosebi de nedreaptă. Cu privire la această 
gingaşă problemă, lumea deosebea două categorii: Ţările mari fără 
obligaţiuni faţă de minorităţi şi cele mai tinere cu datorii speciale 
faţă de aceleaşi minorităţi; adică, în loc ca după război noua con¬ 
cepţie de drept să fie aceeaşi pentru toate statele şi astfel să devie 
o dogmă individuală şi colectivă, ea a rămas o Evanghelie impusă 
după nevoie unora numai şi a dat naştere în acest fel unui joc 
periculos în contrazicere cu însuşi principiul de solidaritate fră¬ 
ţească a tuturor popoarelor, din care a luat fiinţă Liga Naţiunilor. 
Rezoluţia votată este următoarea: o voi citi în limba franceză aşa 
cum a fost redactată, pentru a nu da naştere la vre-o interpretare 
greşită. 

„La Conference de la Petite Entente des Femmes, considerant 
que la question des minorites constitue une des causes les plus graves 
de divergence entre les nations, que d'autre part, selon les resolu
tions recentes de la Societe des Nations, le probleme des minorites 
ne concerne directement que l'administration interieure des Etats, 
emet le vceu que les gouvernements de leur plein gre assurent 
aux minorites un regime garantissant leur libre developpement, 
prevenant ainsi toute intervention susceptibile de compromettre la 
paix ou la bonne entente entre les nations, la paix etant basee sur le 
respect du droit d'autrui. 

2. Les femmes des pays de la Petite Entente des Femmes veille-
ront de toutes leurs forces â ce qu'aucune entrave ne soit apportee 
au developpement intellectuel et economique des minorites, dans 
les limites du principe pose par la Societe des Nations, d'apres lequel 
les minoritaires doivent se considerer comme les sujets loyaux des 
Etats auxquels ils appartiennent. 

3. a) Il faut que le pacte garantissant le droit des minorites soit 
le meme pour tous les pays membres de la Societe des Nations. 

b) que tous les Etats, sans exception, se soumettent aux memes 
obligations vis-â-vis des minorites. 
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c) que les devoirs des minorites vis-â-vis de l'Etat auquel elles 
appartiennent, soient bien fixes, afin d'eviter de nouveaux malen-
tendus". 

Am primit pentru această rezoluţie adeziunile a mai multor 
Consilii Naţionale, dintre care acele din Estonia, Brazilia, Argentina, 
Danemarca, care au găsit punctul nostru de vedere îndreptăţit. 

Cum vedeţi s-a muncit cu folos în diferite direcţiuni şi prezidentele 
celor două mari asociaţiuni internaţionale : Doamna Corbett Ashby, 
prezidenta Sufragiului şi Lady Aberdeen, prezidenta Consiliului 
Internaţional al Femeilor, ne-au felicitat pentru munca depusă. 
Pentru viitoarea întrunire, care se va ţine la Praga, s-a hotărât să 
ne ocupăm mai ales de chestiunile educative şi culturale, organizând 
şi o expoziţie de lucrările săvârşite în şcolile primare şi secundare 
din ţările noastre. 

Nu pot încheia raportul asupra conferinţei de la Atena, fără a 
vorbi de expoziţia de pictură feminină, care a fost o minunată mani¬ 
festaţie de artă, în care România, graţie distinselor artiste femei, a 
cucerit primul loc. 

Am plecat cu 40 pânze alese, ale pictorelor române. 
Vă închipuiţi că n-a fost uşor a lua o asemenea răspundere: 

totuşi nu pot decât să mulţumesc D-rei Elena Odobescu şi D-nei 
Stork, care m-au ajutat a lua această grea sarcină, căci într-adevăr 
nimic nu putea sluji mai mult propagandei naţionale peste hotare, 
decât, operele noastre de artă, care ne înfăţişează ca un popor cu 
calităţi alese. 

Ministrul francez, contele de Chambrun ne-a spus: „Cunoşteam 
româncele, nu însă pe această latură, care mă face să le stimez şi să 
le admir şi mai mult". 

Omagiul nostru recunoscător se îndreaptă către distinsele doamne 
care au cucerit prin arta lor un loc de cinste României. [...] 

Alexandrina Gr. Cantacuzino 
Cincisprezece ani de muncă socială şi culturală. 

Discursuri, conferinţe, articole, scrisori, 
ed.cit., pp. 204-208. 
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Activitatea Uniunii Femeilor Române 

în România Mare [1921-1928] 

Intregirea neamului şi înfăptuirea idealului naţional, implica 
datoria refacerii şi realizării tuturor proiectelor şi scopurilor ce le 
urmărea Uniunea femeilor române din Ardeal, Banat, Maramureş 
şi Crişana. 

Astfel, preşedinta Maria Baiulescu realizează înfăptuirea casei 
milostivirii la Braşov, creând Orfelinatul Uniunii fem. rom., a cărui 
menire se schimba, trebuind să ocrotească orfanele de război, după 
exemplul de odinioară dat de înfăptuitoarele Reuniunii fem. rom. 
din Braşov, în anul 1850 după războiul civil din anul 1848. 

Din nou se strânseră rândurile Federaţiei în anul 1921, când fu 
convocat al 3-lea Congres al Uniunii la Arad, la invitarea preşedintei 
din acest oraş, d-na Eugenia Cicio Pop. 

Congresul acesta glorifică pe Maj. Lor Regele Ferdinand şi Regina 
Maria, glorifică noua Patrie a ţării întregite România-Mare. Este 
revederea cea mai duioasă a Societăţilor federate şi preşedinta 
comunică, că Maj. Sa Regina Maria, a binevoit să acorde cinstea 
Uniunii fem. rom. primind Patronajul său. Se pregătesc statutele 
potrivite noilor împrejurări şi se numeşte d-na Catinca Bârsean din 
Sibiu, viceprezidentă a Uniunii. 

Tot cu această ocaziune, se proclamă domnii Ştefan Cicio Pop şi 
Vasile Goldiş, membrii de onoare ai Uniunii. 

In acest Congres se propune, că Comitetul Central să fie constituit 
din toate prezidentele reuniunilor federate, care să se întrunească 
într-o şedinţă premergătoare spre a discuta şi propune în înţelegere 
comună, toate punctele de activitate ce interesează Congresul. 

Ca Comitet de direcţie se va forma în sensul statutelor modifi¬ 
cate, un comitet de direcţie, format din birou, din vicepreşedinte şi 
din preşedintele locale ale Comitetului central. 

La acest Congres au luat parte reprezentante: din Muntenia 
d-na Alexandrina Cantacuzino, d-na Maria M. Pop, în numele 
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Asociaţiei feminine din Oltenia, d-na Pilat în numele Ligii naţionale 
române, d-na Elena Meissner, în numele Moldovei, d-na Grigoriu în 
numele Bucovinei. 

D-na Elena Meissner a ţinut o interesantă conferinţă, făcând 
istoricul problemei feministe. D-na Sanda Matei ţine o conferinţă 
despre rolul femeii în familie, cu subiect religios. 

In anul 1923, se ţine al IV-lea Congres la Alba-Iulia, la invitarea 
Societăţii fem. rom. din Alba-Iulia, care serbează 10 ani dela înfăptu¬ 
ire, sub prezidiul d-nei Silvia Stoica. 

Majestatea Sa Regina Maria, împreună cu Alteţa Sa Regală 
Principesa Elena, iau parte la Congres, în cel mai mare entuziasm 
al femeilor române din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş ; mani
festare ce femeile române din aceste ţinuturi o aduceau M.M.L.L. în 
urma încoronării. 

Cu această ocazie Uniunea a fost numită persoană morală şi 
juridică de d-l Ministru al Sănătăţii, G. Mârzescu, care a asistat la 
acest Congres. 

Dezvoltarea Uniunii ia din ce în ce mai mare avânt, se discută 
însemnate probleme pentru apărarea tinerimii şi evoluarea la dreptu¬ 
rile feminine. 

Congresul al V-lea din anul 1924 s-a ţinut la Baia-Mare primind 
invitarea prezidentei Reuniunii, d-na Marta Iepure. Acest Congres 
este de mare importanţă deoarece surorile Moldovei în frunte cu 
prezidenta Societăţilor feminine şi feministe din Iaşi, d-na Elena 
Meissner întind mâna frăţească surorilor ardelene, aderând la Fede¬ 
raţia Uniunii F.R., ca şi surorile Bucovinei ce aderă cu Societatea 
Doamnelor Române din Bucovina, în frunte cu prezidenta d-na 
Popovici-Logotteti. 

Congresul este salutat de aceste doamne. D-na principesă Olga 
Sturdza înfăţişează într-o cuvântare înălţătoare rolul ce l-a avut 
femeia română în toată viaţa neamului, alăturându-se cu drag la 
Uniune, care este opera cea mai desăvârşită de contopire sufle¬ 
tească. D-na Claudia Nastasi vorbeşte în numele Bucovinei. 

La ordinea zilei fiind modificarea statutelor în unele puncte 
cerute de Ministerul Ocrotirilor Sociale, prezidenta comunică că 
statutele fiind discutate de toate congresistele în şedinţa prepara¬ 
toare, se prezintă numai spre aprobarea Onor. Congres. Statutele 
modificate se aprobă, adoptând şi lupta, pentru emanciparea civilă 
şi politică a fem. rom. 

Se aduce la cunoştinţă demersul făcut de către prezidenta şi 
viceprezidenta d-na Bârsean la Minister, ca femeile din Ardeal şi 
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fostele provincii robite, să nu fie ştirbite în drepturile lor civile, pe 
care le aveau sub vechea stăpânire. 

La punctul statutelor „Susţinerea orfelinatului" creat în Braşov 
se aduce la cunoştinţă, că adăposteşte şi creşte 63 orfane de război 
cu ajutorul subvenţiei Soc. Ocrotirea Orf. din război, rămânând 
astfel un monument viu al stăruinţei feminine din Ardeal. 

La al VI-lea Congres ţinut la Timişoara în anul 1925, Uniunea 
fiind invitată de prezidenta Reuniunii d-na Alexandrina Vidrighin, 
aderează şi societăţile din Muntenia şi astfel Federaţia noastră 
devine: Uniunea Femeilor Române din România Mare, reprezen¬ 
tând interesele tuturor centrelor româneşti. 

Numărul vicepreşedintelor se sporeşte, fiind numite d-nele Olga 
Sturdza şi Elena Meissner pentru Moldova, Elena Popovici-Logothetti 
pentru Bucovina, Eugenia de Reuss-Ianculescu, Micaela Catargi şi 
Izabela Sadoveanu pentru Muntenia. 

D-na Meissner prezintă un memoriu prin care se mulţumeşte 
guvernului din 1923 şi Corpurilor Legiuitoare, pentru începutul de 
dreptate înscris în Constituţia din 1923, prin acordarea drepturilor 
femeilor, art. 6, cerând în acelaşi timp, ca să se voteze proiectul de 
Lege, prin care acest articol să ia fiinţă reală. Acest memoriu a fost 
aprobat cu unanimitate şi semnat în numele celor 100 societăţi 
federate. 

La acest Congres s-au ţinut şi trei conferinţe interesante: D-na 
Micaela Catargi despre „Principiile care au prezidat la înfiinţarea 
Societăţii Naţiunilor", d-na Izabela Sadoveanu despre „Impresiuni 
dela şedinţele Ligii Naţiunilor" şi d-na Dr. Henrieta Gavrilescu 
despre „Rolul femeilor minoritare în Patrie". 

Congresul viitor se fixează la Braşov, la invitarea Reuniunii Fem. 
Rom. din Braşov, care împlineşte 75 de ani de existenţă. 

Al VII-lea Congres s-a ţinut la Braşov în anul 1926. Jubileul 
R.F.R. din Braşov, s-a serbat cu mare însufleţire, fiind onorat de 
participarea M.S. Regina Maria, Inalta patroană, împreună cu 
A.S.R. Principesa Ileana. 

Atât de înălţătoare a fost această şedinţă festivă, la care au 
participat femeile române din toate unghiurile ţării, încât va rămânea 
neuitată, tuturor celor ce au avut parte să asiste. 

Din rapoartele despre activitatea Societăţilor federate se constată 
interesul pentru diferite probleme feminine ca: Chestiunea salari
zării femeii; Traficul de femei şi copii; Condiţiunile de muncă pentru 
femei şi copii; Igiena condiţiilor de muncă; Adăpostirea fetelor tinere, 
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ce sosesc la oraşe pentru a fi ferite de ispitele vremurilor. Congresul 
îndeamnă Reuniunile la realizarea cât mai complectă a acestor 
probleme. 

S-a ţinut şi o conferinţă a D-nei Maria Pop, din Craiova, despre 
„Emanciparea femeilor şi revendicările feminine". 

Cel din urmă congres al VIII-lea s-a ţinut în anul 1928 la Cernăuţi, 
U.F.R. fiind invitată de Societatea Doamnelor Române din Bucovina, 
prin Preşedinta sa D-na Elena Popovici-Logothetti. Acest congres a 
avut o mare importanţă prin desfăşurarea însemnatelor probleme, 
care au fost discutate, şi anume : „Protecţiunea familiei ţărăneşti" ; 
„Lupta contra imoralităţii"; „Lupta contra plăgilor sociale"; „Protecţia 
copilului" ; „Idealul păcii în legătură cu Societatea Naţiunilor". 

Fiind aproape din toate provinciile societăţi federate, se numesc 
vicepreşedinte: D-na Alexandrina Vidrighin, pentru Banat, D-na 
Maria M. Pop, pentru Oltenia şi D-na Niţă, pentru Basarabia, în 
scopul ca lucrările să se poată încredinţa pe regiuni spre realizare. 

Ce roade a adus această Federaţie ? 
Afirmarea femeilor române din Ardeal, în primul rând, care au 

intrat deplin organizate în Marea Românie, aducând întreg aportul 
lor de muncă şi de devotament Patriei Mame, prin care s-a putut 
realiza unirea şi contopirea sufletească a femeilor române din toate 
provinciile Marii Românii, ce cuprinde astăzi 100 de societăţi înfrăţite. 

Anuarul Uniunii Femeilor Române din România-Mare 
Al şaptesprezecelea an de la întemeiere, 1913-1930, 

septembrie, 1930, pp. 5-7. 



45 
Rapport du Conseil National 

des Femmes Roumaines sur l'activite 
des 5 dernieres annees, 1925-1930 

Le Conseil National des Femmes Roumaines s'est constitue le 
4 Juillet 1921 et a obtenu aussitot son affiliation au Conseil Internatio
nal des Femmes qui est la plus ancienne des grandes Associations 
feministes internationales et compte 40 pays adherants represen-
tant 40 millions de membres. 

Son but est d'etablir un lien permanent entre les associations de 
femmes de tous les pays, de leur fournir les moyens de poursuivre 
en commun l'amelioration materielle et morale du sort de la femme 
et de travailler par l'union des femmes â l'etablissement de la paix 
entre les nations. 

Le Conseil National des Femmes Roumaines compte actuellement 
32 societes affiliees et 4 filiales en province. Il a constitue toutes ses 
sections qui travaillent en liaison suivie avec les commissions per-
manentes du Conseil International des Femmes. 

Depuis le Congres de Washington, nous pouvons dire en toute 
sincerite que le feminisme a fait en Roumanie des progres plus 
rapides que nous n'aurions jamais ose l'esperer et le C.N. peut se 
feliciter d'avoir largement contribue â influencer, en faveur de la 
femme, l'opinion publique. Il y est arrive, en realisant par ses diver-
ses sections et en collaboration avec ses societes affiliees une ceuvre 
constructive qui ne pouvait manquer d'impressionner nos adver-
saires eux-memes. 

Le droit de SUFFRAGE â la commune et au departement a ete le 
juste couronnement de nos efforts et nous nous presenterons dans 
le courant meme de ce mois aux premieres elections. Le droit de 
vote et d'election n'a cependant ete accorde qu'a des categories tres 
restreintes de femmes. 
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Ont le droit d'elir et d'etre elues les femmes qui en plus des 
conditions generales prevues par la loi remplissent une des condi¬ 
tions suivantes: 

1. Etre titulaire d'un diplome du cours elementaire secondaire, 
normal ou professionnel; 

2. Etre fonctionnaire de l'Etat, du departement ou de la com¬ 
mune; 

3. Etre veuve de guerre; 
4. Etre decoree pour l'activite en temps de guerre ; 
5. Faire partie, au moment de la promulgation de la loi, du Co¬ 

mite de direction d'une ceuvre sociale reconnue personne juri-
dique. 

A la suite de l'obtention de nos droits d'electrices, certaines de 
nos membres ont cru bien faire en s'inscrivant dans les partis politi-
ques existants, mais la majorite s'est groupee autour de la Princesse 
Cantacuzene, qui a forme „Le Groupe des Femmes Roumaines", 
ayant pour doctrine de ne pas s'inscrire dans les partis politiques 
jusqu'au jour ou nous aurons obtenu les droits politiques integraux, 
afin de conserver ainsi une plus grande liberte d'action et de lutter 
en meme temps pour soustraire l'administration municipale et de-
partementale â la tyrannie des clubs politiques. „Le Groupe des 
Femmes Roumaines" se reserve de collaborer indistinctement avec 
tous les partis qui admettront son point de vue. 

LA SECTION DE LA „PRESSE, ARTS ET LETTRES" a continue 
de collaborer avec les grands quotidiens qui nous offrent toujours 
une large hospitalite pour nos articles. Nous avons ete â meme 
cependant de livrer â la publicite cette annee le premier bulletin du 
C.N.F.R. Afin de faire connaître l'ensemble de notre activite, nous 
avons organise un cycle de conferences en Transylvanie (Turda et 
Clouj) sur l'activite de la femme. Nous avons egalement collabore 
avec les Athenees populaires de la banlieue et nos membres ont 
tenu de nombreuses conferences sur les sujets les plus varies ; nous 
y avons organise des concerts populaires, accompagnes de courtes 
explications, illustrant ainsi une succinte histoire de la musique, 
activite que nous avons pu continuer avec plus de facilite, lorsque 
nous avons eleve LA MAISONDE LA FEMME, constituee en Section 
nouvelle du C.N.F.R. sous la presidence de la Princesse Cantacuzene. 
C'est l'cuvre capitale realisee pendant cette periode quinquennale. 

Inauguree le 2 decembre 1928, la Maison de la Femme comprend 
differents services, â savoir : 



RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DES FEMMES ROUMAINES... 307 

1. La salle de fetes et conferences. 
2. La bibliotheque. 
3. Le restaurant pour la classe moyenne ou l'on a servi du 15 

Novembre 1928 au 15 Juin 1929: 81.982 clients, â raison de 4 
â 8 fr. francais par repas. 

4. La cantine des ouvriers et des pauvres; ou l'on a servi en 2 
mois 2.712 repas â 1.05 fr. le repas. 

5. L'assistance medicale (gratuite). 
6. L'assistance juridique (gratuite). 
7. L'ecole d'auxiliaires sociales. 
8. Le siege du C.N.F.R. 

La Maison de la Femme a ete un centre d'activite culturelle et 
sociale. On y a tenu un cycle de conferences sur „La Famille". Le 
Colonel Raja, Balsadur Sing y a parle au nom de l'Humanistic Club 
dont il est le president. M-me Camille Drevet, membre de la „Ligue 
pour la Paix et la Liberte", a tenu une conference remarquable sur la 
Chine. Les fetes de bienfaisance, les conferences, les concerts, se 
sont succedes sans interruption et nous avons organise aussi une 
remarquable exposition de tapis roumains pour encourager cette 
industrie nationale. 

Le Dr. Rene Sand, conseiller technique aupres des Ligues de la 
Croix Rouge, a tenu egalement un cycle de conferences sur le Service 
Social afin d'eveiller l'interet public pour L'ECOLE D'AUXILIAI-
RES SOCIALES que nous avons ete â meme d'inaugurer cette an-
nee et qui promet de donner de bons resultats. Les cours auxquels 
se sont consacres les meilleurs professeurs specialistes, presque tous 
universitaires, sont suivis par 20 jeunes filles dont 8 sont internes â 
la Maison de la Femme. 

LA SECTION DE LA PAIX a organise trois annees de suite des 
concours interscolaires auxquels ont pris part les jeunnes gens et 
les jeunes filles de la derniere classe de lycees ou d'ecoles normales. 
Les sujets des concours ont vise la Societe des Nations et le pro¬ 
bleme des minorites. Les cinq laureats de chaque concours ont recu 
pour prix un voyage â Geneve ou ils ont suivi les cours d'ete de la 
Societe des Nations. Ces concours ont eveille un immense interet 
pour la Societe des Nations et nous ont revele la mentalite des 
jeunnes generations. 

Pour augmenter le benefice moral de ce voyage â Geneve, 30 pro-
fesseurs se sont adjoints â l'excursion organisee pour les laureats et 
ont suivi egalement les cours d'ete de Geneve. A cette occasion, nous 
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avons amene aussi un groupe d'eleves de diverses ecoles qui ont fait 
connaître nos costumes et nos danses dans ce grand centre interna¬ 
tional qu'est devenue la Suisse. 

En Octobre 1929 ayant eu lieu â Athenes le congres internatio¬ 
nal pour la paix, le C.N.F.R. a invite le president, Mr. Fontaine, et 
quelques-uns des membres du Congres, â Bucarest ou ils ont pu 
faire une active et precieuse propagande. Dans le courant de cette 
annee, M-me Emilian, presidente de la Section de la Paix du C.N.F.R. 
a fonde â Bucarest une filiale de la „Ligue pour la Paix et la Liberte". 

LA SECTION DES LOIS suit anxieusement le projet de loi depose 
par l'actuel Ministre de la Justice, contenant l'abrogation complete 
de l'incapacite civile de la femme mariee. M-me Cantacuzene, Botez, 
Ghelmegeanu et Negruzzi ont participe avec voix consultative aux 
travaux du Conseil Legislatif qui a prepare le dit projet de loi. 

Pour le moment on a dejâ vote la loi sur le contrats de travail, 
autorisant la femme mariee â conclure n'importe quel contrat de ce 
genre sans autorisation maritale. 

LA SECTION D'UNITE DE LA MORALE a entrepris une se-
rieuse enquete sur la traite des femmes â Constantza et a obtenu 
comme resultat une reorganisation de la police des mcurs dans les 
ports et sur les bateaux, comportant de severes penalites contre les 
profiteurs. L'ccuvre du C.N.F.R. a trouve une heureuse collabora¬ 
tion dans ses deux societes affiliees „Les Amies de la Jeune Fille" et 
„Le Foyer des Etrangeres", qui ont deploye une activite des plus 
precieuses. 

„Les Amies de la jeune fille", sous la presidence de M-me 
Hurmuzesco ont fonde: 

1. Un bureau d'informations et de surveillance, situe sur le perron 
meme de la gare. 

2. Un foyer etabli pres de la gare principale afin d'offrir un abri 
aux jeunes filles qui se trouvent desorientees â leur arrivee â 
Bucarest. 

3. Un bureau de placement, situe dans le meme local. 

L'cuvre a fonde des filiales â Galatz, â Brasov et â Constantza. 
„Le Foyer des Etrangeres", sous la presidence de M-me Ethel 

Pantazi, collabore intimement avec la Section d'Emigrations et d'Im-
migrations du C.N.F.R. et les Amies de la Jeune Fille, et accorde sa 
protection aux femmes intellectuelles venues chez nous pour cher-
cher â gagner leur vie. Il a abrite depuis 1923, sans distinction de 
religion et de nationalite, 1.163 personnes. 
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LA SECTION D'EDUCATION. A la suite de la visite et des 
conferences de Monsieur Ferriere, directeur de la section d'„Education 
Nouvelle" de Geneve, nous avons fonde â Bucarest une filiale qui a 
pu prendre part au congres tenu â Elseneur en Aout dernier. 

La Section d'Education a egalement pris part au congres de l'As-
sociation pedagogique tenu â Geneve en Juillet dernier et a fonde â 
Bucarest aussitot l'Association „Parents et Ecole" ou une de nos 
membres, M-lle Margueritte Athanasiu, a ete elue dans le Comite 
de Direction afin d'eveiller l'interet pour les problemes pedagogi-
ques. Un prix a ete offert par le C.N.F.R. pour le meilleur ouvrage de 
ce genre qui apparaîtra dans le courant de l'annee. A l'instar de la 
touchante coutume americaine, nous avons institue â Bucarest la 
Journee de la Mere. 

Pour donner plus de retentissement parmi la jeunesse â cette 
initiative, nous avons egalement organise des concours interscolaires 
dans tout le pays avec l'appui du Ministere de l'Instruction Publique, 
accordant 100 prix pour les meilleures compositions portant sur 
l'amour maternel. Toujours dans le but de developper la sensibilite 
de nos enfants, nous avons forme parmi eux les Ligues de bonte et 
â cette occasion nous avons organise parmi les enfants des classes 
primaires un concours de dessin illustrant leurs compositions sur 
un acte de generosite. 

Les universites americaines nous ont offert des bourses pour 5 
jeunes filles et 5 jeunes gens qui y achevent leurs etudes et l'Institut 
International d'Education vient egalement de nous offrir une bourse 
pour une jeune Roumaine au Centenary Collegiate Institute. 

La presidente de la Section d'education du C.N., M-me Floru, a 
ete appelee â faire partie de la Commission d'education du Minis¬ 
tere de l'Instruction publique. 

LA SECTIOND'HYGIENE a organise â la „CASA FEMEII" (Mai-
son de la Femme), un cabinet de consultations medicales gratuites, 
qui est arrive â fonctionner quotidiennement, le matin et l'apres-
-midi. Depuis le 3 Novembre 1928, date d'ouverture, on y a donne: 

360 consultations pour maladies internes; 
297 chirurgie et gynecologie; 
302 mixtes (chirurgie et puericulture). 

Total 959 consultations, toutes gratuites, 

M-mes Dr. Florica Patrascano; 
- Ghimpetzeanu; 
- Constance Ionesco; 
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- Mano; 
- Mizbach; 
et les membres fondatrices, 
M-mes Dr. Floru Busila; 
- Manicatide-Venert; 
- Marie Razvani 

se devouent journellement â cette belle cuvre. 

Pour continuer notre propagande, nous avons eu le concours pre-
cieux du Dr. Reelfs, qui â maintes reprises est venu tenir des confe¬ 
rences qui ont eu le meilleur effet. 

Bien avant que la SECTION RURALE du C.I.F. ne fut fondee, des 
1923 le C.N.F.R. a cru bien faire, en fondant dans notre pays, qui est 
essentiellement agricole, une ecole horticole pour jeunes filles. L'ecole 
qui dispose d'un magnifique terrain de culture aux portes de la ville, 
mis â la disposition par la Municipalite, a donne les meilleurs resultats. 

Les eleves, au nombre de 35, sont toutes internes et exploitent 
seules leur petit domaine, obtenant chaque annee des prix aux con-
cours d'horticulture. 

Les laureates, apres les 4 annees de cours obligatoires, ont toutes 
ete placees dans differentes entreprises privee; plusieurs d'entre 
elles sont rentrees dans leur famille ou elles font valoir le bien 
paternel, constituant ainsi un foyer de civilisation et de progres. 
L'ecole est dirigee par M-me Nanu Pascan, qui en est la fondatrice. 

La Societe pour l'„Education menagere rurale", affiliee au C.N.F.R., 
a fonde 4 ecoles dans des communes rurales afin d'elever le niveau 
culturel et moral de nos villages et d'en ameliorer l'hygiene. Pour 
ecouler les produits de ces ecoles, la societe a ouvert un restaurant 
economique â Bucarest. 

Le XIV-eme congres international de l'agriculture, ayant eu lieu 
â Bucarest en Juin 1929, la Princesse Cantacuzene et la secretaire 
generale du C.N.F.R. ont ete appelees â etre presidente et secretaire 
de la Section feminine du congres. 

LA SECTION DU TRAVAIL a fonde en 1921 une ecole de secre¬ 
taires, qui donne une instruction pratique aux jeunes filles et jeunes 
femmes destinees â gagner leur vie et ayant souvent une prepara¬ 
tion insuffisante. L'ecole a forme jusqu'â present 754 eleves. 

La societe des fonctionnaires, affiliee au C.N.F.R. et placee sous 
la presidence de M-me Calypso Botez, a organise â la Maison de la 
Femme un cycle de conferences sur „l'Etat et les services publics". 

LA SECTION DES MINORITES, dont la necessite s'est imposee 
chez nous, a ete fondee en Aout 1927. A la suite d'un chaleureux 
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appel adresse par la Princesse Cantacuzene aux presidentes des 
ceuvres minoritaires de la Transylvanie, du Banat, de la Bucovine 
et de la Basarabie, un congres a ete convoque â Bucarest, ou nous 
avons pu nous connaître et nous apprecier. Depuis, les rapports 
entre les cuvres des dames minoritaires et les notres ont ete des 
plus cordiaux et elle ont bien voulu envoyer leurs representantes â 
Bucarest autant pour saluer notre chere Presidente et Lady Aberdeen 
et les membres du C.I.F. lors de leur visite â Bucarest, qu'â l'occa-
sion de l'inauguration de la Maison de la Femme. 

La F.I.D.A.C. [Federation Interalliee des Anciens Combattants] 
dont nous avons parle â la Section de la Paix s'efforce egalement par 
ses concours â eveiller un esprit de juste conciliation entre nos mi-
noritaires et nous. 

La Section des Minorites a un bureau permanent de liaison avec 
les oeuvres minoritaires afin d'intervenir en leur faveur aupres des 
administrations auxquelles elles ont â s'adresser. Nous avons ainsi 
obtenu un grand nombre d'ammendaments ou de sursis surtout en 
ce qui concerne les questions scolaires. 

LA PETITE ENTENTE DES FEMMES a ete egalement creee chez 
nous, comme une section du C.N.F.R. Elle a pour but d'intensifier par 
les femmes les rapports entre nos pays voisins, qui ont souvent les 
memes besoins et les meme conditions de vie. La P.E.F. a tenu ses 
conferences annuelles â Belgrade, Athenes, Prague et Varsovie. La 
conference d'Athenes a ete accompagnee d'une exposition de peinture 
des artistes femmes de nos differents pays. Elle a organise des echarges 
de conferenciers. Ainsi Mr. Zakavek (Tchechoslovaquie) et Mr. Hodaci 
(Pologne), ont tenu des conferences â Bucarest, M-lle C. Cerkez (de 
Roumanie) en a tenu une â Belgrade, le professeur G. Taşcă a ete en 
Avril â Prague. Animees du desir continu de former les jeunes gene¬ 
rations dans le meme esprit de collaboration internationale, nous 
avons echange de jeunes boursieres tchechoslovaques et roumaines. 

De ce rapport succint se degage l'activite que le C.N.F.R. a deployee 
depuis le dernier quinquennal et surtout les efforts que toutes les 
sections ont faits sur le terrain international afin de collaborer etroi-
tement avec toutes les autres nationalites et de cimenter l'esprit de 
fraternite et de paix. Aujourd'hui, le C.N.F.R. jouit d'un bout â 
l'autre du pays d'un prestige qui lui permet d'exercer une influence 
des plus salutaires. 

La Secretaire Generale: 
CATHERINE CERKEZ 

Bulletin du Conseil National des Femmes Roumaines, 
1921-1938, Redaction „Casa Femeii", Bucarest, 1940, pp. 1-3. 



46 
Le vote municipal pour les femmes 

en Roumanie 

Les femmes roumaines viennent d'obtenir, apres des siecles de 
lutte, une victoire eclatante, car elles sont les premieres parmi les 
femmes latines qui aient obtenu le droit de vote et d'eligibilite â la 
Commune, â la Municipalite et au Departement. 

Les debats ont ete longs et laborieux; depuis trois ans dejâ l'acti
vite incessante du Conseil National des Femmes Roumaines: reunions, 
discours, articles et la constante intervention de nos leaders: La 
Princesse Alexandrine Cantacuzene, M-me Calypso Botez, M-selle 
Catherine Cerkez et tant d'autres ont cree un grand mouvement 
d'opinion publique, en posant le probleme de la liberation civile et 
politique des femmes devant la conscience du peuple roumain. Il y 
avait bien le village qui resistait, le paysan ne voulant pas que sa 
femme en sache plus long que lui et abandonne le pot au-feu, mais 
grâce â l'esprit clairvoyant du President du conseill, Monsieur Maniu 
qui est depuis longtemps un fervent feministe, les dernieres resis¬ 
tances ont ete vaincues et le mois d'Aout 1929 nous a apporte, 
comme don de joyeux avenement, du nouveau gouvernement, le 
droit de vote et d'eligibilite â la Commune, â la Muncipalite et au 
Departement suivant les conditions imposees par la loi votee le 
3 Aout 1929, qui â l'article 375, page 142 dit: 

- Ont le droit de vote et d'eligibilite â la Commune, â la Munici-
palite et au Departament; 

1° Toutes les femmes de 21 ans, ayant suivi les cours de l'ensei-
gnement secondaire inferieur des ecoles normales ou profes-
sionnelles. 

2° Toutes les femmes fonctionnaires â l'Etat, â la Commune ou 
au Departement. 

3° Les veuves de guerre. 
4° Celles decorees pour services exceptionnels. 
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5° Celles qui â la date de la promulgation de la presente loi 
conduisent des Societes d'assistance ou de culture, reconnues 
personnes morales et juridiques, ont le droit de vote et d'eligi-
bilite â la Commune, â la Municipalite et au Departement. 

Nos scurs roumaines prendront part aux prochaines elections 
municipales qui auront lieu en automne et dans ce but elles se sont 
organisees en un groupe qui leur permette, etant solidaires, d'avoir 
une action bienfaisante dans la politique roumaine, ou les luttes 
sont souvent si passionnees. 

Quand on songe, qu'il y a 10 ans, le feminisme etait inexistant en 
Roumanie, on ne peut qu'admirer l'effort realise, d'autant plus que 
l'on va enregistrer en automne une autre victoire tout aussi impor¬ 
tante, par le vote de la reforme du Code Civil, qui va accorder les 
droits civils complets aux femmes roumaines. 

C'est pour notre Conseil un gros succes, car les pays latins re-
noncant aussi â leurs vieux prejuges, nous voyons partout triom-
pher l'esprit d'equite qui place enfin la femme dans son vrai role de 
citoyenne libre, servant activement â la fois la famille et la patrie. 

Septembre 1929 

Bulletin du Conseil National des Femmes 
Roumaines, 1921-1938, Redaction 

„Casa Femeii", Bucarest, 1940, pp. 4-5. 



47 
Femeile în faţa dreptului de vot. Programul 

de luptă al Grupării Femeilor Române 

Am crezut de datoria noastră să vă chemăm la sfat, deoarece 
astăzi pentru prima oară se pune în faţa nostră chestiunea parti
cipării în scurt timp a femeilor la viaţa obştească. Trăim un ceas 
istoric, când după mii de ani de muncă, de răbdare, de jertfă, aceea 
care a plămădit conştiinţa populară este în fine şi ea chemată a se 
rosti în administraţia ţării. Răspunderea generaţiei de pioneri ce o 
reprezentăm este mare; noi de ani de zile cerem drepturi, căutăm 
să aşezăm femeia pe aceeaşi treaptă în datorii cu bărbatul, ca la 
valoare, la muncă egală, să avem aceeaşi situaţie. Deci a sunat 
ceasul să dovedim că în deşert am cerut să ni se facă dreptate şi 
înţelegem să fim o forţă reală de ordin social, economic, moral în 
serviciul ţării. Noi nu ne ferim să spunem că nu suntem încă pregă¬ 
tite, că sunt probleme pe care nu le-am studiat şi nu le cunoaştem 
îndestul, practica vieţii publice este cea mai grea, ea cere nu numai 
experienţa oamenilor, a lucrurilor, a posibilităţilor, a imponderabi¬ 
lilor, ci un înalt idealism, care să excludă arivismul feroce, materia¬ 
lismul ucigător de care suferim astăzi atât de mult, moralitatea în 
viaţa publică, aceasta este evanghelia pe care femeia trebuie să o 
aducă ca dar de bun venit. Pentru această directivă etică trebuie să 
fim toate solidare; nu putem să fim risipite în partide, căci acolo 
5-6-10, ce vom reprezenta faţă de armata bărbătească mai iscusită, 
mai ageră, mai bine pregătită ? 

Avântul nostru, gândul cel drept, voinţa noastră de a înfăptui 
binele vor rămâne fără efect şi atunci rezerva sufletească ce o repre¬ 
zentăm se va nărui şi ea spre paguba ţării întregi. 

Colaborarea cu bărbaţii 

Ni se va pune întrebarea: „Cum d-voastră aţi cerut drepturi 
pentru a disocia munca d-v. de aceea a bărbaţilor ? D-voastră vreţi 
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să fiţi în afară de ei, vreţi să construiţi un partid a parte, căutând a 
mări haosul, deschizând şi aci alte licitaţii pentru cucerirea puterii 
şi a dregătoriilor ?" 

- Nu, domnilor, cu d-voastră vrem să muncim cu d-v. să fim la 
orice loc de jertfă, oriunde este nevoie să ne chemaţi şi vom răspunde 
cu tot avântul fiinţei noastre, însă înţelegem să ne păstrăm liberta¬ 
tea: nu vrem să fim în slujba cluburilor, nici unealta unui politicia¬ 
nism orb. Nu vrem să mărim armata acelora care fac din politică o 
profesiune rentabilă. In această ciocnire cu realităţile vieţii obşteşti, 
când nu ne chemaţi la viaţa publică decât la gospodăria judeţelor, 
comunelor şi încă se pare în mod censitar, ar fi o greşală mare ce am 
face-o în contra familiei, în contra societăţii, în contra statului, dacă 
nu ne-am strânge laolaltă, făcând zid, nu pentru a nu munci cu d-v., 
dar pentru a ne feri de orice mistuire morală, şi pentru a vă salva 
însăşi din păcatele ce din nenorocire de multe ori le săvârşiţi sub 
ochii noştri îndureraţi. 

Partidele politice şi femeile alegătoare 

Ni se spune că vom avea deziluzii, că nu vom face nimic, că vom 
fi chiar boicotate de partidele organizate. Deziluzia este zestrea 
luptătorilor şi ca atari nu ne vom da înapoi de la ea. Nu vom reuşi în 
nimic? Depinde ce se cheamă reuşită. De la început declar aci în 
numele tuturor grupurilor noastre că nu vrem nimic, nu cerem nimic 
individual pentru noi, ci pentru femeile şi mamele române, dreptul 
de a sluji ţara în toate direcţiile. 

Dacă reuşim totuşi să întărim caracterele, să ne disciplinăm, 
opera ce am făcut, este de o pedagogie obştească care ne va asigura 
recunoştinţa generaţiilor ce vor veni. 

Că partidele existente ne vor boicota ? 
De ce oare ar face aşa ceva ? 
Pentru că doresc să câştige voturile femeilor şi să-şi asigure o 

nouă clientelă electorală. 
Lucrurile s-ar putea discuta în ceasul când se va da votul şi 

eligibilitatea la parlament. 
Astăzi însă când se dă cu greu abia dreptul la vot şi eligibilitate 

la comună, chestiunea aceasta nu are rost, căci şefii tuturor parti¬ 
delor sunt de acord că politica trebuie scoasă din administraţie şi 
deci a ne cere să ne înregimentăm acum în partidele politice ar fi o 
regretabilă contrazicere. 
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Se mai spune, că de ce formăm un grup tocmai în ceasul când am 
căpătat toate drepturile şi când suntem tocmai chemate a le exercita ? 

Răspundem: 
Nu am căpătat încă nici un drept şi nu ştim în ce măsură le vom 

avea la comună şi judeţ. 
Dreptul de vot şi eligibilitate la parlament nu-l vom avea şi 

înţelegem să ne pregătim pentru dobândirea lui şi totodată să ne 
organizăm ca o forţă reală, iar nu individuală, fără sprijin, să ne 
găsim izolate în complexul partidelor şi să nu putem să facem educaţia 
masei mari de femei inculte. Noi nu vrem să vedem femeia intrând 
în viaţa publică ca o forţă amorfă, oarbă cum au fost şi mai sunt 
bărbaţii în multe părţi. 

Ce se petrece în străinătate 

In fine ni se spune că nicăieri femeile nu au procedat astfel şi că 
au intrat în toate părţile în partide. Lucrurile nu s-au petrecut în 
toate părţile la fel. In America de pildă, există grupul femeilor 
votante, care este cea mai mare ligă din câte există: se tratează cu 
ele şi în bună parte alegerea lui Hoowew, lor se datoreşte. Ele au 
program comun pe chestiile principiale ce privesc direcţia de dat 
Statelor Unite; pe celelate chestii votează cu diferite partide cu 
care colaborează. 

In Anglia femeile s-au înscris în partid, acolo, trebuie să o mărtu¬ 
risesc au jucat un rol şters şi n-ar fi izbutit la nimic, cu toate că au 
avut remarcabile femei subsecretare de stat ca Lady Athal; Miss 
Littlton, cel mai bun cunoscător al chestiunilor muncitoreşti, nu ar 
fi, zic, ajuns la nimic, dacă Cluburile, Consiliul Naţional, Alianţa 
pentru sufragiu nu ar fi liberat femeile şi nu le-ar fi dat o conştiinţă 
clară a datoriilor şi a drepturilor lor. Alianţa pentru sufragiu a 
obţinut ca femeile să aibă toate drepturile de vot, victoria este a 
acestui grup în afară de partid, iar nu a femeilor din parlamentul 
englez. 

Doamna Rudenek, preşedinta Senatului austriac, aflând despre 
proiectul nostru de a înfiinţa un grup al femeilor pentru pregătirea 
politică, îmi scrie: „Je ne puis que feliciter les femmes roumaines 
d'avoir compris combien notre action est minime, dans la sphere des 
partis; si nous n'avons pas en dehors, des forces constituees, pour 
assurer le triomphe de nos idees, car il existe â n'en pas douter 
une ideologie commune aux femmes en ce qui concerne la famille, 
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l'education, le developpement social, les lois de protection de 
l'enfance etc.". 

Când o femeie de experienţa d-nei Rudenek glăsuieşte astfel, 
putem noi să nu ţinem seama de sfaturile ei luminate ? Cred că am 
răspuns la toate criticile aduse. 

Programul Grupului feminist 

Acum atingem punctul de căpetenie, programul. Avem noi dezi¬ 
derate de experienţă? 

Avem noi concretizate anumite concepţii de realizat? Desigur că 
da. Intre altele multe vom cere ca asistenţa socială să fie complet 
reorganizată şi de sine stătătoare. 

Amestecul politicianismului până şi în ocrotirea nevoilor şi dure¬ 
rilor, îl găsim odios. Banii daţi pentru cei în nevoi să fie cu sfinţenie 
mânuiţi, iar asistenţa prin milă să înceteze, singură asistenţa prin 
muncă să domnească, asigurând însă celor ce pot munci, câştigarea 
pâinii de toate zilele pe căi cinstite. Credem de asemenea că femeia 
are a jertfi ţării ca şi bărbatul un an al vieţii. Bărbatul face serviciul 
militar; femeia ar face şi ea la sfârşitul învăţământului între 15 şi 
17 ani la ţărance şi muncitoare, 20-24 ani la intelectuale, un an de 
pregătire practică în serviciul social şi gospodăresc. Acest an de 
reculegere, de contact cu durerile, cu greutăţile vieţii, ar da tinere¬ 
tului o maturitate care l-ar feri de multe ispite, arătându-i rostul 
adevărat al femeii, al mamei. 

Sănătatea publică va fi una din preocupările noastre. Spitalele 
sunt într-o stare nedemnă de un popor cu omenie, care în trecut s-a 
înălţat prin aşezăminte deosebite ca: Eforia Spitalelor. Căutarea 
boalelor sociale şi înfiinţarea de numeroase dispensare şi certificatul 
de sănătate se impun. Tot ce priveşte salvarea copilului, întremarea 
lui morală şi fizică, va fi una din grijile noastre de căpetenie. 

Vom stărui pentru înfiinţarea tribunalelor de copii, a şcoalelor 
pentru copiii moralmente abandonaţi şi a unui institut de studii 
asupra copilului român, al caracterului său specific, pe regiuni şi a 
îngrijirii lui din toate punctele de vedere. Ne vom interesa de asemeni, 
de aproape de învăţământul de toate gradele, cerând ca programul 
învăţământului secundar să înceteze a face din copiii noştri maşini 
de înregistrare a cunoştinţelor, ci spirite sintetice care să ştie să 
desprindă partea esenţială a lucrurilor. 
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Reorganizarea vieţii studenţeşti, dând tineretului o largă ocrotire 
sufletească tocmai când se aruncă în vâltoarea luptelor, este o 
adevărată datorie pentru mamele române. Combaterea metodică a 
alcoolismului ne preocupă îndeosebi. 

Aprovizionarea oraşelor în aşa fel încât să înceteze scumpirea 
traiului, care atinge atât de greu familiile cinstite, curăţenia oraşelor 
şi înfrumuseţarea lor printr-o chibzuită aplicare a urbanismului 
modern, se vor impune cercetărilor noastre. 

Din punct de vedere economic financiar, înţelegem ca înainte de 
toate, corectitudinea cea mai desăvârşită să domnească în mânuirea 
banului public; sancţiuni severe să fie introduse contra risipei. 
Răspunderea ministerială să fie pusă în aplicare în contra acelora 
care nu ocrotesc averea statului. Să se puie în valoare bogăţiile 
ţării, făcând din ea grânarul mănos al Europei şi un centru puternic 
de viaţă comercială. 

V-am schiţat pe scurt, doamnelor şi domnilor, scopul urmărit, 
metodele de întrebuinţat, înfăptuirile ale căror realizări le vom 
urmări cu tenacitate ; în condiţiunile acestea nu ne rămâne decât să 
cerem tuturor surorilor noastre, tuturor oamenilor de bine să ne 
ajute în munca cinstită ce o întreprindem. 

Principesa Alexandrina Gr. Cantacuzino 
Femeile în faţa dreptului de vot. Programul de luptă 

al Grupări i Femeilor Române. Cuvântare ţinută în ziua 
de 10 aprilie 1929 la Casa Femeii pentru constituirea Grupări i 

Femeilor Române, Tipografia Capitalei, Bucureşti, 1929. 
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Gruparea Naţională a Femeilor Române. 

Statut 

C A P I T O L U L I 
Constituirea, Scop, Mijloace de acţiune 

ART. 1. - Femeile din România, fără deosebire de origine etnică 
şi de credinţă religioasă, formează un grup politic cu numele de 
„Gruparea Naţională a Femeilor Române", cu sediul central în 
Bucureşti şi cu ramificaţii în toată ţara. 

ART. 2. - Scopul G.N.F.R. este să pregătească politiceşte pe 
femeia română, astfel ca să-şi câştige egala îndreptăţire politică în 
stat; şi, prin forţa politică ce o va realiza, să colaboreze la condu¬ 
cerea ţării, din toate punctele de vedere, în aceleaşi condiţiuni ca şi 
bărbatul. 

ART. 3. - Pentru realizarea scopului de mai sus, G.N.F.R., va 
organiza: 

a) O activă propagandă orală şi scrisă în masele feminine din 
ţară, pentru a deştepta conştiinţa drepturilor ce trebuie să 
aibă femeia din viaţa politică a ţării şi conştiinţa datoriilor ce 
izvorăsc din aceste drepturi. 
Propaganda orală se va face din femeie în femeie şi prin 
conferinţe şi întruniri publice parţiale şi generale. 
Propaganda scrisă se va face prin presă, broşuri, afişe, memorii, 
programe etc. 

b) Va constitui atât în Capitală, cât şi în judeţe, Comitete de 
iniţiativă, legate cu centrul pentru o cât mai energică şi uni¬ 
tară activitate de funcţionare. 

c) Va pregăti un program politic al grupării, care după apro¬ 
barea sa de o adunare generală constitutivă, va deveni crezul 
grupării. 

ART. 4., în mod principial, fac parte de drept şi de datorie din 
grupare, toate femeile majore de cetăţenie română. 
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Membre active sunt acele care se înscriu ca membre fondatoare 
în organizaţiile grupării, şi care, luând cunoştinţă de programul, 
statutul şi regulamentele de aplicare, se obligă a se conforma lor. 

Tot asemenea şi membrele aderente, care se vor înscrie ulterior 
constituirii grupării, cu aceleaşi obligaţiuni. 

ART. 5., Admiterea sau respingerea în Grupare este hotărâtă de 
comitetele respective (central, regional, judeţean şi comunal), fără 
motivare, după cum se arată în prezentul statut. 

ART. 6., Fiecare membră activă plăteşte obligator taxele de membră 
după cotele ce se vor fixa prin regulament, după aprobarea Adunărilor 
generale constitutive. 

Comitetele comunale, rurale şi urbane, pot micşora sau pot dispensa 
de taxe pe membrele lor active fără mijloace, sub rezerva aprobării 
acestor măsuri de către adunările lor comunale. 

C A P I T O L U L I I 
Organizarea şi conducerea 

ART. 7., Baza organică a Grupării este comuna la sat şi culoarea 
la Capitală, ori suburbia la oraşele mari. 

Al doilea organ de Constituire, este organizaţia judeţeană, după 
care urmează organizaţia regională şi organizaţia centrală. 

ART. 8., Organele de conducere locală sunt: Adunarea generală 
şi Comitetele (comunale şi judeţene). 

Pentru conducerea superioară sunt: Adunările generale, congre¬ 
sele şi comitetele (regionale şi comitetul central). 

C A P I T O L U L I I I 
Compunerea şi atribuţiile organelor de conducere locală 

A. ORGANIZAREA COMUNALĂ 

a) Adunarea comunală 

ART. 9., Adunarea comunală o formează membrele active pre¬ 
zente, care răspund la convocarea preşedintei. 

Şedinţa se deschide dacă iau parte cel puţin 1/3 din numărul 
membrelor. Contrar, adunarea comunală se va convoca din nou peste 
minimum 8 zile şi atunci şedinţa se va putea ţine la ora indicată, cu 
orice număr de membre prezente. 

Adunarea comunală ascultă darea de seamă de activitatea comi¬ 
tetului comunal, dă descărcare de gestiunea sa, eventual alege noul 
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comitet (vezi art. 10) şi ia diferite hotărâri privind bunul mers al 
organizaţiei. Se convoacă normal o dată pe an, iar extraordinar 
când este strictă nevoie. 

b) Comitetul comunal 

ART. 10., Comitetul comunal se compune din 5 membre, când 
organizaţia comunală nu e mai mare de 25 de membre; din 7 membre, 
când organizaţia comunală are până la 100 membre; şi din 9 membre, 
când are mai mult de 100. 

Acest comitet se alege de adunarea comunală din 7 în 7 ani, şi nu 
poate fiinţa decât cu aprobarea comitetului judeţean. 

Comitetul îşi alege din mijlocul său Preşedinta, o Vicepreşedintă, 
o Secretară şi o Casieră, care constituiesc biuroul comunal, de ase¬ 
menea pe termen de 7 ani. 

ART. 11., Atribuţiile Comitetului comunal sunt: 
a) A desfăşura o intensă propagandă pentru ideile şi programul 

Grupării. 
b) A sprijini organizările Sociale, Economice şi Culturale. 
c) A face necontenit înscrieri de membre. 
d) A reţine din suma provenită din cotizaţii şi cu orice venit 1/3 

pentru cheltuielile (bugetul) Comitetul comunal, iar restul de 
2/3 trimiţându-l trimestrial Comitetului judeţean. 

ART. 12., Toate deciziunile Adunării şi ale Comitetului comunal, 
se trec în registrele de şedinţe respective, iar copiile (cu hotărârile 
importante) se înaintează Comitetului judeţean. 

ART. 13., Acolo unde nu există organizaţie comunală din iniţia¬ 
tivă locală, se pot acorda delegaţiuni provizorii. Delegaţiunile se 
dau de Comitetul Central; eventual şi de Comitetele Regionale, cu 
aprobarea Comitetului Central. 

B. ORGANIZAREA JUDEŢEANĂ 

ART. 14., Toate organizaţiunile comunale rurale şi urbane G.N.F.R., 
dintr-un judeţ, formează organizaţia judeţeană. 

Organizaţia judeţeană cuprinde: a) Adunarea judeţeană; b) Comi¬ 
tetul judeţean. 

a) Adunarea judeţeană 

ART. 15., Adunarea judeţeană constă din întrunirea tuturor orga
nizaţiilor şi membrelor G.N.F.R., dintr-un judeţ. 

Ea se convoacă, normal, numai o dată pe an, spre a lua cunoştinţă 
de darea de seamă anuală şi a da descărcare Comitetului judeţean 
de gestiunea sa. Eventual, alege noul Comitet (art. 21). 
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în mod excepţional, se poate convoca oricând sunt a se lua hotărâri 
foarte importante. 

Cele prevăzute la Adunarea comunală, relativ la convocări şi 
şedinţe, se aplică şi la Adunarea judeţeană. 

ART. 16., Convocarea Adunării judeţene, se face de către Preşedinta 
Comitetului judeţean. Dânsa prezidează adunarea; iar în lipsa ei, 
Vicepreşedinta, sau o Preşedintă de vârstă. 

ART. 17., Atât Adunarea comunală, cât şi Adunarea judeţeană, 
se pot convoca eventual şi din iniţiativă colectivă, cu o majoritate de 
2/3 din numărul membrelor Comitetelor respective, sau 1/3 din 
numărul membrelor organizaţiei. 

Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte, în scris. 

b) Comitetul judeţean 

ART. 18., Comitetul judeţean se compune din 9-15 membre, alese 
de Adunarea judeţeană. 

ART. 19., Membrele comitetului trebuie să aibă reşedinţa perma¬ 
nentă în judeţ, iar cel puţin 2/3 din numărul lor, să domicilieze în 
Capitala judeţului. 

ART. 20., Comitetul se alege pe termen de 7 ani. 
ART. 21., Dintre membrele Comitetului, se alege Biuroul orga¬ 

nizaţiei judeţene, compus din Preşedintă, Vicepreşedintă, Secretară 
şi Casiera organizaţiei, având atribuţiunile unui Comitet de direcţie 
şi Comitet executiv, pentru îndeplinirea îndatoririlor Comitetului 
judeţean. 

ART. 22., Biuroul Comitetului judeţean trebuie confirmat de 
Comitetul central. 

ART. 23., Comitetul judeţean se convoacă, normal, odată pe lună; 
iar excepţional, când este nevoie. 

ART. 24., Şedinţele comitetului nu se pot deschide decât cu 1/3 
din numărul membrelor comitetului; iar hotărârile se iau numai cu 
majoritatea membrelor prezente. 

ART. 25., Atribuţiunile Comitetului judeţean sunt: 
a) Conducerea politică a organizaţiei judeţene. 
b) îndeplinirea hotărârilor luate de Adunarea judeţeană şi de 

comitetele regional şi central. 
c) Supravegherea organizaţiilor comunale. 
d) Propaganda organizaţiei şi dezvoltarea socială, culturală şi 

economică în judeţ. 
e) Buna administrare a averii (fondurile) organizaţiei, trimiţând 

Comitetului regional sau în lipsă Comitetului central, 2/3 din 
venitul său. 
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ART. 26., Netrimiterea la timp (trimestrial) şi eventual la cererea 
Comitetelor superioare, a cotelor respective şi sumelor ce trebuie a 
li se trimite la termenele hotărâte, constituie motiv de dizolvare din 
oficiu a Comitetului în restanţă. 

C. ORGANIZAŢIA REGIONALĂ 

ART. 27., Pentru împărţirea (descentralizarea) activităţii de orga¬ 
nizare şi manifestare a grupării, în sensul intensificării acestei 
activităţi, precum şi pentru studiul diferitelor probleme regionale 
de orice fel, un număr de cel puţin 5 organizaţiuni judeţene din 
acelaşi ţinut, alcătuiesc o organizaţie regională. Regiunea este condusă 
de un Comitet regional, compus din 10 membre, alese de Adunarea 
regională. Primul comitet regional, poate fi desemnat de Comitetul 
central. Muntenia şi Dobrogea intră sub administraţia şi conducerea 
directă a Comitetului central. 

Sediul organizaţiei regionale este de preferinţă în capitala ţinu¬ 
tului şi pe cât se poate în mijlocul regiunii. 

Regiunea are autonomie administrativă. Ea dă directive politice 
în înţelegere cu Comitetul central, prin preşedinta grupării. 

Detalii de funcţionare a regiunilor se vor stabili prin regulamen¬ 
tul de aplicaţiune a prezentului statut. 

Regiunea trimite centrului, trimestrial, 2/3 din veniturile sale. 

D. ORGANIZAŢIA CENTRALĂ 

ART. 28., Organele de conducere centrală sunt: 
a) Adunarea generală şi Congresul Grupării; 
b) Comitetul central. 
ART. 29., Adunarea generală a Grupărei N.F.R. se convoacă numai 

în mod excepţional, cu caracter reprezentativ şi de manifestare şi se 
compune din întrunirea membrelor grupării din toată ţara, la care 
organizaţiunile judeţene iau parte obligator, prin delegaţiuni anume 
hotărâte de centru, în ce priveşte numărul persoanelor fiecărei 
delegaţiuni. 

Facultativ, poate participa orice membră. 
ART. 30., Adunarea generală ia titlul de Congres, când participă 

numai preşedintele (eventual vicepreşedintele) asistate de secre¬ 
tarele lor. 

Congresul se convoacă odată pe an, iar la nevoie şi în cursul 
anului. 

ART. 31., Atribuţiunile Congresului sunt: 
a) Ascultă darea de seamă a Comitetului central şi dă descărcare 

Comitetului central de gestiunea sa anuală. 
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b) Ia hotărâri referitoare la toate chestiunile ce privesc bunul 
mers al Grupării şi aprobă dispoziţiunile provizorii ale Comi¬ 
tetului central. 

ART. 32., Comitetul central se compune din 50 de membre, alese 
de Congresul Grupării, din persoane aflătoare şi domiciliate în Capitala 
ţării, pentru cel puţin 3/4 din numărul membrelor comitetului. 

Fac parte de drept din Comitetul central, în numărul de mai sus, 
Preşedintele Comitetelor regionale, în număr de 6. 

ART. 33., Primul Comitet central este acela hotărât de Comitetul 
de iniţiativă, care a organizat gruparea. 

ART. 34., Comitetul central alege din mijlocul său, o Preşedintă, 
care este şi preşedinta Grupării, o Vicepreşedintă, patru Secretare, 
două ajutoare de Secretare şi o Casieră, care formează Biuroul, cu 
atribuţiuni de Comitet de direcţie (comitet executiv). 

ART. 35., Biuroul are îndatorirea de a aduce la îndeplinire hotă¬ 
rârile Comitetului central şi a se conforma celor prevăzute la art. 37 
pentru Comitetul central. Se întruneşte de Preşedintă oridecâteori 
este nevoie. 

ART. 36., Comitetul central ţine şedinţe, în mod normal, de patru 
ori pe an, iar extraordinar, numai când este strictă nevoie. Este 
convocat de Preşedinta Grupării, cu cel puţin 15 zile înainte de data 
şedinţei. 

Convocarea, atât pentru acest comitet, cât şi în general pentru 
orice comitet, consiliu sau adunare generală (congres), va cuprinde 
ordinea de zi a şedinţei şi ora la care şedinţa va începe. 

Pentru ţinerea şedinţei trebuie să participe cel puţin 1/3 din 
numărul membrilor comitetului. 

ART. 37., Atribuţiunile Comitetului central sunt: 
a) Execută programul, statutele, regulamentele şi hotărârile 

adunărilor generale şi ale congreselor Grupării. 
b) Stabileşte doctrina Grupării şi o răspândeşte în toate rami¬ 

ficaţiile Grupării. 
c) Conduce, supraveghează şi controlează organizaţiunile regio¬ 

nale, judeţene şi comunale, întărind sau anulând hotărârile 
acestora, când nu sunt conforme cu statutul, regulamentul şi 
directivele centrului. 

d) Elaborează, în înţelegere cu regiunile, proiectele de program, 
modificări de statute şi de regulamente necesare pentru con¬ 
ducerea grupării. 

e) Aplanează neînţelegerile ivite în organizaţiile grupării, judecând 
în ultimă instanţă apelurile contra hotărârilor pronunţate de 
comitetele regionale şi eventual de comitetele judeţene. 
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Când este necesar, Comitetul poate institui din mijlocul său 
un juriu special, pentru anchetarea cazurilor şi darea avizului 
său, asupra incidentelor şi neregulilor de care va fi sesizat 
Comitetul central. 

f) Organizează publicitatea de propagandă a grupării, cercuri 
de studii, conferinţe, biblioteci populare etc. 

g) Hotărăşte atitudinea grupării în alegeri şi conduce acţiunea 
electorală corespunzătoare acestei hotărâri. 

Hotărârile sunt obligatorii pentru toate membrele şi toate orga-
nizaţiunile grupării. 

ART. 38., Comitetul Central, în vederea accelerării lucrărilor, se 
va împărţi în diferite comisiuni, după natura acelor lucrări şi potrivit 
atribuţiunilor sale, precum: Comisia de organizare a Grupării, 
Comisia de studii şi propagandă, Comisia chestiunilor sociale, Comisia 
economică-financiară, Comisia culturală şi a publicităţii, Comisia 
politică şi electorală, Comisia administrativă etc. 

Numărul membrelor în aceste comisiuni se hotărăşte de Biurou, 
după caz şi cantitatea lucrărilor, după urgenţa lor etc. 

ART. 39. Rezultatul lucrărilor comisiunilor este supus Biuroului, 
care le prezintă, la timp, plenului Comitetului central. 

Membrele unei comisiuni pot face parte şi din altă comisiune. La 
şedinţele comisiunilor şi a comitetelor, pentru a fi valabile, trebuie 
să ia parte cel puţin 1/3 din numărul membrelor ce compun acea 
comisiune sau comitet. 

ART. 40., Hotărârile Comitetului central se iau cu majoritate de 
voturi. în caz de paritate, părerea Preşedintei are precădere. 

în chestiuni personale, votul va fi obligator, secret (scris) pentru 
toate comitetele grupării. 

PREŞEDINTA GRUPĂRII 

ART. 41., Preşedinta Grupării se alege cu majoritatea de voturi, 
pe termen de câte 7 ani, ca şi Comitetul central din care face parte. 

ART. 42., Preşedinta Grupării conduce Comitetul central şi hotă¬ 
răşte, de acord cu biuroul, asupra întrebuinţării fondurilor grupării 
şi asupra tuturor chestiunilor privind mersul general şi atribu-
ţiunile speciale ale Comitetului central. Poate da însărcinări tempo¬ 
rare sau permanente : membrelor grupării, pentru diferite funcţiuni 
privitoare la atribuţiunile şi actele de iniţiativă şi de prevedere ce-i 
incumbă. 

ART. 43., Preşedinta Grupării reprezintă Gruparea faţă de toţi, 
fără să aibă nevoie de mandat special; de asemenea în justiţie şi 
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faţă de autorităţile statului, judeţelor sau comunelor. Ea semnează 
corespondenţa, care va trebui să fie contrasemnată, obligator, de o 
secretară. 

ART. 44., în caz de lipsă din ţară a Preşedintei, atribuţiunile ei 
trec asupra Vicepreşedintei. în lipsa şi a acesteia asupra unei membre 
desemnată de comitet, sau, în caz urgent, direct de Preşedintă. 

SECRETARIATUL 

ART. 45., Secretariatul fiecărei organizaţiuni, va funcţiona 
permanent, păstrând arhiva, biblioteca şi făcând corespondenţa 
organizaţiei respective. 

ART. 46., Secretarele organizaţiunilor comunale trimit la secre¬ 
tariatul judeţului, copie după procesele-verbale de şedinţă ale 
Adunărilor şi Comitetului comunal. 

Această dispoziţiune se aplică tuturor secretariatelor faţă de 
organizaţia imediat superioară. 

Secretarele ţin registrele de membre, dosarele cererilor de înscriere 
ale membrelor, şi toate actele şi corespondenţa organizaţiunii 
respective. 

ART. 47., Potrivit cerinţelor serviciului, secretarele membre şi 
casierele, pot fi ajutate cu alte membre şi eventual cu funcţionare 
profesioniste (cu plată). 

E. ORGANIZAREA CAPITALEI 

ART. 48., Municipiul Bucureşti şi după modelul său şi alte muni¬ 
cipii mari, formează o organizare aparte, cu toate că electoral ar 
face parte din judeţ. 

ART. 49., Capitala se împarte în patru mari diviziuni, corespun¬ 
zătoare culorilor edilitare (galben, negru, albastru şi verde). Culo¬ 
rile, potrivit progreselor şi dezvoltării organizaţiunii, se împart în 
câte patru sectoare. 

ART. 50., Fiecare din aceste diviziuni sunt conduse de câte un 
comitet, compus din 3-5 persoane. 

ART. 51., Organele de conducere ale unui municipiu sunt aceleaşi 
ca şi ale judeţului. 

Pentru municipiul Bucureşti, numărul membrelor comitetului 
comunal este de 25-30 de membre. 

Biuroul Comitetului central al Grupării este şi biuroul Comite¬ 
tului municipiului Bucureşti, cu atribuţiuni de comitet de direcţie şi 
execuţie. 

Primul comitet se desemnează de Comitetul central de iniţiativă. 
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ART. 52., Atribuţiunile Comitetului comunal al Capitalei sunt: 
a) A intensifica propaganda în favoarea grupării. 
b) A face neîncetat înscrieri de noi membre, şi 
c) A ţine în contact conducerea centrală cu membrele grupării, 

transmiţând instrucţiunile şi dispoziţiunile ce se dau, şi comu¬ 
nicând centrului doleanţele membrelor. 

C A P I T O L U L I V 
Administraţia. Fondurile 

ART. 53., Veniturile organizaţiunilor comunale ale Grupării, se 
compun din cotizaţiile membrelor, din donaţiuni, subvenţii, sub-
scripţiuni ocazionale etc. 

ART. 54., Din aceste fonduri, comunele contribuiesc cu o cotă 
proporţională la bugetul organizaţiunilor judeţene, regionale şi cen¬ 
trale, aşa după cum se stabileşte în acest statut. 

ART. 55., Fondurile se păstrează şi se administrează de casiera 
organizaţiei după dispoziţiunile comitetelor respective, care răspund 
de buna administrare bănească a organizaţiei; iar casiera răspunde 
de gestiunea sa. Gestiunile fiecărui an se termină la 31 decembrie. 

Sumele mai mari decât cheltuielile curente ale unei luni şi tre¬ 
când de 5.000 lei peste necesarul urgent, se depun în bănci la vedere. 

ART. 56., Controlul asupra administraţiei fondurilor se face trimes¬ 
trial de o Comisiune de control, compusă din 3 membre, care se alege 
din adunările sau congresele respective (comunale, judeţene, regio¬ 
nale şi centrale), odată cu comitetele de conducere şi deosebit de ele. 

Constatările comisiei de control se stabilesc prin încheieri de 
procese-verbale, care se supun la cunoştinţa comitetului respectiv, 
iar cu avizul acestora se înaintează Comitetului central. Acelea 
privitoare pe Comitetul central, se supun Congresului central. 

C A P I T O L U L V 
Dispoziţiuni generale şi tranzitorii 

ART. 57., Membrele, precum şi organizările Grupării, care nu se 
supun statutelor şi regulamentelor sau hotărârilor organelor condu¬ 
cătoare; de asemeni şi acele membre care prin purtarea lor publică 
sau particulară, vatămă interesele sau prestigiul Grupării, vor fi 
excluse din organizaţie. 

Excluderile se fac pe baza cererii scrisă a cel puţin 3 membre din 
organizaţia respectivă şi cu avizul unui juriu, numit ad-hoc, pentru 
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fiecare caz de Comitetul organizaţiunii, care urmează a hotărî 
asupra cazului. 

Contra excluderilor aprobate de Comitetele comunale, se apelează 
la Comitetul judeţean; iar contra acelor hotărâte de Comitetele 
judeţene, se apelează la Comitetul regional. 

Excluderile hotărâte de comitetele regionale şi de Biuroul 
Comitetului central, se apelează la Comitetul central, în şedinţă 
plenară. 

ART. 58., în consiliu şi adunări unde iau parte organizaţiile şi 
membrele grupării şi este cazul a se face votare, fiecare organizaţie, 
independent de numărul membrelor cu care ia parte la Consiliu sau 
Adunare, reprezintă un singur vot, exprimat verbal sau scris, după 
caz, prin preşedinta acelei organizaţiuni. 

ART. 59., Dispoziţiunile prezentului statut, sunt riguros obligatorii. 
Complectările ce ar fi nevoie a se face, sunt studiate şi formulate de 
Comitetul central, după propunerile organizaţiilor, apoi supuse apro¬ 
bării Comitetului central, după care devin obligatorii, sub titlul de 
instrucţiuni sau dispoziţiuni statutare. 

Modificările ce s-ar dovedi necesare de adus acestui statut, se 
pot face numai din cinci în cinci ani, după propunerea Comitetului 
central şi aprobarea Congresului Grupării, anume convocat în acest 
scop în şedinţă extraordinară. 

Gruparea Naţională a Femeilor Române. Statut, 
Tipografia Lupta, Bucureşti, 1929, pp. 3-15. 
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Darea de seamă şi expunerea generală 

a activităţii Comitetului de Direcţie 
9 9 

al Uniunii Femeilor Române 
din România Mare pe anul 1929 până 
la Congresul de faţă, septembrie 1930 

Serbăm al IX-lea Congres al Uniunii Fem. Rom. din România 
Mare după o activitate de 17 ani, care s-a desfăşurat sub aceeaşi 
preşedintă, d-na Maria B. Baiulescu, ce fuse iniţiatoarea şi înfăptui-
toarea acestei Federaţii, în cadrul Reuniunii Fem. Rom. din Braşov 
în zilele de Rusalii 1913. 

Domnia-sa în acest răstimp n-a încetat să adâncească scopul, 
pentru care a fost creată şi să lărgească sfera activităţii sale, jude¬ 
când după toate datele, pe care avem onoare a le prezenta. 

Relevăm cu deosebire faptul că Uniunea Fem. Rom. a fost înfiin¬ 
ţată prin 37 de Reuniuni Federate din Transilvania şi Banat; pe 
când astăzi încorporează peste 100 de Societăţi din toate provinciile 
României Mari. 

Ultimul Congres ţinut în zilele de 8, 9 şi 10 septembrie 1928 la 
Cernăuţi a dat o eclatantă dovadă de importanţa acestui areopag 
feminin, la care s-au discutat cele mai însemnate probleme sociale, 
încât toată presa a luat act şi a relevat interesanta activitate a 
U.F.R. prin articole de seamă. 

Congresul a fost primit de comitetul Soc. D-nelor române din 
Bucovina a cărei prezidentă era D-na Elena de Popovici-Logothetti. 
Toate înaltele autorităţi au luat parte, în frunte cu înaltul P.S. 
Mitropolit Nictarie, care a prezidat şedinţa de deschidere în sala 
pompoasă a Mitropoliei, fiind de faţă şi d-l Ministru Nistor. Congre-
sistele venite din toate părţile ţării în număr considerabil au fost 
primite cu toată dragostea şi cu tot fastul, încât şi cu această ocaziune 
nu pregetăm a exprima recunoştinţa tuturor acelora care au organi¬ 
zat acest Congres. Din prezidiu s-[au] adresat mulţumiri comitetului 
Soc. Doamnelor Române din Bucovina, precum şi celorlalte înalte 
autorităţi ale oraşului Cernăuţi. 
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Abia trecură însă câteva săptămâni dela acest congres, când am 
avut durerea a afla că vrednica prezidentă a Soc. Doamnelor române 
din Bucovina Elena de Popovici-Logothetti a decedat după lungi sufe¬ 
rinţe în ziua de 27 octomvrie 1928, spre durerea tuturor Societăţilor 
Federate, care au apreciat deosebit activitatea acestei matroane 
române, ce şi-a consacrat viaţa pentru binele neamului, creând cu 
multe jertfe importantele aşezăminte ale acestei Societăţi pe care a 
condus-o până la moarte. 

în numele Uniunii Fem. Rom. s-au adresat condoleanţe, iar prezi-
denta Uniunii a publicat în ziarul Universul şi în alte ziare comemo¬ 
rări elogioase pentru mult regretata distinsă româncă, căreia şi în 
această şedinţă îi consacrarăm câteva clipite de reculegere solemnă. 

Uniunea F.R. a luat parte la doliul altor două matroane dispărute 
din mijlocul vieţii româneşti. D-na Emilia Dr. Raţiu, cunoscuta mare 
româncă, soţia fruntaşului bărbat naţional Dr. I. Raţiu, pe care l-a 
secundat în toată activitatea sa naţională, a trecut la cele eterne. 

Tot asemenea femeile române au pierdut o altă matroană şi 
distinsa româncă pe d-na Clara Maniu, mama d-lui Prim-Ministru, 
Iuliu Maniu. 

Pe lângă telegrama de condoleanţă adresată în numele Uniunii 
d-lui Prim Ministru, prezidenta Uniunii a publicat în ziarul Gazeta 
Transilvaniei o frumoasă comemorare sub numele „Bunica român
celor din Ardeal". 

D-l Prim-Ministru a răspuns cu mulţumiri. Mai amintim că d-na 
Elena Dr. Aciu, prezidenta Reuniunii F.R. din Şimlăul-Silvaniei, a 
publicat un frumos Anuar, în care arată şi slăveşte pe înfăptuitoarea 
şi prima prezidentă a R.F.R. din Şimlău. 

Congresul este rugat ca şi acestor două mari matroane ale popo¬ 
rului nostru să le consacre câteva clipite de reculegere solemnă. 

Una din cele mai importante lucrări ale Federaţiei noastre a fost 
îndrumarea femeilor române faţă de noua lege administrativă prin 
care actualul Guvern a realizat una din aspiraţiunile, pentru care 
femeile române au luptat cu puteri unite la opera de ridicare a 
demnităţii lor, acordându-li-se prin noul proiect de Lege, dreptul de 
vot şi eligibilitate la comună şi judeţ. 

Se ştie că acordarea drepturilor de participare la viaţa statului a 
fost înscrisă încă în programul dela Alba-Iulia în 1918. De atunci 
U.F.R. a luptat necontenit pentru realizarea acestor drepturi prin 
grai, prin congrese, prin memorii şi adrese către toate Guvernele 
care s-au succedat, adoptând în statutele sale „Lupta pentru eman
ciparea civilă şi politică a Femeilor Române". 
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Prezidenta în legătură cu comitetul de direcţie, precum şi cu 
vicepreşedintele Uniunii din diferitele provincii, a îndrumat prin 
circulare succesive Societăţile Federate recomandându-le directivele 
necesare în scopul acesta. Astfel, iniţiativa luată de d-na Alexandrina 
Cantacuzino de a organiza o grupare feminină politică propusă şi 
Uniunii Fem. Rom. spre adeziune, însoţită de statutele proiectate, 
în care ţara se înrola pe judeţe, nu a fost acceptată de comitetul U.F.R. 
fiind în absolut acord cu d-nele viceprezidente Catinca Bârseanu, 
Elena Pop Hossu-Longin (Ardeal), Micaela Cartagi (Muntenia), Maria 
Popp (Oltenia), Elena Meissner (Moldova), hotărându-se a nu adera 
la gruparea pur feminină, care ar fi separat în două direcţiuni 
familia românească. 

în această şedinţă din 9 aprilie 1929 s-a redactat următoarea 
circulară către Societăţile Federate : 

„Avem onoare a Vă aduce la cunoştinţă, că comitetul de direcţie 
al U.F.R. fiind întrunit în ziua de 9 aprilie anul curent nu aderează 
la noua grupare naţională a femeilor române, dorind a continua 
independent activitatea sa naţională, culturală şi socială, pe drumul 
şi în principiile de care a fost condusă această Federaţie, dela înfiin¬ 
ţarea ei şi până în timpul de faţă. 

Societăţile vor fi iniţiate despre noua activitate, ce vor avea a 
desfăşura în vederea drepturilor ce le obţinem". 

în continuarea acestei activităţi U.F.R. a ţinut o şedinţă cu toate 
Soc. Feminine din Braşov în ziua de 18 aprilie 1929, la care a 
participat d-na Micaela Catargi vice-prezidentă, ce a venit anume 
de la Bucureşti. 

D-sa mulţumeşte pentru afabilitatea şi prietenia sinceră cu care 
este întâmpinată totdeauna la Braşov, aducând elogii şi mulţumiri 
d-nei Maria Baiulescu. Scopul acestei şedinţe a fost să se stabilească 
de comun acord atitudinea pe care trebuie s-o ia Uniunea şi toate 
Soc. Federate faţă de noul proiect al Legii Administrative, ce urmează 
a se prezenta Parlamentului şi în care revendicările feminine încep 
a se realiza. S-au citit şi discutat articolele 383 şi 393 din ante-
-proiectul menţionat, privitoare la dreptul de vot şi eligibilitate. 
Comitetul ia următoarele hotărâri la redactarea moţiunii: 

§ 1. din articolul 383 stabileşte o normă prea ridicată, care este 
mai ales în dauna femeii din Ardeal. Dacă în vechiul regat educaţia 
a fost mai uniformă, - obiecţiunea privind acolo mai mult o ches
tiune de clasă, - în Ardeal se pune mai mult o chestiune de ordin 
naţional. Educaţia femeilor române, aşa cum erau condiţiunile în 
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trecut, nu le îngăduia să capete diplomă, pe care multe şcoli româneşti 
nu aveau dreptul să o elibereze. 

Astfel s-ar alunga mai tot elementul românesc, în jurul căruia a 
rămas închegat spiritul naţional înainte de unire. 

Suntem deci de părere că norma stabilită pentru studii să fie IV 
clase primare. 

§ 2. Să cuprindă şi funcţionarele de la instituţiile particulare. 

§ 3. Să intre şi femeile, care participă în mod evident prin investi-
ţiunea averii şi muncii lor în conducerea uneia din zisele între¬ 
prinderi. 

§ 4. Prin acest paragraf se exclud femeile măritate, acordându-se 
o primă femeii nemăritate, care se întreţine singură putând să 
voteze, iar când e măritată şi mamă de familie, - adică cu mai multă 
maturitate şi experienţă - să fie exclusă de la acest drept. 

§ 5. Acest articol, fiind menit a aduce un omagiu şi o înlesnire 
femeilor victime ale războiului, socotim că trebuie să cuprindă şi 
infirmierele calificate din spitalele de război, sau care au fost rănite 
sau victime ale boalelor contagioase, precum şi cele decorate, inter¬ 
nate, deportate sau întemniţate în timpul războiului. 

Uniunea cere, ca pentru garantarea îndeplinirii acestor drepturi, 
votul femeilor să fie obligatoriu. în concluzie Uniunea fiind încre¬ 
zătoare în bunăvoinţa Guvernului, care în toate împrejurările a 
dovedit a lăsa cetăţenilor exprimarea liberă a opiniei lor, dorind 
totodată că la discutarea acestor paragrafe comisia Parlamentară 
să binevoiască a consulta şi reprezentantele feminine. 

c) Moţiunea aceasta redactată de Uniune a fost adoptată şi de 
marea întrunire feministă, ţinută la Bucureşti în ziua de 21 aprilie ; 
care a fost prezidată de D-na Maria B. Baiulescu prezidenta Uniunii. 

Au fost reprezentate următoarele Societăţi: 
Liga pentru drepturile şi datoriile fem. reprezentată prin D-na 

Reuss-Ianculescu, Prezid. 
Consiliul naţional prin D-na Prezid. Calypso Botez. 
Asociaţia feministă prin D-na Prezid. Izabela Sadoveanu. 
Consiliul naţional prin D-na Prezid. Ghelmegeanu avocat. 
Asociaţia Oltenia prin D-na Prezid. Maria Pop, Craiova. 
Asociaţia Bucureşti prin D-na Prezid. Hortansa Satmary. 
Gruparea Femeilor prin D-na Prezid. Milena Marcovici. 
Personalul sanitar titrat prin D-na Prezid. Simionescu. 
Femeile ţărance prin D-na Prezid. Diaconescu. 
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în cuvântul de deschidere, D-na Baiulescu salută obţinerea acestui 
prim pas al demnităţii feminine, exprimând în numele întrunirii, 
actualului Guvern, în frunte cu D-l Prim Ministru Iuliu Maniu 
recunoştinţă, cu credinţa că femeia va colabora la întărirea şi reface¬ 
rea neamului şi ţării noastre. 

D-na Baiulescu vorbeşte de îndelungata luptă ce a purtat-o pentru 
afirmarea acestor principii de egalitatea drepturilor între sexe, 
expunând activitatea politică în trecutul vitreg al femeilor din Ardeal, 
Banat şi Bucovina. 

Au început expunerile D-nelor în ordinea de mai sus, fiecare 
accentuând şi punând insistenţă la Onor. Guvern, ca acordarea 
drepturilor cetăţeneşti să se facă în mod mai larg, dacă nu s-ar putea 
obţine chiar votul universal al femeilor. Se primeşte telegrafic şi 
adeziunea Prezidentei generale a Asociaţiei, D-na Elena Meissner, Iaşi. 

D-na Micaela Catargi citeşte Moţiunea redactată la Braşov de 
Comitetul U.F.R. care se primeşte de întreaga adunare şi se propune 
ca aceasta să fie prezentată personal de D-nele Soc. Prezente, D-lui 
Prim-Ministru. 

Şedinţa se încheie cu ovaţiuni şi mulţumiri pentru Guvernul ce a 
acordat cele dintâi drepturi, în faţa unui public distins şi numeros, 
care a participat cu viu interes. 

Cerându-se o audienţă D-lui Prim-Ministru Maniu, delegaţia 
D-nelor condusă de D-na Maria B. Baiulescu a fost primită, pre-
dându-se Moţiunea întrunirii. 

D-l Prim-Ministru a invitat în urmă reprezentantele acestor Soc. 
la o Şedinţă, ce s-a ţinut la Preşedinţie, de faţă fiind d-nii Miniştrii 
Vaida-Voievod, Mirto, şi din Comisiunea Legii Administrative D-nii 
Stere, Boilă şi Negulescu. D-nele au susţinut doleanţele lor în punctele 
Moţiunii şi s-a obţinut a se da dreptul de vot şi comitetelor Soc. 
Feminine, care au personalitate juridică. Alte avantaje nu s-au 
putut realiza. 

d) Tot cu această ocaziune s-a discutat şi chestiunea drepturilor 
civile, deoarece nu trebuie să se renunţe la nici unul din drepturile 
pe care, femeile din Ardeal le aveau înainte de război şi pentru care 
U.F.R. luptă începând din anul 1923 să se acorde în plin şi femeilor 
din celelate provincii ale României Mari. 

în scopul acesta s-a ţinut în luna iulie 1929 o consfătuire la Min. 
Justiţiei în Bucureşti, fiind invitată şi Prezidenta Uniunii, luând 
parte şi D-l Ministru Iunian. S-a citit noul proiect al Legii civile 
pentru unificare, din care s-a constatat cu satisfacţie, că nu numai 
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nu se vor ştirbi drepturile femeilor din provinciile dezrobite, din 
contră, toată insistenţa depusă de Uniune şi de Asociaţie în cei 10 
ani din urmă, va avea rezultatul a elibera şi femeile vechiului Regat 
de Legi care le răpeau orice independenţă. D-l Ministru Iunian a 
cerut D-nei Baiulescu Memoriul redactat de dânsa pe articoli, spre 
a lua cunoştinţă. 

Tot în această ordine de idei, Asociaţia femeilor maghiare comunică 
prin D-na baroneasă Huszâr Memoriul, ce l-a prezentat Corpurilor 
Legiutoare, faţă de Legile civile, ce privesc situaţiunea femeilor din 
provinciile alipite, colaborând cu Uniunea F.R. încă dela Congresul 
din Cernăuţi. 

D-na baroneasă Huszâr ne trimite şi conferinţa ţinută de D-na 
Jacabffy asupra acestui subiect la Congresul din Cluj, fiind redactată 
în limba franceză. 

e) După votarea Legii Admin., Prezidenta U.F.R. a desfăşurat o 
activitate intensă, stăruind pentru procurarea dreptului de obţinerea 
votului atât în Braşov, cât şi în diferite localităţi prin certificarea 
absolvării Şcoalei Profesionale din Braşov, precum şi prin o largă 
corespondenţă cu diferite Soc. îndemnându-le a face liste cu evi¬ 
denţa tuturor femeilor, care erau în drept de a vota. Totodată stăru-
ieşte prin circulară pentru ţinerea conferinţelor, ce trebuiau să 
iniţieze D-nele în privinţa noii Legi. Interesul Soc. Federate s-a 
manifestat prin corespondenţă vie, în care se cereau desluşirile 
necesare pentru orientarea lor. Tot în scopul noii orientări, ce trebuia 
să fie luată de femeile române, Prezidentele Soc. Feministe au orga¬ 
nizat o nouă întrunire în ziua de 7 ianuarie 1930 la Bucureşti, luând 
parte şi Prezidenta U.F.R. 

D-na Elena Meissner deschide şedinţa predând prezidiul D-nei 
Maria B. Baiulescu, iar D-na Micaela Catargi ia asupra secretariatul. 

Toate D-nele Prezidente rostesc cuvântările lor, luându-se urmă¬ 
toarea Moţiune: 

„Asociaţiunile Feministe întrunite în Congres în ziua de 7 ianuarie 
1930 în urma exprimării punctului de vedere al conducătoarelor 
acestor Asociaţii au hotărât următoarele : 

Cu ocazia acordării primelor drepturi politice femeilor, credem 
că femeia, trebuie să intre în viaţa politică, în aceleaşi condiţii ca 
bărbaţii, fiecare păstrând independenţa sa deplină şi dreptul de a 
dispune de votul său, cum crede mai bine. 

Socotim că atunci, când femeile vor să ia parte activă în viaţa 
politică, ele trebuie să se încadreze în partidele existente, neadmiţând 
lupta dintre sexe, deci nici ideia unui partid politic pur feminin. 
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Acest punct de vedere este stabilit în interesul armoniei vieţii 
familiare şi sociale şi este conform cu idealul feminist pe care aceste 
Asociaţii l-au apărat şi-l vor apăra în totdeauna." 

Prezidenta U.F.R. a comunicat toate aceste hotărâri Soc. federate 
în două circulare succesive. Totodată a rugat Soc. să recomande în 
listele electorale persoane demne pentru aceste prime alegeri. 

Rezultatele alegerilor au fost în rezumat mulţumitoare, totuşi 
nu s-au admis pe listele judeţelor femei, cu deosebire în Ardeal şi 
Banat. în general au intrat în diferitele Consilii comunale, parte 
femei înscrise în partide, iar altele prin grupările cetăţeneşti formate 
în diferite oraşe. De remarcat este că la aceste prime alegeri au 
reuşit trei femei primărese în comunele rurale, iar D-na Maria M. 
Pop ca ajutoare de primar în oraşul Craiova. 

III. Relativ la problemele discutate în Congresul din anul 1928 la 
Cernăuţi am putut desfăşura următoarea activitate: 

La problema „Protecţiunea familiei ţărăneşti", Prezidenta Uniunii 
a fost rugată de Ministerul Agriculturii şi de Domenii să ia parte la 
Congresul Internaţional al Ministerului Agriculturii, fiind designată 
în biroul Comitetului secţiei Doamnelor, pentru care a promis tot 
concursul. Luând parte la acest Congres în iunie 1929 la Bucureşti, 
a vorbit despre tema „Familia la ţară" în limba franceză în numele 
U.F.R. 

Totodată a fost rugată de acest Minister să facă un raport şi un 
proiect de regulament pentru Scoalele de fete săteşti susţinute de 
acest Minister. 

U.F.R. a colaborat prin Soc. federate în această direcţiune şi 
anume: 

Soc. Femeilor Române din Alba-Iulia, prezidată de D-na Elena 
Munteanu, a organizat o Scoală de economie şi industrie casnică. 

Reun. F.R. din Sighetul Marmaţiei, prezidată de D-na Flora Dr. 
Iuga, prin înfiinţarea unei Scoli de grădinărit. 

Reuniunea fem. rom. prezidată de D-na Marta Iepure, prin for¬ 
marea Comitetelor de ţărance. 

Soc. Doamnelor din Cernăuţi, Prezid. D-na Alma Volcinschi, o 
Scoală de industrie casnică pentru instruirea ţărancelor. 

Soc. Ajutorul din Dorohoi, prezidată de d-na Elena Gh. Marcu, 
are un atelier pentru fetele de la ţară, dându-le o meserie. De 
asemenea R.F.R. din Beiuş, prezidată de d-na Angela Sălăgeanu-
-Buteanu, organizează munca ţărancei şi valorificarea produselor şi 
alte numeroase Societăţi care lucrează în aceeaşi direcţiune. 
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La problema „Protecţiunea copilului" se lucrează în toate unghiurile 
ţării prin Societăţile înfiinţate anume în acest scop precum şi prin 
alte Societăţi, care îmbrăţişează această activitate de interes naţio¬ 
nal; aproape toate Soc. federate contribuiesc la ajutorarea copiilor 
săraci, înfiinţându-se chiar azile de grădini de copii pentru vară în 
comunele rurale, cum de exemplu în comunele jud. Braşov, Feldioara, 
Hărman, Râşnov, Bod susţinute de Reuniunile de femei de acolo. 

Pentru lupta contra plăgilor sociale, îndeosebi contra alcoolis¬ 
mului, prezidenta Uniunii a rostit cuvântul său la întrunirea Soc. 
Temperanţa în ziua de 1 iunie la Braşov, accentuând cu deosebire 
pericolul ce ameninţă populaţia rurală şi muncitorimea de la oraş 
prin alcoolism. 

în interesul tinerimii s-a făcut chemarea pentru serbarea zilei 
Mamelor, atât în anul 1929, cât şi în anul 1930 la care a răspuns o 
mare parte de Soc. organizând festivale cu cuvântări înălţătoare 
pentru iubirea şi respectul de mamă. S-a imprimat de Casa Scoalelor 
conferinţa „Ziua mamelor" a d-nei M. Baiulescu care s-a împărţit 
la elevi. 

Reuniunea F.R. din Braşov, precum şi Soc. doamnelor române 
din Bucovina, Ajutorul Dorohoiu, trimit salutul lor Uniunii cu această 
ocaziune. 

IV. Prezidenta U.F.R. a ţinut o strânsă legătură cu Soc. federate, 
răspunzând la invitările ocazionale ce i s-au adresat, precum şi 
la chestiuni ce trebuiau să fie soluţionate în sânul Societăţilor, 
cerându-se şi părerea prezidentei. 

Asociaţia feministă din Galaţi, în frunte cu d-na Maria Castano, 
invită pe prezidenta Uniunii la şedinţa festivă din 21 aprilie 1929, 
cu ocaziunea împlinirii de 10 ani dela înfiinţare. Serbarea a avut loc 
fiind de faţă vrednica prezidentă generală a Asociaţiei, d-na Elena 
C. Meissner. Din cauze neprevăzute, d-na Maria B. Baiulescu neputând 
lua parte, a adresat următoarea telegramă Asoc. Galaţi: 

„Salut serbarea Asoc. Feministe Galaţi la a 10 aniversare cu 
sentimentul de dragoste a unui părinte care a văzut născând aceasta 
însemnată mişcare feminină în zilele de grea cumpănă, când Iaşul 
întrunea toate reprezentantele diferitelor provincii. Această Asoc. a 
propovăduit nu numai lupta pentru emanciparea civilă şi politică a 
femeii române, ci a statornicit şi principiul că femeia va rămâne de 
veghe la focul sacru al familiei". 

Asociaţia fem. rom. Solidaritatea, filiala Târgovişte prezintă o 
dare de seamă despre activitatea săvârşită în anul 1929. 
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Soc. „Cununa surorilor de Cruce albă" Cluj adresează prezidentei 
U.F.R. care este totodată prezidenta sa de onoare, a interveni pentru 
Sanatoriul fost al Crucei Roşii Maghiare din Cluj, care la dorinţa 
M.S. Regina fusese ulterior destinat pentru un spital al moţilor. 
Deoarece lupta pentru realizarea acestei dorinţe continuă şi drepta¬ 
tea noastră întârziază, prezidenta promite a face demersurile nece¬ 
sare pentru revendicarea acestor drepturi. 

Schimbări în prezidiul Societăţilor s-au făcut: La R.F.R. Blaj 
retrăgându-se vrednica prezidentă mult meritata d-nă Eliza Bodocan 
a fost aleasă d-na Gheorghina Munteanu. 

La R.F.R. Bistriţa prezidentă este d-na Maria Scridon. 
La Sighetul Marmaţiei, d-na Flora Dr. Juga. 
La R.F.R. Braşovechi, d-na Marioara Dr. Debu. 
La Soc. Doamnelor Române din Bucovina, ocupă locul de prezidentă 

d-na Alma de Volcinschi. 
Totodată se comunică Uniunii că Adunarea Generală din 21 aprilie 

1929 a numit pe d-na Maria B. Baiulescu membră de onoare a Soc. 
Doamnelor române din Bucovina. 

La Asociaţia feministă Bucureşti au fost alese ca directoare d-nele 
Calypso Botez, Ella Negruzzi, Hortansa Satmary. 

La R.F.R. greco-catolică din Sibiu prezidează d-na Ana Togan. 
D-na Maria Dimitriu Castano a înfiinţat o filială a Asoc. feministe 

în Constanţa. 
Reuniunile de femei din Oradea, Simlăul-Silvaniei, Blaj şi Turda 

anunţă şi invită Uniunea la serbările lor de binefacere. 
D-na Elena C. Meissner a publicat din partea Asoc. un manifest 

despre principiile, ce le prevedem faţă de noua viaţă feminină, 
tot asemenea au dovedit mult interes d-nele prezidente Veturia 
Candrea - Oradea, Maria Serban - Cluj, Livia Dr. Boilă - Cluj, care 
propune înfiinţarea de cercuri de studii pentru îndrumările ce le 
datorim femeilor, faţă de noua activitate. 

R.F.R. din comuna Vâlcele - jud. Braşov, precum şi R.F.R. din 
Cernatu - jud. Braşov, au constituit Reuniuni, asociindu-se Uniunii. 

Cu ocaziunea zilei Aviaţiei de la Braşov - sediul Uniunii - comitetul 
de direcţie a depus suma de 10.000 lei ce a fost donată de d-na Elena 
Pop Hossu-Longin, fiica marelui român Gheorghe Pop de Băseşti şi 
suma de 1.000 lei de R.F.R. din comuna Râşnov pentru aviaţie cu 
scopul de-a se realiza avionul Ţării Bârsei. S-a[u] primit călduroase 
mulţumiri care au fost publicate în ziare şi comunicate celor în drept. 

La serbările jubiliare de 10 mai la Bucureşti, Uniunea a fost 
reprezentată prin d-nele Maria B. Baiulescu şi Catinca Bârseanu. 
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Asoc. Astra despărţământul Braşov, mulţumeşte d-nei Maria B. 
Baiulescu pentru interesanta conferinţă „Femeia Română din Scheiul 
Braşovului" ţinută în ciclul conferinţelor Astra. 

V. Prezidenta comunică că fiind amânat Congresul Uniunii din 
anul 1929, a fost invitată pe anul 1930 a ţine Congresul său la 
Abrud, Reuniunea aceasta împlinind 50 ani dela înfăptuire şi dorind 
a serba acest jubileu împreună cu celelate Soc. federate. Hotărârea 
aceasta s-a luat în Adunarea Generală din 23 octombrie 1929, sub 
prezidiul d-nei Sabina Dr. Borza. 

Comitetul de direcţie a mulţumit pentru această frumoasă invitare 
şi a primit invitarea Reuniunii F. R. din Abrud. 

Ulterior Uniunea a mai primit invitaţia de a ţine Congresul său la 
Craiova prin d-na prezidentă Maria M. Pop în numele Asoc. Feministe. 

Comitetul de direcţie a mulţumit d-nei prezidente Maria M. Pop, 
răspunzând că regretă a nu putea primi această invitare, deoarece 
Uniunea fusese angajată încă din anul 1929 a serba jubileul de 50 
de ani al R.F. din Abrud. 

VI. în anul 1929 Comitetul de direcţie a luat dispoziţiuni să 
ceară Onor. Minister al Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, o chetă 
pentru îmbunătăţirea stării materiale a Uniunii care a fost încu¬ 
viinţată pe ziua de 29 septembrie pentru Soc. din Ardeal şi Banat. 
La circulara Uniunii au răspuns următoarele reuniuni : 

R.F.R. din Braşov, a chetat lei 14669 
- " - din Sighetul Marmaţiei - " - 3366 
- " - din Timişoara o donaţie - " - 3000 
- " - D-na Pop Hossu-Longin - " - 1000 
- " - Beiuş a chetat - " - 700 
- " - Bistriţa a chetat - " - 500 
- " - Turda a chetat - " - 500 
- " - Hunedoara a chetat - " - 300 
- " - Abrud a chetat - " - 153 
Rezultatul total al chetei a fost lei 24133, conform tabloului înaintat Onor. 

Minister al Sănătăţii şi Ocrot. Sociale. 

în apelul nostru de participare ca membre ajutătoare cu lei 100 
cotizaţia anuală au răspuns Braşovul cu 6 membre, Râşnovul cu 12 
membre, Câmpulung-Moldovenesc cu 1 membru. Ca membră s-a 
înscris doamna Irina Procopiu, doamna de onoare a M.S. Regina Maria. 
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D-na Catinca Bârsan dăruieşte pentru fondul Andrei Bârseanu 
lei 1000. D-l Ilie Savu 1000 lei în memoria fratelui său. 

La sărbătorirea d-nei Maria Cosma, membră fondatoare şi vice-
-prezidentă la înfiinţarea Uniunii F.R. împlinind 75 de ani s-a adresat 
din partea prezidentei o telegramă în care pe lângă felicitări se 
apreciază munca rodnică depusă în timpul vitregului nostru trecut 
de preşedinta R.F.R. din Sibiu, d-na Maria Cosma. 

în vederea publicării unui Anuar al Federaţiei noastre care va 
avea şi un tablou al tuturor Societăţilor, s-a trimis un chestionar 
spre complectare Societăţilor federate. 

Prezidenta U.F.R. a făcut un demers la Min. Sănătăţii şi Ocrot. 
Soc. spre a asigura imobilul Orfelinatului său din Braşov pentru a 
servi şi mai departe unui Institut de Ocrotire Socială. 

VII. Comitetul de direcţie al Uniunii sub conducerea prezidentei 
sale a luat parte la toată viaţa socială de la sediul ei Braşov, precum 
şi la toate evenimentele mai însemnate ale vieţii statului nostru, 
adresând cu fiecare ocaziune felicitări în numele Uniunii, înaltei 
noastre Patroane M.S. Regina Maria, Principesei Mame A.R. Elena, 
precum şi înaltului Guvern, cu felicitări adresate domnului Prim-
-Ministru, Iuliu Maniu. Cu fiecare ocaziune s-au primit răspunsuri 
cu mulţumiri călduroase, pentru toate femeile române. 

Uniunea F.R. a luat cu multă bucurie parte la însemnatul eveni¬ 
ment din viaţa ţării noastre prin ocuparea tronului României Mari de 
M. Sa Regele Carol II , adresând M.S. Regelui următoarea telegramă: 

„Femeile române aştern Majestăţii voastre omagiile şi întregul 
lor devotament, cuprinse de bucurie, că alcătuirea cerească a dăruit 
Marii Românii pe urmaşul Marelui Rege Ferdinand. Urăm Majestăţii 
Sale Regelui Carol al II-lea o domnie lungă şi glorioasă care prin 
suirea Sa pe tron, va consolida renaşterea noii Românii. în numele 
Uniunii F.R. din România Mare, Maria B. Baiulescu prezidentă". 

M.S. a binevoit a răspunde Uniunii : 
„M.S. Regele mulţumeşte călduros pentru urările aduse de Dv. în 

numele Asociaţiei Femeilor române din România Mare". Secretar 
particular al M.S. Regelui C. Dumitrescu. 

Cu acest fericit eveniment înălţate sufleteşte, încheiem această 
expunere generală, prezentând şi un scurt rezumat din viaţa 
Orfelinatului nostru, precum şi situaţia financiară a Uniunii F.R. pe 
anii 1928-1929. 

Anuarul Uniunii Femeilor Române din România Mare. 
Al şaptesprezecelea an de la întemeire. 1913-1930, 

septembrie 1930, pp. 9-14. 



50 
Munca femeii si consecinţele ei 

9 9 

pentru familie si societate1, 
conferinţă ţinută la Secţia de studii 

9 9 9 

feminine a Institutului Social Român 
în ziua de 23 februarie 1929 

Problema consecinţelor muncii femeii pentru familie şi societate, 
este una dintre cele care au darul de a stârni cele mai vii discuţii în 
momentul de faţă, căci de la război încoace numărul femeilor care 
revendică dreptul la muncă creşte în mod vertiginos. Aş fi vrut să 
pot ilustra această afirmaţiune cu cât mai multe cifre, dar de la 
început trebuie să mărturisesc ceea ce auziţi de la mai toţi confe¬ 
renţiarii: şi anume că ne lipsesc date statistice exacte. Totuşi unele 
cifre chiar aproximative, sunt încă destul de expresive. Astfel, după 
informaţiunile culese de la Casa asigurărilor, mi s-a evaluat cam la 
150.000 numărul muncitorilor din Capitală, din care 45.000 ar fi 
femei, muncitoare sau lucrătoare. Ar fi deci, aproape o treime din 
muncitorime, de sex feminin. Proporţia de la război încoace a crescut 
cam cu 45-50 la sută. 

Pe de altă parte, în şcolile profesionale s-au înscris în Vechiul 
Regat: 

în anul 1920-21 4.158 eleve. 
în anul 1926-27 9.246 eleve. 

în ceea ce priveşte profesiunile libere, n-am putut obţine nici un 
fel de statistică, dar ne putem face o idee de imboldul femeilor spre 
cariere intelectuale, considerând progresul învăţământului care duce 
azi mai întotdeauna spre carieră. Si ca probă dispariţia complectă a 
ceea ce se numea altădată „curs liber sau educaţie de salon". Astfel 
în şcolile secundare am avut, pentru a nu vorbi decât de Vechiul Regat: 

1. Conferinţă ţinută la secţia de studii feminine a Institutului Social Român 
în ziua de 23 februarie 1929 (Buletinul Muncii, anul X, nr. 1-6). 
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în anul 1919/20 4.270 eleve înscrise. 
în anul 1920/21 5.646 eleve înscrise. 
în anul 1926/27 19.073 eleve înscrise. 

Iar în şcolile normale, numărul a sporit dela 4.027 în 1920/21 la 
6.449 în 1926/27. 

Aceia care sunt în contact cu lumea şcolară ştiu cât de numeroşi 
sunt părinţii care nu ştiu să se iscălească şi care îşi trimit fetele pe 
la şcolile secundare şi superioare. 

Dacă privim învăţământul universitar, vedem de exemplu numă¬ 
rul studentelor sporind de la: 

1.143 în 1920/21 la 
4.744 în 1926/27 

numai în ce priveşte facultăţile de drept, medicină, litere, ştiinţe şi 
farmacie din Capitală. 

Acest puternic curent pe care nimeni nu-l poate tăgădui, este 
datorit atât unor cauze de ordin psihologic, cât şi mai ales cauzelor 
economice, contra cărora este de prisos să încercăm a ne împotrivi. 
Femeia de azi caută să-şi afirme individualitatea; ea vrea pentru 
aceasta să fie egală bărbatului prin cultură. Iar pentru a-şi dobândi 
independenţa materială, ea vrea să aibă banul ei de care să dispună 
în plină libertate; ea are ca toată generaţia de azi, tendinţe aprige 
spre confort; vrea să profite de bunurile vieţii, care nu mai sunt 
apanajul exclusiv al unei minorităţi privilegiate. Pentru aceasta îi 
trebuie, chiar de când este fată în casa părinţilor, să fie stăpână pe 
un venit al ei. Dacă la aceste cauze psihice adăugăm faptul că în 
urma situaţiei grele financiare din ultimii ani, părinţii au constatat 
cât de îndoielnic este de a asigura viaţa unei fete numai prin puterea 
capitalului care s-a dovedit atât de şubredă şi că ei azi preferă 
s-o asigure cu un capital intelectual statornic; dacă socotim că 
dealtminteri puţini au rămas aceia care mai sunt în stare de a 
asigura fiicei lor un capital bănesc, vom pricepe goana după carieră 
sau meserie. Si aci iarăşi statistica va fi cea mai puternică dovadă a 
afirmărilor noastre, căci în anul 1928 din 10.258 căsătorii contrac¬ 
tate în toată ţara, avem abia 658 încheiate pe baza unui contract 
dotal. în Capitală, de exemplu, găsim: 

în anul 1920 din 4.961 căsătorii 1.084 cu contract dotal. 
în anul 1923 din 4.983 căsătorii 793 cu contract dotal. 
în anul 1927 din 4.797 căsătorii 598 cu contract dotal. 

Această împuţinare a contractelor dotale, are între alte cauze, şi 
pe aceea a taxelor de care contribuabilul caută să scape. Puţinii 
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părinţi, care mai au posibilitatea de a ajuta pe fata lor, preferă s-o 
facă servindu-i direct un venit sau asigurându-i o avere parafernală 
pe care va fi singură stăpână, experienţa probând îndeajuns că dota 
a adus mai multe daune decât foloase reale acelora pe care trebuia 
să le apere. într-adevăr, cel mai straşnic contract dotal n-a împedicat 
atâtea femei să cadă în mizerie în urma scăderii leului şi nimic mai 
primejdios în viaţă decât să te bizui pe un sprijin iluzoriu, care la un 
moment dat îţi fuge de sub picioare, lăsându-te în voia soartei. Ne 
mai fiind asigurată prin zestre, femeia a izbutit să-şi asigure viaţa 
prin carieră, de multe ori chiar fiind silită a-şi improviza un mijloc 
de trai, cu toate că era nepregătită pentru muncă. Si unde multe 
dintre femeile destinate unei vieţi fără de griji, nu s-au găsit nicio¬ 
dată în necesitatea de a întreţine şi părinţii bătrâni, rămaşi fără 
sprijin în urma decesului fiului sau a soţului, câte altele n-au trebuit 
să asigure creşterea copilaşilor rămaşi orfani în urma războiului, 
pensiile rămânând prin dezechilibrul valorilor un ajutor neîndestu¬ 
lător. Chiar acelea care şi-au mai putut crea un cămin, au fost silite, 
în urma lipsei de zestre şi faţă de acest dezechilibru, să contribuie 
la întreţinerea menajului prin munca lor, bărbatul ne mai putând 
face faţă singur greutăţilor traiului. 

Este totuşi un punct asupra căruia rămânem cu toţii de acord: 
femeia este înainte de toate chemată a fi soţie şi mamă. Această 
lege a naturii nimeni nu o poate tăgădui. Dar viaţa complicată de 
astăzi şi mai ales aceea a marilor oraşe, ne îndepărtează din ce în ce 
mai mult de natură şi dacă odinioară la noi femeia care nu trăia 
prin căsătorie era o raritate, azi avem un număr foarte mare de 
celibatare. Una din cauze este excedentul femeilor asupra bărba¬ 
ţilor. Astfel, pentru anul 1926 statistica mişcării populaţiei ne arată 
un spor de 119.471 femei pentru 115.445 bărbaţi. Aceasta nu din 
cauza naşterilor, care se cam echilibrează, dar datorită mortalităţii 
mai mari printre bărbaţi. Dacă la aceasta adăugăm excesul de morta¬ 
litate bărbătească din timpul războiului şi faptul că mulţi bărbaţi 
mai ales în oraşele mari nu se căsătoresc, ne vom da seama cât 
trebuie să crească pe fiece an numărul femeilor, fete sau văduve, 
silite să-ţi facă singure un rost în viaţă. Un lucru cert este că numă¬ 
rul căsătoriilor merge scăzând, chiar în comunele rurale, cu toate că 
populaţia generală a ţării este în creştere simţitoare. Astfel: 

pe anul 1920, avem 206.476 căsătorii şi 
pe anul 1926, avem 159.642 căsătorii 

în comunele rurale au scăzut dela 173.848 la 133.033, iar în 
comunele urbane au scăzut dela 32.628 la 26.609. Pe anul 1928 
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înregistrăm ce e drept, o urcare faţă de anii precedenţi, dar nu 
trebuie să uităm sporul de populaţie simţitor din ultimii ani. Trebuie 
deci să constatăm criza prin care trece căsătoria şi să ne întrebăm: 
oare curentul care împinge femeia către muncă şi independenţă 
n-ar fi el răspunzător în parte de această stare de lucruri ? 

Chestiunea trebuie privită sub alt punct de vedere la sat, şi la oraş. 
Ţăranul nu caută să se sustragă datoriilor sale de soţ şi tată. El 

nu se însoară din cauza lipsei de bani, cununia la ţară cerând mare 
cheltuială, dar el consideră mai întotdeauna femeia cu care convie¬ 
ţuieşte de multe ori o viaţă întreagă şi cu care are copii, ca pe 
nevasta sa în faţa oamenilor şi a Domnului. El întrebuinţează chiar 
expresiunea stranie pe care o cunoaştem cu toţii: însurat fără cununie. 
Totuşi descreşterea atât de simţitoare a cununiilor la sat, ar merita 
să atragă atenţia celor în drept. Dar nu se poate bănui că munca 
femeii ar fi o piedică la căsătorie, căci femeia a muncit întotdeauna 
deopotrivă cu bărbatul şi abia de câţiva ani încoace, societatea a 
început a se sprijini de o ocrotire a femeii, cel puţin în timpul cel 
mai critic al maternităţii; căci dacă mortalitatea infantilă ce bân¬ 
tuie, la noi este datorită ignoranţei, lipsei de higienă etc., ea este 
desigur consecinţă a muncii prea grele a femeii în timpul sarcinii. 
Femeia de la ţară în genere, nu refuză de a avea copii şi în tot cazul 
nu munca o îndeamnă să se sustragă acestei îndatoriri. De câte ori 
n-am văzut femei torcând şi totodată legănând cu piciorul albia în 
care doarme pruncul; iar la câmp ea lucrează la sapă, cu copilul 
lângă dânsa şi nu se întrerupe decât pentru a-l alăpta. Dar tocmai 
fiindcă femeia aceasta este atât de harnică, ea trebuie îndrumată ca 
să ştie să se menajeze, pentru ca munca istovitoare să nu fie în 
dauna copilului pe care-l poartă sau îl hrăneşte. Bărbatul la rândul 
său, ar trebui să ştie să cruţe de la poverile prea grele pe mama 
copiilor săi. Munca femeii de la sat a avut drept consecinţă în timpul 
războiului asigurarea recoltelor, pe când bărbaţii erau duşi la luptă. 
Astfel, de exemplu, statisticele ne arată că în 1915/16 când cu toată 
concentrarea se mai acordau concedii bărbaţilor pentru semănături, 
s-au semănat în Moldova: 1.313.351 ha., iar în 1916/17 şi 1917/18, 
când femeile au fost absolut singure, s-au semănat respectiv 1.020.822 
şi 1.087.428 ha. De asemenea recoltele au putut fi îngrijite şi strânse, 
asigurând astfel prin hărnicia femeii, hrana populaţiei, atât în 
Moldova, cât şi în teritoriile ocupate. 

La oraş condiţiunile de trai sunt cu totul altele şi femeia începe 
a întâmpina greutăţi multiple, când trebuie să se ducă la serviciu, 
părăsindu-şi casa şi copiii. Rămâne deci a ne întreba, fiind dată 
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proporţia în care numărul femeilor muncitoare şi profesioniste a 
crescut, dacă această situaţie nouă, care se afirmă din ce în ce mai 
mult, este un bine sau un rău, pentru familie şi societate, rău cel 
mult necesar contra căruia ar trebui să ne străduim pentru a ridica 
toate stavilele posibile. Toţi aceia care s-au ocupat de economie 
politică, ştiu totuşi cât de zadarnic este de a încerca a se împotrivi 
curentelor datorite cauzelor economice. 

în faţa unei astfel de situaţiuni, datoria societăţii este de a veni 
în ajutorul femeii pentru ca ea să poată concilia, pe cât se poate, 
datoria de mamă cu obligaţiunile profesionale. Această necesitate 
ne explică înmulţirea grădinilor de copii, care răspund unei nevoi 
sociale imperioase în zilele noastre. Azi, într-adevăr, sunt 88.088 
copilaşi între 3-7 ani, repartizaţi în 1.320 grădiniţe, unde sunt lăsaţi 
în pază şi hrăniţi, pe când mamele lor sunt la lucru. Sunt fabrici, în 
deosebi monopolurile statului, care au ca anexă a fabricii grădiniţe 
de copii şi leagăn pentru cei micuţi, mama având dreptul de a-şi 
părăsi munca la anumite ore pentru a-şi hrăni copilul, şi legislaţia 
nouă prevede obligativitatea acestor instituţiuni, acolo unde sunt 
mai mult de 50 femei în lucru. Totuşi, problema leagănului este 
mult mai delicată, copilul mic scos în fiecare zi la primele ore ale 
dimineţii şi adus seara târziu acasă, fiind de multe ori expus a răci 
destul de grav. Singura soluţie este amenajarea locuinţelor în împre¬ 
jurimea fabricii cum au făcut nu numai unele aşezăminte ale statu¬ 
lui, dar şi unele întreprinderi particulare, care n-au avut să regrete 
materialmente această măsură umanitară, lucrătorul cu locuinţă, 
fiind mult mai statornic decât cel fără de casă. 

Numărul crescând al femeilor şi copiilor muncitori, a avut drept 
consecinţă o legislaţie importantă în ultimii ani, pentru ocrotirea 
lor, care a devenit o problemă mondială. Toate legile care s-au alcă¬ 
tuit în urmă, ţin socoteala că femeia este înainte de toate mamă sau 
viitoare mamă. Munca ei este controlată pentru a nu seca în ea, 
puterea şi posibilitatea maternităţii. Si cu toate argumentele ce se 
pot aduce contra acestei ocrotiri care o pune e drept, într-o stare de 
inferioritate faţă de concurenţa bărbătească, nu trebuie niciodată 
să pierdem din vedere rolul pentru care femeia a fost destinată de 
natură şi în contra căruia nu ne putem niciodată răzvrăti, fără a 
primejdui bazele însăşi ale societăţii şi viitorul omenirii. 

Dacă trecem însă de la pătura ţărănească sau muncitorească la 
cea intelectuală, ne vom putea cu drept cuvânt întreba dacă criza 
căsătoriei pe care am constatat-o este datorită mentalităţii noi, 
creată femeii prin descătuşarea ei din vechile norme de trai sau este 
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consecinţa altor împrejurări. Chestiunea aci este mai complexă şi 
cauzele economice preponderente. Criza locuinţelor este precum¬ 
pănitoare. Câte căsătorii nu s-ar face şi câţi tineri căsătoriţi n-ar fi 
fericiţi să aibă copii, dacă s-ar fi luat măsuri pentru înlesnirea 
chiriilor ? în America, în special, ajunge ca o tânără pereche să aibă 
un mic capital agonisit, pentru a se instala în propria-i casă, plătind 
totul, inclusiv nelipsitul automobil, în rate. Lefurile sunt astfel 
calculate ca un funcţionar cumpătat să poată deveni peste 5-6 ani 
proprietarul casei unde locuieşte. La noi, scumpetea chiriilor şi a 
vieţii, salariile mici ale funcţionarilor, dezechilibrul financiar din 
ultimii ani sunt printre cauzele care îngreunează căsătoria. Dar 
femeia care munceşte mai caută ea oare să se împovăreze cu sarcina 
unei gospodării şi cu îndatoririle căsniciei şi maternităţii? Sau 
îndepărtându-se prin noile sale preocupări de rolul său străvechi 
este mai mulţumită să se sustragă primelor datorii ? 

Aş fi vrut să pot da în această privinţă preciziuni bazate pe cifre. 
Din nenorocire, nici o statistică nu arată câte femei necăsătorite 
sunt printre cele care muncesc şi câte printre celelalte. Dealtminteri 
o astfel de statistică ar fi departe de a lumina chestiunea, căci a 
munci fiindcă nu eşti căsătorită nu înseamnă că refuzi căsătoria 
pentru că munceşti. Totuşi următoarea statistică a Primăriei Capitalei 
ne poate sugera reflexiuni interesante: 

Căsătorii în anii: 1923 1924 1925 1926 1927 
Cu femei fără ocupaţie: 4.548 3.642 3.408 3.697 3.961 
Cu femei având ocupaţie: 436 431 604 671 836 
Vedem că ar fi o vădită tendinţă de urcare a căsătoriilor cu femei 

ocupate şi o destul de simţitoare scădere cu celelalte. Bazându-mă, 
pe de altă parte, pe un contact direct şi prelungit cu femei care 
muncesc în diferite direcţiuni, am convingerea că niciodată cariera 
n-a împiedicat o femeie de a dori să-şi împlinească viaţa către care 
este chemată de menirea sa firească. Cu toate acestea trebuie să 
recunoaştem că necesitatea studiilor ani îndelungaţi şi lupta pentru 
viaţă, fac ca femeia aceea nu mai are preocuparea constantă şi 
exclusivă a căsătoriei. Pe de altă parte însă, azi când dota este 
aproape inexistentă, multe căsătorii nu s-ar face dacă femeia n-ar 
putea să aducă prin munca sa un spor de venit în menaj. Si câţi 
bărbaţi nu sunt, care în urma greutăţilor întâmpinate după război, 
n-au împins singuri pe nevestele lor să-şi găsească o ocupaţie, ne 
mai putând face faţă singuri nevoilor vieţii ? 

Dar care este soarta acestor perechi, unde fiecare din soţi pleacă 
după treabă ? Cine vede de casă şi mai ales care este soarta copiilor ? 
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Aceste menaje n-au ele o lipsă de coeziune, prin absenţa zilnică a 
aceleia care este menită să întreţină zi şi noapte focul sacru al 
căminului? Aci statistica ne poate iarăşi veni în ajutor, dându-ne 
oarecari preciziuni. 

într-un spaţiu de 6 luni din anul 1928 s-au încheiat în Capitală 
2.637 căsătorii, din care 2.111 cu femei fără profesiune şi 526 cu 
femei declarând o ocupaţie. Pe de altă parte, au fost 380 divorţuri 
printre femeile neocupate şi 45 printre cele cu ocupaţie. Proporţia 
între căsătorii şi divorţuri este deci cam de 9 la sută, printre femeile 
ocupate şi de 19 la sută printre celelalte. De la anul 1920 la 1926, 
trecând prin diferite fluctuaţiuni, numărul divorţurilor a rămas 
simţitor acelaşi, înregistrând chiar o uşoară scădere : 

în 1920 7.716 divorţuri pentru ţara întreagă. 
în 1926 7.400 divorţuri pentru ţara întreagă. 
Dacă considerăm că în acest răstimp numărul femeilor care mun¬ 

cesc a sporit în proporţia simţitoare pe care am arătat-o, putem 
deduce cu oarecare temei, că dacă femeia care munceşte nu se mai 
gândeşte exclusiv la căsătorie, totuşi odată căsătorită, menajul ei 
este mai trainic şi n-am auzit ca motivul divorţului să fie vreodată 
cariera sau ocupaţiunea femeii. E drept că mulţi bărbaţi se plâng 
oarecum de starea de lucruri creată prin munca soţiilor lor, totuşi 
bărbatul recunoaşte că nu s-ar putea lipsi de sporul de venit adus de 
femeie; rareori o împinge să demisioneze şi n-am auzit ca o căsătorie 
să ajungă la neînţelegeri grave din această pricină. Când se iveşte 
câte un conflict de muncă între ambii soţi prin incompatibilitate 
între cariere, de exemplu când domiciliul în alt oraş se impune unuia 
dintre ei, ori sunt stări tranzitorii, de regulă femeia este aceea care 
renunţă la cariera sa, sacrificiu mare uneori, căci după ani de trudă 
ea rămâne adeseori cu bătrâneţele neasigurate. Cunosc multe cazuri 
de felul acesta, dar nu cunosc nici unul unde o căsnicie fericită să fi 
fost sacrificată carierei femeii. 

Dacă în familia unde femeia munceşte, se divorţează mai puţin, 
aceasta se poate explica destul de uşor. Cu toate că sunt cazuri unde 
bărbatul exploatează munca femeii sale, cazuri ce se întâlnesc aproape 
exclusiv în lumea muncitorească, cazuri iarăşi unde bărbatul profită 
de ocupaţia femeii pentru a neglija căminul, totuşi în mare majori¬ 
tate bărbatul îşi respectă mai mult nevasta şi o menajează mai mult 
când o vede muncind. 

Femeia fiind materialmente independentă şi creându-şi o poziţie 
socială prin ea însăşi, nu mai simte nevoia imperioasă de a se 
căsători cu orice preţ pentru a mai avea un sprijin, nici pentru a 
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umple golul unei vieţi deşarte. Ea nu-şi mai leagă viaţa decât dacă 
crede într-adevăr că şi-a găsit un tovarăş pentru zile bune şi rele. 
Ea devine poate mai dificilă, dar mai liberă şi mai conştientă în 
alegerea sa. O dată căsătorită, ea este mai înţelegătoare a psiho¬ 
logiei omului istovit de muncă. Ajungând abia să împace datoriile 
carierei cu acelea ale căsniciei, nu mai are prea mult timp de petre¬ 
ceri, nici ore deşarte consacrate visurilor primejdioase. Pentru ea 
îndeletnicirile casnice nu mai sunt o povară searbădă, ci reprezintă 
momentul aşteptat unde-i va fi îngăduit de a redeveni pentru o 
clipă femeie, şi numai femeie. Stiu bine că multe femei neprofe-
sioniste au fost şi sunt mame exemplare, care găsesc că un bărbat şi 
o casă de copii ajung cu prisosinţă ca să umple o viaţă. Totuşi trebuie 
să mărturisim că pentru femeile care duc o viaţă cu mai puţine griji, 
ademenirile sunt mai numeroase. Azi bărbatul este toată ziua afară 
din casă, acaparat de o muncă intensă. Femeia, odată gospodăria 
terminată şi copiii trimişi la şcoală, mai are multe ore de libertate şi 
simte nevoie de distracţii: de aci jocul de cărţi, goana după plăceri, 
cinematograful, dancing-urile etc., care atrag femeia mai mult afară 
din cămin decât orele de muncă şi aduc după sine atâtea divorţuri şi 
neînţelegeri. Tema aceasta a fost tratată cu mult „humor" în piesa 
franceză „Maître Bolbek et son mari". Sub o formă hazlie şi uşoară, 
autorul a studiat această stare de lucruri şi a tras concluziuni juste 
şi picante. Maître Bolbek este o tânără advocată, maestru al barou¬ 
lui şi atât de pasionată pentru meseria sa, că renunţă complect la 
viaţa sa de femeie. Lucrurile merg atât de departe încât bietul soţ 
ajunge să ceară audienţă de la soţia sa pentru a obţine câteva 
momente de convorbire. Dar văzându-se pe punctul de a pierde 
dragostea soţului pe care-l iubeşte, ea recunoaşte că fericirea sa de 
femeie este mai presus de vraja succesului şi renunţă la gloria 
baroului pentru a redeveni numai femeie. Dar acum este atât de 
copleşită de viaţa mondenă, redevenind sclava croitoresei, modistei, 
a obligaţiunilor sociale, încât bietul soţ, ca să-şi vadă nevasta ajunge 
să-i fixeze rare momente de întâlnire la cutare sau cutare recepţie. 
în viaţa aceasta plină numai de deşertăciuni, femeia cinstită de odini¬ 
oară, care n-avea timpul să asculte cuvintele de dragoste ce i se 
şopteau, se află pe punctul de a ceda ademenirilor vieţii frivole ce o 
duce. Bărbatul care prinde de veste la timp, a intervenit din toate 
puterile sale, pentru ca nevasta să-şi reia viaţa de muncă de altă dată. 

Să nu tragem de aci concluzia că bietul bărbat este întotdeauna 
o victimă. Nu. Dar este evident că dacă e bine ca femeia să aibă o 
viaţă cât de ocupată, totuşi ar fi de dorit ca ea, când este măritată 
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mai ales, să ştie să-şi împartă viaţa deopotrivă între datoriile carierei 
şi cele curat femeieşti. Ea trebuie de la început, să nu piardă din 
vedere în alegerea carierei, posibilitatea căsătoriei şi a maternităţii, 
căci, dacă pentru pătura muncitorească sunt legi care protejează 
munca femeii şi împiedică sleirea puterii ei de maternitate, în profe¬ 
siunile libere ea este în afară de îngrădirile legilor. Ea trebuie să 
ştie singură să-şi organizeze viaţa în aşa fel, ca să nu sacrifice nici 
una din îndatoririle sale fireşti. Sunt cariere care admit oarecare 
elasticitate în numărul orelor de muncă şi în special profesoratul, 
care pentru această cauză şi altele de vădită vocaţiune naturală, 
este prin excelenţă, cariera femeii. 

Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem greutatea mare de a 
vedea de carieră şi de a creşte în acelaşi timp o casă de copii. Avem 
totuşi exemple nenumărate de femei, care au muncit egal cu băr¬ 
batul lor şi au crescut 5-6 copii, învederând astfel că, cu cât eşti mai 
ocupat, cu atât găseşti mai mult timp pentru a le face pe toate. 

Ar fi fost interesant de a avea o statistică generală a femeilor 
care muncesc în diferite pături sociale, a şti câte se căsătoresc dintre 
ele, câţi copii au în medie şi câţi le trăiesc. Acest studiu lipsind, trebuie 
să ne mărginim la câteva anchete parţiale. Statisticile Primăriei nu 
arată la naşteri decât profesia tatălui, iar aceea a mamei nu o arată 
decât în ce priveşte copiii nelegitimi; astfel nu ne pot fi de nici un 
folos. Din anchetele la fabrici, constatăm la muncitoare o mortalitate 
infantilă grozavă. în ce priveşte servitoarele, ştim cu toţii cât de 
greu este de a găsi un loc cu un copil în braţe; cu mai mulţi nici de 
gândit. Pentru ele însă, măsura serviciului de asistenţă de a plasa 
pe servitoarele cu copii cu un preţ mai mic, dându-le pe de altă 
parte un ajutor din fondul de asistenţă, este foarte bună şi ar trebui 
generalizată. Femeia care creşte un copil aduce un serviciu societăţii 
şi este legitim să fie ajutată. Iar dacă privim spre pătura mai ridi¬ 
cată, vedem în genere numărul copiilor micşorându-se, chiar dacă 
mama nu are ocupaţie în afară; aceasta pentru cauze multiple. 

în lipsă de statistici generale foarte greu de stabilit, am încercat 
de a mă folosi de ancheta făcută printre funcţionarele Ministerului 
Muncii, care mi-a fost pusă la dispoziţie cu atâta bunăvoinţă de 
D-nul Director D. Constantinescu. Vedem că din 565 funcţionare, 
care depind de acest departament, 283 funcţionare sunt necăsă¬ 
torite şi 282 funcţionare căsătorite sau văduve. Dintre ele, 75 au 
câte 1 copil, 33 câte 2 şi 18 câte 3 sau mai mulţi, căci este de observat 
că statul care acordă o alocaţie atât de mică pentru primii 3 copii, 
nu dă mai nimic pentru cei care trec de acest număr, având aerul să 
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găsească, că funcţionarul care are mai mult de 3 copii, face un lux 
ale cărui consecinţe îl privesc. E adevărat că la noi populaţia este în 
creştere simţitoare, cu toată mortalitatea infantilă care bântuie. 
Cifrele ce le-am dat şi toate pe care aş putea încă să vi le prezint nu 
pot da nici o preciziune asupra scăderii natalităţii printre femeile 
profesioniste. Numărul mare de copii, care ne sunt daţi de sate, fac 
ca problema să nu fie încă arzătoare la noi. Dar este de ajuns de a 
constata, prin exemple pe care le avem cu toţii sub ochi, că femeia 
poate munci, crescându-şi în acelaşi timp şi copiii. Urmărind această 
problemă de mult în instituţiunea pe care am cinstea s-o conduc, am 
constatat că nici odată o femeie funcţionară nu s-a dezinteresat de 
fiica sa, sub pretextul ocupaţiunilor sale profesioniste; ea găseşte 
întotdeauna vreme pentru a urmări de aproape studiile şi purtarea 
fiicei sale, căci ea ştie prin experienţă cât de nepreţuită va fi pentru 
ea cariera pentru care se pregăteşte. Dar mi s-a întâmplat, şi nu o 
singură dată, ca femei fără profesiune, să nu găsească, timp de ani 
de-a rândul, o oră pentru a se interesa de copilele lor. Se întâmplă 
destul de des ca femei cu profesiune, căsătorite sau nu, neavând 
copii, să adopte sau să crească vreunul, arătând prin aceasta, în 
modul cel mai minunat, cât de nesecate rămân în sufletul femeii 
dragostea şi dorul de copil. 

Dacă am văzut femeia muncitoare plecând de dimineaţă la muncă, 
cu copilul în braţe pentru a-l depune la leagăn sau a-l duce la 
grădiniţă, pentru femeia funcţionară primii ani ai copilului ei, sunt 
desigur cei care prezintă cele mai mari dificultăţi, când ea nu are 
norocul de a avea în familie o femeie mai în vârstă, care să-i ţină 
locul la copil. Am cunoscut tinere perechi, unde ambii părinţi îşi 
împărţeau atât de bine timpul şi ocupaţiunile profesionale, încât 
aproape la fiecare moment unul din ei se afla acasă şi supraveghea 
copilaşul. S-au făcut destule glume şi caricaturi, arătând bărbatul 
alăptând copilul cu biberonul, pe când femeia merge la tribunal şi la 
vot. Femeia a dovedit că, într-o viaţă bine organizată, se găseşte 
timp pentru toate, dar sunt şi bărbaţi care caută, când femeia este 
la slujbă, să-i înlesnească pe cât pot răspunderea casnică. Astfel, 
căsătoria tinde să devină o asociaţie solidară, unde ambii soţi, având 
aceleaşi preocupări, cunoscând deopotrivă povara muncii, se mena¬ 
jează reciproc, se ajută, fără ca atribuţiunile fiecăruia să fie o cetate 
de nepătruns. în aceste căsnicii, bărbatul este mai puţin pretenţios 
şi mai puţin ciudat; femeia cunoaşte mai bine valoarea banului şi 
este mai înţelegătoare a psihologiei omului de multe ori istovit de 
muncă şi de griji. Idealul nu mai este femeia păpuşă şi obiect de lux, 
ci tovarăşa harnică şi înţeleaptă. 
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în timp când femeile au dat lupta ca să li se deschidă rând pe 
rând toate universităţile şi şcolile de specializare, multe discuţii au 
avut loc asupra consecinţelor dezastroase ce era să le aibă asupra 
societăţii amestecul femeii în diferitele cariere. Azi experienţa este 
făcută şi putem judeca aportul ei de muncă în diferitele cariere pe 
care le-a îmbrăţişat precum şi randamentul ei. 

în toate clasele sociale ea s-a îndreptat de preferinţă după însuşi¬ 
rile ei fireşti. întrebând directorii de fabrici asupra valorii muncii 
sale: „Este egală cu a bărbatului", mi-au răspuns ei, „când o pui la 
lucrări delicate sau care cer multă răbdare şi conştiinţă". Evident 
că chestiunea nu se poate discuta când e vorba numai de putere şi 
de rezistenţă fizică. Ca lucrătoare în fabrici, ele rareori se specia¬ 
lizează, formând un element mai fluctuant, probabil fiindcă munca 
lor depinde mult de căsătorie şi maternitate şi nu prea vedem printre 
ele ucenice sau calfe. Ele se specializează de preferinţe la restau¬ 
rante, la croitorie, lenjerie etc., sau vânzătoare de prăvălii. Aci totuşi 
patronii recunosc că în genere femeile au un randament inferior 
bărbaţilor, acolo unde se cere multă putere de convingere, femeile 
fiind mai puţin îndrăzneţe. 

în profesiunile libere, le vedem îndreptându-se cu o preferinţă 
vădită către profesorat, care este şi menirea lor firească. Astfel în 
învăţământul primar, numărul lor a sporit de la 9.998 în 1921/22 la 
14.813 din 1926/27, iar în învăţământul secundar de la 2.014 în 1921/22 
la 4.058 în 1926/27, pe când numărul bărbaţilor trece numai de la 
4.058 la 7.365, cu toate că şcolile de băieţi s-au înmulţit mai mult 
decât cele de fete şi este de prevăzut că cu timpul, femeile vor înlo¬ 
cui în parte bărbaţii, ca profesoare la clasele inferioare de băieţi. 
La Bucureşti, vedem la facultatea de litere, care prepară aproape 
exclusiv corpul didactic, numărul studentelor superior celui al stu¬ 
denţilor: 2.604 faţă de 2.121. Iar cea mai mare parte din cele care 
urmează ştiinţele se destină asemenea profesoratului. La farmacie, 
numărul fetelor este cu mult superior celui al băieţilor: 402 faţă de 
265. La drept, sunt numai 965 studente faţă de 7.082 studenţi. Multe 
femei s-au îndreptat spre medicină şi au adus mai ales în timpul 
războiului, cele mai însemnate servicii. Ca funcţionare, până acum 
femeile au rămas în genere în posturi inferioare şi multe discuţiuni 
au avut loc în jurul capacităţii lor. De fapt, părerile asupra randa¬ 
mentului lor de muncă sunt foarte împărţite, unii susţinând că 
priceperea lor, mai ales repeziciunea lor în executare, este cu mult 
inferioară şi că în posturi mai înalte nu ştiu să se impună cu suficientă 
autoritate. Am auzit din contra, directori de servicii susţinând că 
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n-ar voi să aibă decât femei în jurul lor, acestea fiind mult mai 
conştiincioase şi mai cinstite, iar că acelea, ce-i drept puţin nume¬ 
roase, care au ajuns să înainteze la posturi superioare au avut toată 
energia şi prestigiul necesar. Este posibil că dacă femeile n-au înaintat 
decât prea puţin în posturi superioare, faptul este datorit împreju¬ 
rării că până acum, puţine femei titrate au intrat ca funcţionare, 
cea mai mare parte dintre ele neavând decât studii incomplecte. 
Astfel, la Ministerul Muncii de exemplu, din 565 funcţionare care 
alcătuiesc 25 la sută din totalul funcţionarilor acestui departament, 
28 abia sunt cu studii universitare complecte, 346 n-au decât 4 clase 
secundare sau studii echivalente, iar restul având titluri interme¬ 
diare. Nu putem deci prejudeca dacă femeia este în stare să se 
impună în posturile superioare, deoarece trebuie un timp mai lung 
de adaptare şi un număr mai mare de funcţionare pentru ca selecţiu-
nea să se poată face şi pentru ca comparaţiunea să fie echitabilă. 

La noi în ţară, cu toate cele ce se spun, chestiunea concurenţei 
nu se poate pune pentru nici un fel de muncă, căci, mai ales în urma 
marelui război, am avut atâtea goluri de umplut, încât nu putem 
avea adevărat „şomaj" şi nici „pletoră intelectuală". Sunt ţări ca 
Cehoslovacia, unde s-au ridicat discuţiuni vii asupra acestei chestiuni 
şi s-a încercat a se trece chiar un proiect de lege, care tindea să 
înlăture de la postul său pe femeia care se căsătoreşte. N-am avut 
nevoie să insist asupra nedreptăţii unei atare legiferări şi asupra 
imoralităţii sale, căci ea ar fi o încurajare spre concubinaj. La noi, 
legislaţia prevede un procent fix de femei, care nu poate fi depăşit şi 
variind după grade, adică mergând în scădere spre gradele superioare. 
în realitate, acest procent este de multe ori întrecut în posturile 
inferioare şi departe de a fi atins în cele superioare. De fapt, singura 
măsură echitabilă ar fi de a se pune locurile la concurs. 

Dacă considerăm problema muncii femeii sub latura morală, nu 
putem de asemenea să nu ne amintim de discuţiile aprige care au 
avut loc, când ele au cerut să li se deschidă uşile universităţilor. 
De fapt nici o perturbaţie n-a existat şi nici dezordini grave, aşa că 
nimeni nu se mai miră azi văzând fetele şi băieţii, urmând cot la cot, 
aceleaşi studii. S-a mai vorbit mult şi despre promiscuitatea funcţio¬ 
narelor şi a profesionistelor cu colegii lor. Nu ne îndoim că dezordini 
există şi mai ales în ţările unde bărbatul este de mic educat în ideea 
că totul îi este permis şi că n-are nici un fel de răspundere faţă de 
femeia pe care a sedus-o şi nici măcar faţă de copilul comun. Cred 
totuşi că promiscuităţile dancing-urilor şi ale meselor de joc sunt 
mult mai primejdioase şi dacă este o mică minoritate de femei 
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pentru care universitatea sau ministerul sunt un prilej de ispite, 
dacă banii ce-i câştigă servesc numai pentru a le da mijlocul de a-şi 
satisface gustul de lux, sunt mii de femei care trec neobservate, 
lucrează în tăcere şi îşi câştigă prin muncă o viaţă cinstită. Azi un 
tată care are 3-4 fete fără speranţă de a le înzestra, este liniştit 
dacă le asigură o carieră. Iar ce s-ar face atâtea văduve, împovărate 
de copii, dacă n-ar urma această cale ? Numai la Ministerul Muncii, 
despre care am vorbit, sunt 97 femei văduve, care trăiesc astfel în 
mod demn. 

Pe de altă parte, în urma marelui număr de femei atrase în afară 
de cămin prin ocupaţiile lor, condiţiile de viaţă se modifică simţitor. 
Viaţa de societate de altă dată tinde să dispară, aceasta datorită şi 
locuinţelor mai reduse, alături de viaţa scumpă şi veniturile micşo¬ 
rate. Distracţiile le găsim mai mult în afară de casă: pe la teatre, 
cinematografe, baluri publice etc. Restaurantele se înmulţesc. Traiul 
casnic tinde spre o simplificare extremă, datorită şi celorlaţi factori 
economici, dar şi în mare parte, ocupaţiunilor femeilor. Hrana tinde, 
mai ales în unele ţări ca Anglia şi America, spre o adevărată industria¬ 
lizare. în aceste ţări, ca şi în toate ţările nordice, mesele principale 
sunt de cele de dimineaţă şi de seară, pe când dejunul este redus la 
o simplă gustare care se ia pe la bodegi şi lăptării. Astfel ziua 
întreagă, scutită de preocuparea mesei, este consacrată muncii şi 
femeia rămâne liberă să-şi vadă de ocupaţii în afară de casă. Organi¬ 
zarea menajului devine chiar o preocupare a ştiinţei. La Paris expo¬ 
ziţia menajeră, cu toate aparatele datorite ultimelor progrese tehnice, 
a dovedit că simplificarea şi raţionalizarea gospodăriei a devenit o 
preocupare serioasă, atât din cauza activităţii femeii în afară de 
cămin, cât şi din cauza lipsei de servitori, care la rândul său este, în 
parte, consecinţa trezirii ambiţiunilor femeieşti. Chiar şi la noi 
această evoluţie a început să devină simţitoare. Până şi toaleta 
însăşi s-a modificat, precum şi idealul estetic: părul scurt, linia 
dreaptă şi suplă, arată fiinţa în activitate continuă. în ce priveşte 
educaţiunea copiilor, ea tinde a se face în comun, ca odinioară la 
spartani. De la 3 ani, copilul este dus la grădiniţă, care a dat cele 
mai bune rezultate educative, apoi pe la şcoli, căci studiile de azi, 
cerând din ce în ce profesori mai specializaţi, nu se mai pot face 
acasă. Pentru a se pregăti pentru viaţa de greutăţi şi aprigă concu¬ 
renţă ce-l aşteaptă în viitor, copilul trebuie preparat de mic în mod 
serios şi sistematic. 

Lupta dusă de femei pentru a cuceri dreptul de muncă în toate 
ramurile de activitate, serviciile reale care le-au adus în timpul 
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războiului, umplând golurile lăsate de bărbaţi, ca medicii, funcţionare 
în ministere şi poştă, munca depusă în comerţ şi agricultură, unde 
au asigurat viaţa economică a ţării, bărbăţia celor rămase văduve, 
care cu ajutoare atât de mici au ştiut să facă faţă greutăţilor vieţii, 
avântul general spre muncă şi carieră, despre care am vorbit, au 
îndreptăţit femeia de a cere şi drepturile politice, care sunt ca un 
corolar al dreptului de muncă, drepturi indispensabile femeii pentru 
a apăra şi întregi acest drept de muncă, care i-a fost refuzat timp 
atât de îndelungat. 

Deşi menţinută încă în afară de Corpurile legiuitoare, femeia a 
exercitat asupra lor o înrâurire incontestabilă în ce priveşte legislaţia 
femeii şi a copilului. Cu un spirit de solidaritate şi de organizare 
desăvârşită, ele au alcătuit de acum 40 de ani acele mari organizări 
internaţionale, care au pregătit atmosfera generală de ocrotire a 
femeii şi copilului. Dezideratele lor prezentate sub formă de moţiuni, 
în urma fiecărui congres internaţional, diferitelor guverne şi mai 
târziu Soc. Naţiunilor, au servit întotdeauna de bază, reformelor 
noilor legi. 

Când au intrat pe la municipii şi în Parlament, toate sforţările 
lor au tins spre aceeaşi ţintă şi putem spune în mod cât se poate de 
obiectiv că spiritul de umanitate, de solidaritate, de protecţie a 
celor slabi, ideile de înfrăţire şi pace, care tind a se impune lumii noi 
izvorâtă din marele război, sunt sentimentele datorite într-o bună 
parte participării femeilor la viaţa publică şi socială. Ele au avut de 
la început, în programul lor, lupta în contra flagelelor sociale şi dacă 
azi regimul „sec" a triumfat în America, este graţie votului solidar 
al femeilor, care pe toate terenurile au o incontestabilă înrâurire de 
moralizare asupra societăţii. Femeia de azi determinând şi urmând 
curente noi, impuse de evoluţia societăţii în care trăieşte, nu mai 
poate duce viaţa de altă dată. Ea trebuie să muncească alături de 
bărbat, trebuie să împartă cu el şi greutăţile, şi răspunderile. Căci 
după cum familia nu poate exista fără legătură strânsă între femeie 
şi bărbat, tot astfel marea familie, care este societatea şi statul, nu 
vor da roade desăvârşite decât prin munca înţeleaptă şi coordonată 
a ambilor factori, care trebuie să ştie fiecare, respectând însuşirile 
şi îndatoririle sale naturale, să se adapteze şi condiţiunilor vieţii 
moderne. 

D-ra Catherine Cerkez 
Text reprodus din R. Catarg şi I.C. Chiriacescu, 

Femeia în noua epocă a omenirii, Atelierele grafice 
„Răsăritul", Bucureşti, 1929, pp. 49-64. 
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