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APARIÞIA FEMEII CA ACTOR SOCIAL
- a doua jumãtate a secolului al XIX-lea IONELA BÃLUÞÃ
Diferitele cercetãri istorice ºi sociologice care s-au ocupat
de rolul ºi locul femeii în diverse societãþi ºi perioade au
subliniat faptul cã, mult timp, femeia apare în documentele
istorice mai degrabã ca obiect, ºi nu ca subiect: Michelle Perrot
analizeazã acest lucru într-o carte importantã – „tãcerile”
femeilor de-a lungul istoriei.1 Ceea ce nu înseamnã cã nu existã
deloc mãrturii feminine, documente produse de femei (fie ele
literare, personale, sau de altã naturã). Dar mult timp, pânã la
revoluþiile democratice care deschid epoca modernã, femeile
nu reacþioneazã la discursul masculin dominant care le
construieºte identitatea; ele rãmân, în linii generale, o clasã
obiect.2 În secolul al XIX-lea, prin promovarea noilor valori –
universalism, drepturile omului, principiul publicitãþii etc. –
se creeazã condiþiile favorabile pentru apariþia femeii ca
subiect, ºi, mai târziu, ca actor social.3 Dreptul la instrucþie
favorizeazã de asemenea emanciparea femeilor, aºa încât, în
Grecia de exemplu,
1
2
3

PERROT Michelle, Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion,
Paris, 1998.
BOURDIEU Pierre, „Une classe objet”, Actes de la recherche en
sciences sociales, n°17/1977, pp. 2-5.
v. DUBY Georges, PERROT Michelle (sous la dir. de), Histoire des
femmes en Occident, t. 4, le XIXe siècle, Plon, Paris, 1991.
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se servant de la publicité critique pour former une opinion
publique, les premières femmes instruites ont posé les bases
d’un courant d’idées mais aussi d’action en faveur de
nouveaux rapports entre les sexes.4

Apariþia femeii ca actor social este legatã, prin urmare, de
un întreg context socio-politic ºi de o redefinire a raporturilor
sociale ºi a identitãþilor de gen. Aceasta este de altfel ºi
perspectiva teoreticã pe care am adoptat-o în studiul meu,5 ºi
asupra cãreia mi se pare important sã insist într-o primã etapã.6
Am optat pentru definiþia genului ca proces social, aºa cum
este datã ea de Joan Scott:
Le noyau essentiel de la définition repose sur la relation
fondamentale entre deux propositions : le genre est un
élément constitutif de rapports sociaux fondés sur des
différences perçues entre les sexes, et le genre est une
façon première de signifier des rapports de pouvoir.7
4

5

6

7

VARIKAS Eleni, „Vertus privées dans l’espace public. Le cas des
institutrices grecques au XIX e siècle” în Histoire et société
contemporaines, Lieux de femmes dans l’espace public 1800-1930.
Actes du colloque à l’Université de Lausanne 11-12 nov. 1991, publiés
par Monique Pavillon et François Valloton, Lausanne, tome 13 / 1992.
Studiul pe care îl voi prezenta aici face parte din teza de doctorat în
sociologie pe care o pregãtesc la EHESS, sub conducerea lui Francine
Muel-Dreyfus, în cotutelã cu Universitatea din Bucureºti, unde
conducãtor de tezã este prof. Ioan Mihãilescu. Titlul provizoriu al
tezei este La construction d’une nouvelle identié féminine dans la
seconde moitié du XIXe siècle roumain.
Dat fiind faptul cã acest articol a fost prezentat în cadrul unui work-shop
ºi va fi publicat într-un volum privind temele ºi direcþiile de cercetare
ale studiilor de gen în România, mi se pare important sã pãstrez întreaga
discuþie privind accepþiunea conceptului de gen, perspectiva teoreticã
ºi metodologicã în care mã situez.
SCOTT Joan, „Genre, une catégorie utile d’analyse historique”, în Cahiers
genres et développement , n° 1 / 2000, éd. L’Harmattan, Paris, p. 56.
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Raporturile dintre sexe trebuie analizate ca orice alte
raporturi sociale; pentru aceasta, trebuie în primul rând sã
respingem caracterul fix ºi permanent al opoziþiei binare ºi sã
procedãm la o istoricizare ºi o deconstrucþie autentice a
termenilor care intrã în mod tradiþional (ºi inconºtient) în
construirea diferenþei sexuale.
Prima parte a definiþiei lui Joan Scott permite stabilirea
legãturii (la nivelul analizei) între organizarea raporturilor
sociale ºi reprezentãrile puterii. Influenþa între aceste douã
aspecte nu este unilateralã sau unidirecþionalã. Ceea ce ne
permite, pentru o societate datã, ca plecând de la studiul
relaþiilor între bãrbat ºi femeie, de exemplu, sã facem legãtura
cu câmpul puterii ºi mai ales sã introducem factorul schimbare
în modelul de analizã. În mod concret, pentru a vedea cã
genul este construit (ºi cum este construit) la nivelul raporturilor
sociale, pe baza diferenþelor percepute, trebuie sã þinem seama
de patru elemente (care pot fi de altfel patru niveluri de analizã).
În primul rând, trebuie sã identificãm simbolurile disponibile
din punct de vedere cultural care evocã reprezentãri simbolice.
În al doilea rând, e important sã identificãm conceptele
normative care invocã interpretarea sensurilor simbolurilor,
limitând posibilitãþile lor metaforice (concepte care sunt
exprimate în doctrinele religioase, educative, ºtiinþifice, politice
sau juridice). Apoi, o asemenea analizã trebuie neapãrat sã
includã în grila de interpretare noþiunea de politic, precum ºi
referirea la instituþii ºi la organizarea socialã. În sfârºit, al
patrulea palier al analizei este identitatea subiectivã.
Meritul acestei scheme de analizã este, cred eu, faptul cã
ea ne permite sã studiem, cu aceleaºi instrumente ºi în aceeaºi
paradigmã, orice proces social: nu numai genul, dar ºi clasa,
rasa, etnia etc. Cu alte cuvinte, reuºim sã depãºim perspectivele
uneori prea particularizante ale altor modele de analizã, ºi sã
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înscriem studiile de gen într-un câmp ºtiinþific lãrgit, atât la
nivelul obiectului de studiu, cât ºi la cel al mizelor cercetãrii.
A doua parte a definiþiei lui Joan Scott insistã asupra
faptului cã genul este un mod fundamental de a semnifica
raporturile de putere. Concepþiile asupra genului, înþelese ca
un ansamblu obiectiv de referinþe, structureazã percepþia ºi
organizarea concretã ºi simbolicã a vieþii sociale; în mãsura
în care aceste referinþe stabilesc o distribuþie a puterii (de
exemplu, un control sau un acces diferit la resursele materiale
ºi simbolice) genul va fi implicat în însãºi conceperea ºi
construcþia puterii.
Perioada de care mã ocup se caracterizeazã prin schimbãri
politice ºi sociale majore, care implicã o redefinire a
raporturilor ºi a ierarhiilor sociale, precum ºi o reconstruire a
identitãþilor de gen: chiar dacã uneori sunt menþinute
dihotomiile tradiþionale, acestea sunt relegitimate din
perspectiva ideologiilor ºi filosofiilor sociale ale epocii, servind
la rândul lor la fundamentarea ºi legitimarea noii ordini sociale
ºi politice. Legãturile sunt deci multiple ºi subtile, iar identitãþile
de gen sunt rodul unor interacþiuni sociale, al unui joc al
puterii, care cer o analizã atentã.

În linii generale, la nivelul simbolurilor ºi miturilor puse
în circulaþie, perioada studiatã valorificã imaginea femeii ca
mamã a poporului, a naþiunii în curs de constituire. Sintagma
patria-mamã este revalorificatã, devenind un loc comun ºi un
simbol puternic în discursul epocii. Unele figuri feminine care
au participat la evenimentele vremii vor fi astfel oarecum
mitizate în acelaºi sens: este de exemplu cazul Mariei Rosetti,
care i-a inspirat pictorului Rosenthal alegoria „România
descãtuºatã” (simbol important pentru construirea
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imaginarului naþional); în discursuri ea este prezentatã ca o
figurã emblematicã a soþiei ºi mamei devotate familiei ºi patriei.
Aceste atribute sunt de altfel recuperate ºi accentuate de toate
ideologiile naþionaliste ale secolului al XIX-lea. Figurile
feminine care apar în idealurile naþionaliste, transformate
adesea în mituri ºi introduse în imaginarul naþional, sunt figurile
unor femei care s-au remarcat prin puritate ºi modestie,
devotament ºi sacrificiu pentru familie ºi pentru patrie.
Marianne, Britannia sau Germania ocupã un rol important în
ideologiile naþionaliste occidentale, având rolul de a crea
solidaritãþi naþionale:
For the European middle classes, these female national
symbols protected the normal society, the health of the
nation.8

Conceptele normative privind identitatea fizicã ºi moralã
a femeii respectabile (mã refer mai ales la clasele înstãrite)
sunt sistematizate în discursul medical ºi mai ales în cel igienist,
care pentru perioada aleasã poate fi considerat ca un discurs
legitimant ºi legitimat. 9 Modelul normativ care se poate
desprinde, completând referinþele ºi cu textele juridice, este

8

9

MOSSE George L., „Nationalism and Sexuality: Respectability and
Abnormal Sexuality în Modern Europe, Howard Fertig, New York,
1985, p. 93.
Pentru o analizã mai detaliatã privind discursul igienist, locul sãu în
epocã ºi modelul feminin pe care îl construieºte, vezi BÃLUÞÃ Ionela,
„The construction of the Feminine Sexual Identity through the Hygiene
Treatises: the Second Half of the 19th Century in Romania”, în Moral,
Legal and Political Values in Romanian Culture, Romanian
Philosophical Studies, IV, Mihalea CZOBOR-LUPP, J. Stefan LUPP
editors, Library of Congress Cataloging-in-Publication, Washington
D.C, 2002, pp. 267 – 281.
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cel al unei femei respectabile, al cãrei domeniu prin excelenþã
este cãminul ºi familia, soþie idealã ºi mamã educatoare a
generaþiilor viitoare.10 Model care este de altfel în consonanþã
cu cel pe care îl întâlnim ºi în societãþile occidentale, unde
familia devine fundamentul ordinii sociale, iar femeia garantul
moralei, rãspunzând de generaþiile viitoare ale naþiunii.11
La nivelul simbolurilor ºi al normelor se contureazã astfel
un model dominant (fãrã a pretinde cã el este produsul unui
consens general). Pe de o parte, acest model este produsul
unor interacþiuni ºi unor lupte sociale; pe de altã parte, el
vizeazã o realitate, o categorie socialã, putând fi influenþat ºi
nuanþat în aplicarea sa. De aici apare o întrebare esenþialã:
care este impactul acestor norme sã spunem legitime asupra
practicilor sociale? Existã, deosebiri, negocieri?
O posibilitate de rãspuns ne este oferitã de modelul
paradigmatic expus la începutul acestui articol: studiul
instituþiilor concrete ºi al producþiei subiective permite
mãsurarea distanþei dintre normã ºi practicã, deschide accesul
spre nuanþãri ºi interacþiuni, spre o analizã a raporturilor sociale
în toatã complexitatea (ºi uneori contradicþia) lor.
10

11

Pentru mai multe detalii privind construirea opoziþiei public/privat,
relaþia dintre filosofia socialã a regimului, doctrinele revoluþionare ºi
raporturile dintre genuri, vezi BÃLUÞÃ Ionela, „Les rapports des genres
dans la deuxième moitié du XIXe siècle roumain”, în Studia Politica,
vol. II, No. 2 / 2002, Institutul de Cercetãri Politice, Universitatea
Bucureºti, Meridiane, 2002, pp. 417–426. ºi „’Femeia cetãþeancã’:
între datorie socialã ºi absenþa politicã”, în Studia Politica, vol. II, No.
3/2002, Institutul de Cercetãri Politice, Universitatea din Bucureºti,
Meridiane, 2002, pp. 673 – 681.
PERROT Michelle, „Familia triumfãtoare”, în ARIES Philippe, DUBY
Geroges (coord.), Istoria vieþii private. De la revoluþia francezã la primul
rãzboi mondial, t. VII, traducere de Narcis Zãrnescu, Meridiane,
Bucureºti, 1997, pp.76-86.
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Astfel, în articolul acesta mi-am propus sã dau un rãspuns
plecând de la un studiu de caz, care se plaseazã undeva la
intersecþia celui de-al treilea ºi celui de-al patrulea nivel de
analizã (în modelul prezentat): o organizaþie a femeilor care,
deºi mult timp nu a avut un statut legal ºi oficial, poate fi
consideratã ca o instituþie sã zicem informalã care reprezintã,
pentru prima datã, interesele femeilor. Consider cã aceastã
organizaþie þine oarecum de cele douã niveluri deoarece, pe
de o parte, ea este o instituþie, pe de altã parte, reuneºte adesea
personalitãþi puternice (mai ales cazul creatoarei sale), ale cãror
mãrturii subiective sunt indisociabile de analiza activitãþii ºi
funcþionãrii instituþiei.
Este vorba de „Reuniunea femeilor române”, înfiinþatã în
anul 1867 ca urmare, în mare parte, a acþiunii Corneliei
Emilian. Statutele Reuniunii femeilor române pentru creºterea
fetelor sãrace vor fi publicate în ziarul Dreptatea no. 31 / 1867.
În 1870, Reuniunea a înfiinþat prima ºcoalã profesionalã de
fete din Iaºi (de fapt prima din România), care va servi mai
apoi ca model Ministerului Instrucþiunii Publice pentru
organizarea ºcolilor profesionale pentru fete. În 1890
Reuniunea va adresa lui Theodor Rosetti, ministrul cultelor ºi
instrucþiunii publice de atunci, o petiþie prin care cerea
recunoaºterea asociaþiei ca persoanã moralã (în conformitate
cu prevederile dreptului public). Petiþie care se va transforma
într-un proiect de lege în ºedinþa Adunãrii Deputaþilor din 3
decembrie 1892 ºi care va fi aprobat sub formã de lege în
ºedinþa Senatului de la 15 ianuarie 1893.12
Aceastã miºcare ºi mai ales iniþiatoarea ei, Cornelia Emilian,
vor duce, în anul 1894, la crearea primei Ligi a femeilor din
12

Recunoaºterea Societãþii Reuniunii femeilor române din Iaºi ca
persoanã moralã prin lege din 3 decembrie 1892, Iaºi, Tip. Naþionalã,
pp. 9-16.
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România, ale cãrei statute vor fi semnate în adunarea generalã
din 30 octombrie 1894, la care au participat 58 de membre
(desfiinþatã dupã cinci ani ca urmare a unor conflicte între
membrele Ligii, în mare parte instrumentalizate de antifeminiºti
ºi de anumite grupãri politice). O publicaþie a Ligii, Buletinul
Ligii femeilor. Secþiunea Iaºi13 a prezentat, în 1895-1896 dãri
de seama de la ºedinþele Ligii, precum ºi o serie de articole
despre situaþia femeii române ºi despre miºcarea feministã în
alte þãri. Dupã desfiinþarea Ligii, din fondurile rãmase, Cornelia
Emilian a înfiinþat Revista noastrã14 ºi a subvenþionat revista
România15 ca sã apere drepturile femeii. Ambele publicaþii
au avut însã o existenþã scurtã. Fondul rãmas necheltuit este
lãsat printr-un testament16 publicat în ultima carte a Corneliei
Emilian, pentru crearea unui liceu de fete (visul ei de foarte
mulþi ani).
Acest scurt istoric al primei organizaþii a femeilor din
principatele române îmi permite sã introduc problematica
studiului meu.
Cum percep ºi cum concep femeile aceastã intrare a lor în
spaþiul public, care le era închis conform modelului dominant?
Care sunt preocupãrile majore ºi obiectivele pe care ºi le
stabilesc? Care sunt subiectele pe care le discutã sau pe care le
trateazã în articolele lor? Cum se modificã în cei aproape 30
de ani interesele ºi obiectivele acestei miºcãri? Reuºesc ele sã
creeze o solidaritate în rândul femeilor care sã conducã, pe
viitor, la formarea unei atitudini de tipul societate civilã? Care

13
14
15
16

Buletinul Ligii femeilor. Secþiunea Iaºi, 1895-1896.
Revista noastrã, sub direcþia Constanþei HODOS, 15 martie 1905 – 22
aprilie 1907, Bucureºti.
România. Mare ziar cotidian, Bucureºti, 1904.
EMILIAN Cornelia, „Testamentul meu”, în Câte ceva, Bucureºti, tip.
Modernã, 1909, pp. 193-194.
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este atitudinea bãrbaþilor ºi a cercurilor politice faþã de aceastã
organizaþie? Puterea politicã ºi puterea socialã se simt atacate?
Vor fi ele dacã nu schimbate, mãcar nuanþate, puse în
chestiune? Putem vorbi, în urma analizei acestei asociaþii, de
apariþia femeii ca actor social pe scena publicã a secolului al
XIX-lea românesc?
Sursele pe care le-am folosit pentru studiul acesta sunt:17
- în primul rând, documente direct legate de înfiinþarea
Reuniunii ºi a Ligii: statutele publicate, petiþiile fãcute cãtre
guvern, scrisorile primite ca rãspuns la diferitele acþiuni;
- presa, care poate fi împãrþitã în douã categorii: ziarele
apãrute din iniþiativa acestei miºcãri (Buletinul Ligii Femeilor
iunie, Supliment la Buletinul Ligii femeilor, Revista noastrã)
ºi ziare care au publicat articole despre aceastã miºcare sau
ale membrelor ei (Dreptatea, Literatorul, Revista poporului,
Familia);
- am reþinut apoi scrierile Corneliei Emilian, iniþiatoarea
miºcãrii: Amintiri, Iaºi, 1886; Omenirea în stare de pruncie,
Iaºi 1886; Fapte ale omului, Câte ceva, Bucureºti, 1909;
- I. E. Torouþiu, Studii ºi documente literare, vol. IV,
Introducere, studiu despre Cornelia Emilian, pp. XLVIII – LXIV,
Bucureºti, 1934.
Prin suprapunerea ºi analiza acestor surse am urmãrit
reconstruirea unei viziuni de ansamblu asupra obiectivelor ºi
acþiunilor miºcãrii femeilor din Iaºi, precum ºi a reacþiilor
provocate, cu alte cuvinte am încercat sã analizez aceastã
17

Aº dori sã precizez cã, în completarea referinþelor bibliografice, precum
ºi în depistarea unor noi surse, un punct de plecare foarte util l-a
constituit culegerea de documente publicatã de ªtefania Mihãilescu:
MIHÃILESCU ªtefania, Emanciparea femeii române. Antologie de texte
vol. I 1815 – 1918, Editura Ecumenicã, Bucureºti, 2001.
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miºcare ca proces social. Pentru o mai bunã înþelegere a
raporturilor ºi interacþiunilor sociale, este de asemenea nevoie
de refacerea traiectoriilor sociale ale actorilor implicaþi într-un
proces social (cu atât mai mult cu cât este vorba de o asociaþie
care deschide un drum ºi ale cãrei obiective nu erau ceva
obiºnuit în epocã).
Plecând de la documentele evocate, am retrasat parcursul
Corneliei Emilian, care a jucat, aºa cum am spus, un rol central
în constituirea celor douã asociaþii. Cornelia Emilian provenea
dintr-o familie nobilã din Transilvania, Ederlly de Medve. S-a
nãscut la Zlatna, în 1840. A venit în Moldova (la Iaºi) când era
foarte tânãrã ºi s-a cãsãtorit cu ªtefan Emilian, profesor la
Universitatea din Iaºi, arhitect ºi ziarist. Din iniþiativa ei va lua
naºtere Reuniunea Femeilor Române; în timpul rãzboiului de
Independenþã a fost infirmierã, mobilizând ºi alte femei. A
organizat cantinele ºcolare „Dejunul copiilor sãraci”. În 1894,
mobilizeazã femeile ºi creeazã Liga Femeilor. Jurnalistã activã,
militând pentru emanciparea ºi pentru drepturile femeilor,
Cornelia Emilian a colaborat la mai multe publicaþii: Revista
literarã, Fântâna Blanduziei, Literatorul, Revista poporului,
Familia etc. Fiica sa, Cornelia Emilian Sevastos, va fi o membrã
activã a Ligii (ocupându-se, alãturi de alte membre, de
redactarea Buletinului Ligii) ºi va continua cu pasiune acþiunile
mamei sale.
În privinþa membrelor celor douã asociaþii, putem spune,
în linii generale, cã multe dintre membrele Reuniunii Femeilor
erau doamne din înalta societate ieºeanã, cu o situaþie
materialã foarte bunã ºi ai cãror soþi ocupau funcþii în
administraþia localã (foarte mulþi erau membri ai Partidului
Liberal, care a susþinut în general – pânã la un anumit punct –
miºcarea femeilor de la Iaºi). Aceste doamne s-au alãturat
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iniþiativei Corneliei Emilian în primul rând pentru activitãþile
caritabile. Liga a fãcut apel în primul rând la studente, care
nu au venit în numãr mare încã de la constituire, dar au
reprezentat mai apoi un grup important ºi foarte activ al Ligii.
Membrele Ligii erau în general femei cu o oarecare pregãtire,
precum ºi femei care lucrau ca funcþionare, în învãþãmânt,
dar ºi muncitoare. Dintre membrele Reuniunii, care îºi continuã
activitatea, mai ales prin ºcoala profesionalã, pânã în secolul
al XX-lea, prea puþine au intrat ºi în Ligã.
Dincolo de aceste aspecte diferite, asupra cãrora voi reveni
când voi prezenta obiectivele fixate, faptul cã un numãr de
femei decid sã se asocieze nu a fost uºor acceptat de prima
datã. Deoarece asocierea în afara spaþiului privat era
consideratã mai degrabã ca apanajul bãrbaþilor. Înfiinþarea
Reuniunii Femeilor Române se datoreazã în mare mãsurã
Corneliei Emilian, care a dat dovadã de multã diplomaþie ºi a
ºtiut sã negocieze aceastã problemã cu bãrbaþii care aveau un
cuvânt de spus, aºa încât sã nu le dea impresia cã acþiunea sa
dorea sã transgreseze ordinea socialã. Mai întâi, ea a cooptat
în asociaþie soþiile unor persoane care ocupau funcþii publice
ºi politice importante. A renunþat la postul de preºedinte al
Reuniunii (pe care, aºa cum o recunosc mãrturiile epocii, l-ar
fi meritat pe deplin), ºi a propus-o pe Matilda Sihleanu, soþia
prefectului de Iaºi. Redactarea statutelor a fost încredinþatã
profesorului Alexandru B. Brandia. 18 Prin aceste acþiuni
Cornelia Emilian implica diferiþi bãrbaþi, direct sau indirect,
în susþinerea asociaþiei, aºa încât aceºtia deveneau, la rândul
lor, apãrãtori ai iniþiativei sale în faþa eventualilor opozanþi.

18

Alexandru B. Brandia era de asemenea, în acel moment, redactor la
ziarul lui Mihail Kogãlniceanu, Cugetul þãrei.
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Statutele19 conþineau 67 de articole, care stabileau în mod
clar funcþionarea asociaþiei, administrarea fondurilor etc.
Foarte interesant este primul articol, unde sunt prezentate
motivele care le-au determinat pe femei sã creeze aceastã
asociaþie ºi totodatã se anunþã ºi obiectivul principal al acesteia:
Noi, subsemnatele, considerând imperfecþiunile sistemului
nostru de învãþãturã pentru sexul femeiesc, considerând
neputinþa individualã de a-ºi câºtiga fiecare copilã pe
lângã învãþãtura generalã ºi o învãþãturã mai specialã,
care sã-i poatã asigura un mijloc de trai onest, considerând
pe de altã parte ºi marea mizerie ce domneºte în scumpa
noastrã patrie ºi relele ce decurg din ea, mai cu seamã
pentru sexul nostru, ne-am determinat a forma ºi noi o
societate pentru ajutorul ºi învãþãtura fetelor române mai
sãrace ºi dotate cu talente deosebite sã se specializez în
învãþãmântul profesional ºi artistic.20

La prima vedere, iniþiativa femeilor din Iaºi pare deci sã se
conformeze modelului legitim: acþiunile pe care le anunþã se
înscriu, pe de o parte, pe linia caritãþii (intrare legitimã prin
care femeile puteau pãtrunde în spaþiul public), pe de altã
parte în stereotipul mamei educatoare: membrele Reuniunii
se vor ocupa de educaþia fetelor orfane sau foarte sãrace. Într-o
oarecare mãsurã, femeile elitei devin substitutul mamei absente
sau lipsite de posibilitãþi, care nu îºi poate îndeplini misiunea.
ªi e adevãrat, cele mai multe dintre membre nu doreau altceva.
Singurul aspect care putea submina oarecum ideologia

19

20

Statutele au fost publicate mai întâi în ziarul Dreptatea no.° 31/1867;
republicate Statutele Societãþii „Reuniunea femeilor române” din Iaºi,
Bucureºti, Imprimeria „Independenþa”, 1919.
Idem, art. 1, p. 3.

73

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

dominantã era faptul cã femeile se constituiau într-o asociaþie
care imita în multe privinþe pe cele masculine, ºi cã urmau sã
joace totuºi un rol activ pe scena publicã (chiar dacã destul
de limitat). Dar poate ºi mai importantã era afirmarea unei
conºtientizãri a poziþiei defavorizate a femeilor, ceea ce le va
permite sã se gândeascã drept grup cu interese comune,
dezvoltând astfel o anumitã solidaritate. Mai mult, pe mãsurã
ce capãtã experienþã, ele vor întreprinde, aºa cum am vãzut,
acþiuni pentru a obþine recunoaºterea oficialã a Reuniunii,
ceea ce demonstreazã cã asistãm la formarea unei conºtiinþe
a importanþei acþiunilor lor. Dar ca întotdeauna în spaþiul social,
rolurile se construiesc în mod interactiv: în locul unei opoziþii
care ar fi putut stârni nemulþumirea femeilor, bãrbaþii au
preferat sã susþinã întreprinderile lor (femeile fiind de altfel în
multe cazuri soþiile lor) ºi sã le foloseascã în proiectele lor
politice de educare a mediilor populare.
Evident cã aceastã decizie nu a venit dintr-o datã, ºi cã au
fost nenumãrate tentative de dezbinare a membrelor Reuniunii.
De exemplu, adversarii asociaþiei au încercat de mai multe
ori sã provoace conflicte instrumentalizând diferite membre.
Matilda Sihleanu, primul preºedinte, a trebuit sã pãrãseascã
oraºul pentru a-ºi urma soþul, care în urma unor intrigi politice
ºi-a dat demisia ºi a plecat din Iaºi. Era un moment bun pentru
a destabiliza asociaþia. Încã o datã, Cornelia Emilian a trebuit
sã-ºi foloseascã diplomaþia (ºi de data aceasta ºi banii!) pentru
a salva reuniunea: în 1864 trebuia sã aibã loc alegeri pentru
funcþia de preºedinte ºi pentru comitetul de conducere. Mai
mulþi bãrbaþi plãtiserã voturi pentru a-ºi asigura controlul
asupra activitãþii Reuniunii. Cornelia Emilian a folosit
moºtenirea de la tatãl sãu (care murise în acel an) pentru a
plãti cotizaþia mai multor femei, care urmau sã voteze aºa
cum le spunea ea. Pentru a nu fi acuzatã cã luptã pentru funcþie,
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le-a cerut sã nu o voteze pe ea, nici mãcar în comitet. A
propus-o ca preºedinte ºi a fost aleasã Elena Mîrzescu, soþia
deputatului liberal de Iaºi, care avea o poziþie foarte bunã în
partid. Elena Mîrzescu a condus Reuniunea ºi ºcoala
profesionalã cu mult succes, contribuind mai ales la
dezvoltarea ºcolii, care îi va purta ºi numele.21
Aºa cum observa însãºi Cornelia Emilian, toate aceste
acþiuni erau adesea legate de interese politice:
bãrbaþii alegeau în Comitet pe acele Doamne, a-cãror
bãrbaþi fãceau parte din acea partidã politicã, din care
fãceau ºi ei.22

Dar politic este într-o oarecare mãsurã ºi felul de a acþiona
al Corneliei Emilian, care respectã ºi intrã în „jocul” alegerilor
democratice, prin vot, contracarându-ºi adversarii cu propriile
lor arme. Apoi, legãtura cu politicul se plaseazã ºi la un nivel
mai subtil, dar mult mai puternic, deoarece nu numai în acest
caz concret, ci de-a lungul întregii istorii a acestei miºcãri,
avem de-a face de fapt cu negocierea unei relaþii de putere,
deþinutã pânã atunci de ordinea masculinã dominantã.
Prezenþa unui grup de femei în spaþiul public, într-o asociaþie,
care avanseazã revendicãri ºi propuneri mai mult sau mai puþin
îndrãzneþe, intrã de fapt în contradicþie – ºi pune astfel în cauzã
– modelul oficial al femeii, aºa cum era el construit de ideologia
dominantã ºi de ordinea politicã.
Rolul cel mai activ în aceastã luptã pentru reajustarea
identitãþilor de gen l-a avut Cornelia Emilian. Ea este singura
21

22

Serbarea comemorativã a cincizeci de ani de la înfiinþarea ºcoalei
profesionale „Elena Gh. Mîrzescu”, Bucureºti, Imprimeriile
“Independenþa”, 1919.
EMILIAN Cornelia, Amintiri, Tipografia Naþionalã, Iaºi, 1886, p. 19.
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dintre membrele Reuniunii care, în articolele publicate în
diferite ziare ºi reviste, vorbeºte în mod deschis ºi apãsat de
nevoia unei instrucþii corespunzãtoare pentru femeie, care sã
permitã revizuirea poziþiei sale în societate. Ea denunþã
ordinea socialã ºi legislaþia prezentã, bazate „pe dreptul
pumnului”, 23 care plaseazã femeia într-o poziþie de
inferioritate inadmisibilã, deoarece în felul acesta „legea ucide
în natura mamei dragostea pentru copil”.24 Ea se foloseºte de
fapt de modelul dominant, intrã în logica filosofiei sociale,
pentru a ataca apoi cu aceleaºi argumente situaþia în care se
aflã femeia:
Bãrbatul este produsul femeii, ca una ce ia este
educatoarea lui. Îngrãditã ia, prin legile fãcute de bãrbat,
socotitã de el ca un animal numai pentru reproducere ºi
redusã sã-ºi cerºeascã pânea de la el, se ocupã de podoabe
ºi gãteli, ca sã placã bãrbatului.25

Situaþie care impune, prin gravitatea sa, nu numai
schimbarea poziþiei femeii, ci a însãºi organizaþiei sociale:
Aceastã situaþie decãzutã, a sãnãtãþei generaþiei, cere
schimbarea organizaþiei sociale, cere dezlãnþuirea
societãþei din robia în care a aºezat-o legile speculative
de azi. Cere ca fiecare bãrbat sã aibã femee, iar nu o
prostituatã, ºi fiecare femee sã aibã un bãrbat, iar nu un
prostituat.26
23

24
25
26

EMILIAN Cornelia, „Adevãruri crude” în Câte ceva, Tip. Modernã,
Bucureºti, 1909, p. 155. (textele reunite în acest volum au fost în mare
mãsurã publicate anterior, în diferite reviste, aºa cum aratã autoarea în
introducere).
Idem, p. 156.
Idem, p. 159.
Idem, p. 160.
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În cele mai multe cazuri, Cornelia Emilian nu contestã
direct modelul dominant, punând la rândul ei rolul de mamã
ºi misiunea de educare a generaþiilor viitoare în centrul
identitãþii femeii. Dar ea revendicã, în numele egalitãþii între
indivizi care se afla, cel puþin la nivel declarativ, la baza
proiectelor politice ale epocii, un tratament onorabil pentru
femeie, supusã încã unei „tiranii” care nu putea decât altera
ordinea socialã. Susþinând modelul normativ care îi atribuia
femeii rolul de mamã ºi educatoare a generaþiilor patriei,
autoarea criticã aspru organizarea socialã, care nu îi permite
femeii sã îºi îndeplineascã misiunea care i-a fost încredinþatã.
Discursul sãu devine astfel subversiv, atacând de fapt ordinea
dominantã pe care aparent pare sã o susþinã. Articolele ºi
scrierile de acest fel sunt destul de numeroase, Cornelia Emilian
analizând critic o serie de aspecte incongruente care apar în
poziþia femeii în societate. Ea ajunge chiar, într-o reflecþie
asupra sorþii femeii, sã punã, într-un mod la fel de voalat, dar
în realitate polemic, problema drepturilor politice ale femeii:
Isprãvindu-i-se ei în cât-va rolul de mamã, tocmai când
se aflã în puterea vârstei, ºi având ea drepturi politice, va
întrebuinþa restul vieþei sale lucrând alãturea cu bãrbatul.27

Am spus cã formularea rãmâne subtilã, pentru cã aceastã
afirmaþie se înscrie într-un discurs care joacã pe o retoricã
oarecum duplicitarã, oscilând între acceptarea modelului
normativ ºi criticarea situaþiei de fapt, care nu îl respectã. Dar
de aceastã datã revendicarea este mult mai curajoasã, pentru
cã atacã în mod direct cadrul juridic adoptat de ordinea
dominantã. Este de fapt una dintre acele revendicãri care, prin
27

EMILIAN Cornelia, „O cugetare asupra soartei femeei”, Câte ceva, Tip.
Modernã, Bucureºti, 1909, p. 161.
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acumulare ºi rãspândire, vor conduce la apariþia miºcãrii
feministe.
Însã aºa cum am mai spus, vocea Corneliei Emilian rãmâne
singularã, cel puþin în cadrul Reuniunii. Celelalte membre erau
preocupate doar de educaþia fetelor orfane sau de alte acþiuni
filantropice. Poate pentru cã habitusul28 încorporat nu le
permitea încã sã se gândeascã la alte acþiuni, ºi cu atât mai
puþin la contestarea lui. Dar în numeroºii ani ai existenþei sale,
aceastã asociaþie a avut meritul de a le obiºnui pe femei sã
colaboreze, sã îºi exprime opinia ºi sã ia decizii, chiar dacã
subiectele abordate rãmâneau încã destul de limitate. Pe de
altã parte, bãrbaþii s-au obiºnuit, la rândul lor, sã le vadã pe
femei reunindu-se ºi discutând; deºi tema discuþiilor rãmânea
preponderent legatã de educaþia copiilor, nu mai era vorba
doar de proprii copii, ci de cei din clasele sãrace, deci acþiunea
femeilor avea o dimensiune socialã publicã. Pe termen lung,
putem considera cã Reuniunea a nuanþat locul acordat femeilor
ºi bãrbaþilor, ºtergând frontierele aparent rigide ale delimitãrii
dintre sfera de acþiune a bãrbaþilor ºi cea a femeilor.29
Dacã nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta, nu cred cã ar fi fost
posibilã lansarea unui apel asemenea celui care a stat la baza
creãrii Ligii Femeilor, în 1895:
Subsemnatele, cetind în ziarul Evenimentul din 10
decembrie o dare de samã a „Primei Case de Economie”
din Iassy în care fiind citat art. 15 din statutele acelei
case de Economie ºi vãzând cuprinsul articolului pomenit
28
29

BOURDIEU Pierre, „Structures, habitus, pratiques”, Le Sens pratique,
Ed. de Minuit, Paris, 1980, pp. 87-109.
În general, atât discursul oficial al epocii, cât ºi discursul multor femei
care acced la cuvântul public, se menþine „ca de la sine” opoziþia
interior/exterior: femeile sunt „reginele” cãminului, bãrbaþii trebuie sã
se ocupe cu afacerile exterioare.
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cã: “minorii, interdicþii ºi femeile mãritate nu pot depune,
ºi ridica economiile lor”, ne-am fãcut o idee generalã de
vitrejirea legilor pentru noi femeile, ºi în credinþa noastrã,
cã ºi D-voastre D-relor Studente ve veþi uni cu noi, spre a
lucra sã scoatem femeia mãritatã din rândul minorilor ºi
al interdicþilor, ºi sã o ridicãm la nivelul unde i se cuvine,
ca una ce este crescãtoarea ºi educatoarea omului, venim
a apela […] sã formaþi o Ligã femenistã care sã ridice
glasul împotriva legilor.30

De aceastã datã, poziþia este mai tranºantã, obiectivele
sunt mai îndrãzneþe. Chiar dacã unul dintre argumentele
principale în favoarea schimbãrii rãmâne misiunea femeii ca
mamã ºi educatoare a omului,31 este acuzat statutul juridic
inferior care era dat prin lege femeilor – deci indirect, este
atacatã ordinea dominantã care instituise aceste legi. Publicul
vizat nu mai este alcãtuit în primul rând din femeile înaltei
societãþi, ci din studente, care prin traiectoria lor depãºiserã
oarecum habitusul dominant.
La început, studentele nu au rãspuns în numãr prea mare
acestui apel. O explicaþie este oferitã într-un articol retrospectiv
din Supliment, nesemnat, dar aparþinând probabil Corneliei
Emilian Sevastos, care se ocupa de redacþie ºi scria în fiecare
numãr mai multe articole:
De ce studentele nu au avut curajul sã lupte alãturi de
noi femeile pentru cauza femeei […] Este timiditatea
moºtenitã din mamã în fiicã ºi trebuie sã treacã timp pânã

30
31

„Apel”, reluat în Supliment la buletinul Ligei femeilor, op. cit., p. 1.
Misiune care, de fapt, la momentul respectiv, le oferea femeilor o
anumitã demnitate socialã, ºi, de exemplu, în Grecia, a fost una dintre
modalitãþile prin care femeile au avut acces la „acþiunea patrioticã” (cf.
Eleni VARIKAS, op. cit.).
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aceasta va dispãrea […] Educaþia femeei de pânã acum,
se mãrjinea în a cultiva în ea timiditatea (prostia)32.

De aceea, continuã autoarea, femeia nu ia apãrarea sexului
sãu ci, de cele mai multe ori, râde alãturi cu bãrbatul. Aceastã
explicaþie dovedeºte o bunã cunoaºtere a funcþionãrii societãþii
dar ºi, aº spune, o conºtientizare a încorporãrii unui habitus
care nu poate fi schimbat dintr-o datã. Femeile fuseserã
acceptate, e adevãrat, în universitãþi; dar se menþinuse ideea
cã instrucþia lor avea drept scop sã le pregãteascã mai bine
pentru sarcinile lor sociale, ºi nu sã declanºeze o luptã pentru
emancipare.
Aºa cum aflãm dintr-un articol scris mai târziu în Buletinul
Ligii, în rândurile ei se numãrau intelectuale, dar ºi
„muncitoare” ºi „industriale”;33 dacã numãrul acestora din
urmã nu era prea mare, era din cauzã cã industria nu era atât
de dezvoltatã pentru a avea un important proletariat industrial
femeiesc. Acelaºi articol respinge identificare ligii cu
high-life-ul ieºencelor, tocmai pentru a sublinia caracterul
deschis al Ligii ºi hotãrârea ei de a lupta pentru drepturile
tuturor femeilor.
Opoziþia bãrbaþilor ºi intrigile numeroase care au încercat
sã împiedice formarea Ligii aratã cã aceastã acþiune era
consideratã de ordinea dominantã ca o ameninþare. Au fost
însã ºi bãrbaþi care au susþinut miºcarea ºi au ajutat la
redactarea statutelor. Mai multe jurnale, de orientare socialistã
sau liberalã, au salutat constituirea Ligii.34 Profesorul universitar
32
33
34

„Înfiinþarea Ligei femeilor”, Supliment la Buletinul Ligei Femeilor, op.
cit., p. 2.
Sio, „Ceva despre femeia”, Buletinul…, n°7/1895, p. 1.
De exemplu, Gheorghe Scorþescu, directorul ziarului Evenimentul, a
editat gratuit statutele ºi a deschis paginile ziarului pentru anunþuri
privind activitatea Ligii.
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Ion Gãvãnescu 35 a contactat Uniunea Internaþionalã a
Femeilor din Anglia ºi a ajutat Liga de la Iaºi sã se afilieze
acestei miºcãri. În primul articol36 din supliment aflãm cã Liga
s-a afiliat Uniunii Internaþionale, plãtind o cotizaþie de 24 de
lei pe an. Mai mult, în 1896 Liga Femeilor din România a fost
invitatã de cãtre Uniune sã trimitã o reprezentantã la Congresul
Internaþional al Femeilor, care avea loc la Paris. A fost delegatã
doamna Florescu (care era pe atunci la Paris), dar nu a putut
rãmâne, fiind nevoitã, din cauza unor interese familiale, sã se
întoarcã mai repede în þarã. Oricum, legãturile Ligii de la Iaºi
cu Uniunea Femeilor din Anglia, precum ºi cu Congresul
Internaþional al Femeilor sunt foarte importante, deoarece
aceste miºcãri internaþionale au jucat, aºa cum aratã Francoise
Rochefort, un rol foarte important în miºcarea femeilor din
Europa: „permettant le ralliement de la philantropie féminine
avancée au mouvement pour le droit des femmes”.37 Ziarul
Ecoul Moldovei38 a luat de asemenea poziþie în scandalul
provocat de grupurile politice conservatoare, care încercau
sã o discrediteze pe Cornelia Emilian, acuzând-o de deturnarea
fondurilor Ligii. Ziarul a publicat un articol în care prezenta

35
36
37

38

Ion Gãvãnescu era profesor de filosofie, eticã ºi pedagogie, un
admirator al ideilor lui John Locke.
„Înfiinþarea Ligei femeilor”, Supliment la Buletinul Ligei Femeilor, op.
cit., p. 3.
ROCHEFORT Florence, „L’accès des femmes à la citoyenneté politique
dans les sociétés occidentales. Essai d’approche comparative.”, în
COHEN Yolande, THEBAUD Françoise (sous la direction de),
Féminisme et identité nationales. Les processus d’intégration des
femmes au politique, Programmes Rhônes –Alpes de recherche en
sciences humaines, 1998, p. 30.
Ecoul Moldovei era un ziar sãptãmânal local foarte cunoscut;
proprietarul ºi redactorul sãu este Em. Al. Manoliu, simpatizant al
cercurilor liberale.
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raportul comisiei care verificase aceste acuzaþii, arãtând cã
erau false.39
Dar sã vedem care erau obiectivele Ligii, care era
concepþia membrelor ei despre rolul ºi poziþia femeii în
societate, în ce mãsurã luptã pentru schimbarea prejudecãþilor
ºi cum influenþeazã toate acestea modelul dominant. Pentru
aceasta voi pleca în primul rând de la o analiza tematicã ºi de
conþinut40 a Buletinului Ligii, care oglindeºte foarte bine toate
aceste aspecte. Aceste informaþii vor fi completate ºi comparate
cu articole apãrute ºi în alte publicaþii privind Liga ºi acþiunile
membrelor sale.
Astfel, analizând cele douãsprezece numere ale Buletinului
din aceastã perspectivã, le-am regrupat în trei mari categorii.
Într-o primã categorie am regrupat rubricile ºi articolele
apãrute în fiecare numãr care aratã ce se întâmplã în strãinãtate:
informaþii privind activitatea asociaþiilor ºi ligilor de femei din
diferite þãri din Europa sau Statele Unite, articole care vorbesc
despre realizãrile sau prezintã figuri proeminente ale acestor
miºcãri. Cred cã acest tip de articole era important în primul
rând prin faptul cã prezenta exemple vii: româncele puteau
vedea cum erau organizate femeile din alte þãri, care erau
revendicãrile cele mai importante ºi progresele realizate în
urma acestor acþiuni. Ele puteau de asemenea servi în procesul
de construire a unor modele de activitate femininã (valorizând
participarea femeii la viaþa publicã); articolele care prezentau
39
40

„Adevãrul în chestiunea Ligei femeilor române”, Ecoul Moldovei,
n°42/joi, 27 aprilie, 1895, anul IV, p. 2.
Pentru principiile analizei de conþinut precum ºi aplicarea ei la studiul
arhivelor, vezi GRAWITZ Madeleine, „L’analyse de contenu”, în
Méthodes des sciences sociales, ed. a 10-a, Dalloz, Paris, 1996, pp.
550–582; MAINGUENEAU Dominique, L’Analyse du discours.
Introduction aux lectures de l’archive, Hachette, Paris, 1991.
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figuri feminine (sub rubrica intitulatã „Carnetul Ligii”) puteau
astfel oferi modele noi pentru femei, concurând modelul
dominant. Alte articole prezintã, aºa cum am spus, acþiunea
altor miºcãri feministe. O relatare privind Congresul
Internaþional al Femeilor din 1896 insistã asupra punctelor
revendicative avansate cu aceastã ocazie, printre care:
„Unitatea ºi egalitatea drepturilor economice ale femeilor,
muncã egalã, salariu egal”; „co-educaþiune”, „reforma
drepturilor civile”, „drepturile municipale, electoratul ºi
eligibilitatea femeilor”.41 Un alt articol vorbeºte numai de acest
subiect încã disputat ºi problematic, ºi anume dreptul de vot.42
Articolele acestea nu numai cã aveau meritul de a obiºnui
publicul cititor cu subiecte care pentru societatea românã erau
la acel moment cu atât mai sensibile cu cât erau foarte noi, dar
ele puteau constitui de asemenea argumente pentru miºcarea
feministã de la noi. Aºa cum intelectualii ºi oamenii politici
invocaserã ºi invocau în continuare exemplul þãrilor civilizate
pentru a impune reformele sociale ºi politice dorite, femeile
puteau aduce astfel un argument de acelaºi tip: iatã progresele
fãcute de femei în þãrile civilizate, de ce þara noastrã ar refuza
calea progresului? Argumentul este cu atât mai important dacã
þinem seama de faptul cã tânãrul Stat român fusese în mare
parte construit prin importarea modelelor occidentale.
O a doua categorie reuneºte texte care se referã la femeia
din România, dar au încã un ton destul de moderat. Aceste
articole vorbesc în general de nevoia de a avea femei mai
bine educate ºi instruite, de a le face conºtiente de capacitãþile
lor, dar nu propun o rãsturnare a situaþiei existente. Elvira
Savinescu afirmã, pur ºi simplu:
41
42

EMILIAN SEVASTOS Cornelia, „Congresul Internaþional al femeilor”,
Buletinul Ligei femeilor, n°8/1895, p. 2.
„Dreptul de vot al femeilor”, Buletinul…, n°8/1895, p. 5-6.
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Cu cât o femeie va fi mai cultã, cu atât îºi va cunoaºte
mai bine datoria de mamã ºi cea de soþie ºi va cãuta sã
formeze copii cum trebuie.43

Scopul principal al Ligii ar fi, în viziunea sa,
sã o pregãteascã pe femeie, sã o facã vrednicã de locul
ce ar trebui sã-l ocupe în societate, conºtientã de datoriile
ei.44

Maria Dobre, deºi subliniazã nevoia de a aduce femeia la
acelaºi nivel cu bãrbatul, face apel la un argument extras din
modelul normativ: toate acestea sunt necesare datã fiind
importanþa femeii în „creºterea copiilor ºi chiar în desvoltarea
fisicã ºi moralã a copiilor”.45 Acest tip de articole apare mai
ales în primele cinci numere ale Buletinului; tonul pare destul
de timid, autoarele neîndrãznind sã atace modelul dominant
(dimpotrivã, prin anumite aspecte par mai curând sã îl
întãreascã). Sau poate doar lasã aceastã impresie, dacã þinem
cont de faptul cã în spaþiul social ºi mai ales în jocurile de
putere, a ceda nu înseamnã întotdeauna a fi de acord.46
Cea de a treia categorie de articole apare mai ales dupã
numãrul cinci ºi reprezintã materiale mult mai directe ºi mai
43
44
45
46

SAVINESCU Elvira, „Câte-va vorbe relative la Ligã”, Buletinul…, n° 1/
1895, p. 2.
SAVINESCU Elvira, „Vom atinge noi þinta doritã?”, Buletinul…, n°3/
1895, p. 3.
DOBRE Maria, „Rolul ºi posiþiunea femeii în soceitate”, Buletinul…,
n°1/1895, p. 3.
A se vedea în acest sens articolul lui Nicole-Claude Mathieu:
Nicole-Claude MATHIEU, „Quand céder n’est pas consentir” în
L’Arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes,
Cahiers de l’homme, Nouvelle série XXXIV, Paris, Ed. de l’EHESS, 1985,
p. 170-245.
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incisive: sunt denunþate principiile superioritãþii masculine,
se reclamã egalitatea sexelor, libertatea femeii, schimbarea
legilor nedrepte. Majoritatea acestor articole încep prin
criticarea stãrii de fapt actuale, arãtând cã pretinsa inferioritate
a femeii nu este ceva „natural”, ci este determinatã social,
prin educaþia ºi activitãþile care îi sunt rezervate:
În special li s’a zis femeilor cã sînt niºte fiinþi inferioare,
ºi zisa asta verificându-se pãnã la un punct în condiþiile
sociale, ele au plecat capul, ascultãtoare.47

Dar de aici ºi pânã la o afirmare a superioritãþii organice a
bãrbaþilor, este o exagerare care nu poate fi acceptatã. Urmeazã
astfel o întreagã demonstraþie care face apel la argumente
ºtiinþifice ºi la exemple concrete pentru a arãta absurditatea ºi
lipsa de fundament a unei asemenea afirmaþii. Concluzia se
impune de la sine, ºi clatinã fundamentele dominaþiei
masculine:
Când aºa stau lucrurile, chiar dacã ar mai fi români cari
s’o þinã înainte cu inferioritatea lor, femeile ved cã pot fi
tot atît de bine înzestrate ca sã se distingã în tot feliul de
întreprinderi ºi de studii, ºi sã-ºi zdrobeascã lanþurile.
Prejudecata inferioritãþei nu le mai scuzã neactivitatea.48

Inspirat dintr-o carte a lui Jean Grave, articolul are meritul
de a demonstra într-un mod surprinzãtor pentru acea vreme
încercarea ordinii masculine de a-ºi justifica dominaþia prin
biologizarea aºa-ziselor diferenþe dintre femei ºi bãrbaþi.
Autoarea denunþã de asemenea încorporarea modelului
47
48

Crivãþ, „În Chestia Inferioritãþei”, Buletinul…, n°5/1895, p. 3.
Idem, p. 4.
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dominant care ajutã de fapt la reproducerea dominaþiei: „ele
s-au împãcat cu rolul de unelte ale bãrbaþilor”.49
În alt articol se criticã acþiunea bãrbaþilor de a cultiva la
femei gustul pentru lux, pentru toaletã, de a le da o educaþie
care pune pe primul loc frumuseþea fizicã.
Educaþia asta de spoialã, cu scop de a desvolta mai mult
frumuseþea ei trupeascã decât pe cea sufleteascã, mai
mult talentul de a-ºi întinde mrejele dupã un bãrbat de cît
pe cel al unei bune gospodine.50

Interesându-se doar de toaletã ºi frumuseþe, femeile
deveneau astfel simple obiecte de plãcere, fiind desconsiderate
de cãtre bãrbaþi. Ele nu puteau rãspunde nici mãcar datoriilor
trasate de modelul oficial, care vorbea totuºi de o femeie care
trebuia sã îºi educe copiii ºi sã-ºi administreze cãminul. Dar
mai mult, lucru neexprimat de aceste articole, dar poate resimþit
de autoarele lor, e sigur cã în acest fel bãrbaþii îngrãdeau
femeile într-un domeniu al aparenþei ºi al futilului,
îndepãrtându-le de tot ce era serios, ºi cu atât mai puþin de
sfera politicã.51
Cele mai vehemente articole rãmân cele ale Corneliei
Emilian Sevastos, care, continuând acþiunile oarecum
avangardiste ale mamei sale, criticã direct toate nedreptãþile
care se fãceau femeii, începând cu sistemul juridic ºi pânã la
relaþiile sociale. Ea subliniazã rolul Ligii în miºcarea de
49
50
51

Idem, p. 3.
Sio, „Ceva despre femeia”, Buletinul…, n° 7/1895, p. 1.
A se vedea analiza lui Dominique Godineau privind aceastã opoziþie
dintre frumuseþe-toaletã-lux ºi sfera politicã: Dominique GODINEAU,
„Beauté, respect et vertu : la séduction est-elle républicaine?
(1770-1795)”, în Séduction et société, sous la dir. de Cécile DAUPHIN
et Arlette FARGE, Paris, Seuil, 2001, p. 89-121.
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emancipare a femeii, condamnând atât bãrbaþii care defãimau
acþiunile Ligii, cât ºi femeile care o luau în derâdere:
Aºa dar Liga care se scoalã împotriva acestor enormitãþi
sociale, nu este ridicolã, ci femeile care nu-ºi pricep tristul
rol ce îndeplinesc pe pãmânt sunt ridicole, sau, mai curând,
sunt de compãtimit.52

Tot în legãturã cu activitatea Ligii, trebuie sã ne oprim
asupra celor douã petiþii adresate de cãtre Ligã Camerei
Deputaþilor ºi Senatului. Sunt douã documente care afirmã în
mod oficial poziþia Ligii privind situaþia femeii ºi cer o
îmbunãtãþire a ei. Una dintre petiþii cere schimbarea legilor
actuale, aºa încât femeia sã fie exclusã din grupul minorilor,
sã aibã dreptul sã îºi administreze averea, iar bãrbatul sã fie
obligat sã îºi recunoascã copilul natural. O a doua petiþie va
cere dreptul de a se organiza o casã de economii pentru femei
(dat fiind faptul cã cele existente nu le primeau). În ambele
petiþii, se foloseºte formula „sub-semnatele cetãþene”; chiar
dacã legea nu le recunoºtea aceastã calitate, ele o revendicã
indirect ºi aratã cã sunt conºtiente cã acþiunea lor este o acþiune
de tip civic. Chiar dacã nu revendicã în mod explicit drepturi
politice, aceste petiþii sunt destul de îndrãzneþe pentru vremea
respectivã, pentru cã cer de fapt o schimbare a poziþiei femeii
în societate. Nu se ating drepturile politice, dar se atinge fãrã
îndoialã sfera politicã. Pentru cã se pune în discuþie modelul
construit de ideologia dominantã, se cere o transformare a
raporturilor sociale. Chiar dacã au rãmas fãrã rãspuns, cele
douã petiþii reprezintã unul dintre numeroasele acte care vor

52

EMILIAN SEVASTOS Cornelia, „Cãtre femei”, Buletinul…, n°10/1895,
p. 1.
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duce, în timp, la schimbarea realã a statutului juridic, politic
ºi social al femeii.
În privinþa participãrii bãrbaþilor la acþiunile Ligii, putem
vorbi de mai multe categorii: cei care se implicã direct, þinând
conferinþe ºi scriind articole în Buletin (Zosîn ºi Paul Muºoi),
cei care promit cã vor þine conferinþe, sunt declaraþi membri
onorifici al Ligii (profesorii Anton Savul ºi Constantin S.
Codreanu), dar care nu se regãsesc în publicaþiile sale, cei care
au sprijinit miºcarea prin publicitatea pe care i-au fãcut-o în
ziarele pe care le conduceau (mai ales G. A. Scorþescu ºi Em.
Al. Manoliu) ºi unii oameni politici (în special liberali ºi socialiºti),
care au simpatizat miºcarea ºi au susþinut-o, în diferite feluri.
Colaboratorii la Buletin, profesorii universitari Zosîn ºi Paul
Muºoi, au scris fiecare câte douã articole. Ei vorbesc despre
necesitatea emancipãrii femeii ºi a egalitãþii sexelor, invocând
argumente ºtiinþifice, precum ºi exemplul þãrilor civilizate. Cel
mai incisiv este unul dintre articolele lui Paul Muºoi:53 el insistã
pe explicaþia socialã a inferioritãþii femeii. Aceastã inferioritate
a fost impusã în societãþile primitive de o anumitã diviziune a
muncii impusã de condiþiile materiale ºi care
a avut darul sã dezvolte în inºi niºte însuºiri pe cari unii
le cred cã-s împietrite în ei, ca ºi cum ar fi urmarea
specificã, absolutã, a propriei lor organizãri.54

Ulterior, se perpetueazã o dominaþie care se reclamã de
la aceste diferenþe, considerându-le naturale, în timp ce ele
au fost social determinate:
53
54

MUªOI Paul, „Acþiune”. Vezi „În chestia inferioritãþei femeilor”.
Buletinul No. 5”, Buletinul…, n° 9/1895, pp. 1-3.
Idem, p. 1.
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Aºa privilegiatul se crede în sine superior, vrednic numai
sã fie cîrmuitor în toate. ªi cel lipsit de privilegii se crede
înzãstrat anume sã fie cîrmuit ºi numai sã asculte.55

Autorul identificã foarte bine mecanismele reproducerii
dominaþiei ºi le denunþã fãrã reþinere. El subliniazã faptul cã
noile condiþii sociale nu mai justificã perpetuarea vechii
împãrþiri a puterii, ºi cã „ºtiinþa ºi dezvoltarea tehnicei îngãdue
acum pe femee sã se avînte în toate domeniile, altã datã închise
ei”.56 Prin articolul sãu, Zosîn susþine poziþia altor femei care
au încercat sã demonteze raporturile de putere existente ºi
invitã toate femeile sã depãºeascã bariera inferioritãþii pe care
au interiorizat-o.
Existã apoi, cum am spus, bãrbaþii care au sprijinit miºcarea
femeilor din Iaºi prin articolele pe care le-au publicat în ziarele
lor. E vorba mai ales de Ecoul Moldovei, editat de Em. Al.
Manoliu, ºi de Evenimentul (acesta din urmã numai în perioada
când a fost redactor G. A. Scorþescu). În ambele cazuri e vorba
de ziare de informare, ºi se publicã mai ales mici anunþuri
privind activitatea Ligii: conferinþele care se þineau, mici
relatãri de la ºedinþe, listele de subscripþii. Tonul este concis ºi
neutru. Dar de data aceasta, important este faptul cã acþiunile
femeilor se bucurã de o publicitate ºi de o vizibilitate mai
mare decât cea care putea fi fãcutã prin Buletin. Acþiunile
miºcãrii femeilor de la Iaºi pãtrund astfel în aceastã parte
esenþialã a spaþiului public democratic, ºi anume mass media.
Pentru cã de data aceasta e vorba de ziare care difuzeazã în
primul rând informaþii politice ºi sociale – deci „serioase” – se
adreseazã unui public larg ºi sunt editate de bãrbaþi. Chiar
dacã nu întâlnim articole care sã militeze pentru emanciparea
55
56

Idem, p. 1.
Idem, p. 1.
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femeii, cel puþin acestea nu mai sunt absente, sau expediate
în rubricile privind viaþa mondenã. Nu mai apar doar ca
obiecte, ci sunt prezentate în cadrul unei asociaþii, întreprind
acþiuni, organizeazã conferinþe publice. Publicul larg cunoaºte
ºi o altfel de posturã a femeii, se poate obiºnui cu schimbarea
raporturilor existente.
Ecourile miºcãrii feministe de la Iaºi sunt deci destul de
numeroase. Din pãcate, intrigile politice, poate ºi imaturitatea
femeilor, care nu ºtiau încã sã acþioneze împreunã, au dus la
desfiinþarea Ligii. Dar, înainte de a vorbi despre însemnãtatea
acestor acþiuni, sã vedem pe scurt cum se continuã cele douã
asociaþii. Reuniunea femeilor îºi va continua activitatea, legatã
mai ales de ºcoala profesionalã. Membrele mai active ale
Reuniunii, precum ºi multe din membrele Ligii, pot fi întâlnite
în spaþiul public, mai ales în presã. Ele continuã, fiecare în felul
sãu, lupta pentru emanciparea femeii. Mã voi opri succint la
douã publicaþii: Revista noastrã ºi România. Aceste reviste
publicã articole destinate chestiunii emancipãrii femeii care
merg în general în sensul celor pe care le-am întâlnit în Buletin,
dar tonul lor este mai moderat. Ambele reviste apar dupã
desfiinþarea Ligii, dar sunt legate de activitatea ei prin faptul cã
primiserã fonduri de la Cornelia Emilian pentru a promova
interesele femeii. România, revistã care apãrea de douã ori pe
lunã, publicã articole destinate femeii în toate cele 162 de
numere. Subiectele variazã, de la cele care vorbesc despre
miºcarea feministã ºi descriu acþiunea unor femei din strãinãtate,
pânã la cele care se înscriu foarte bine în modelul dominant,
vorbind despre îngrijirile pe care o femeie trebuie sã le dea
corpului sãu pentru a fi frumoasã. Lucrul acesta demonstreazã
cã, atunci când e vorba de publicaþii destinate unui public mai
larg, contestarea directã a poziþiei inferioare a femeii nu putea
încã lua forme prea îndrãzneþe. Chiar dacã trecuserã deja nouã
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ani de la înfiinþarea Ligii (care între timp se ºi desfiinþase),
obiectivele sale nu pãtrunseserã încã la toate categoriile sociale.
Revista noastrã, editatã de Constanþa Hodoº,57 apare la
Bucureºti; pe lângã articole care vorbesc de frumuseþea femeii
ºi educarea copilului, este de remarcat numãrul mai mare al
articolelor destinate condiþiei femeii, emancipãrii etc., precum
ºi faptul cã multe colaboratoare sunt figuri feminine celebre:
Sofia Nãdejde, Ana Conta-Kernbach, Elena Voronca.

Analiza principalilor actori ºi a principalelor publicaþii
legate de cele douã asociaþii de femei din Iaºi ne permit sã
afirmãm cã avem de-a face cu o miºcare destul de puternicã
ºi de duratã, care a antrenat o repunere în chestiune a
frontierelor dintre public ºi privat, feminin ºi masculin. În cei
peste treizeci de ani de întâlniri, dezbateri, acþiuni colective,
femeile au învãþat sã colaboreze ºi sã se intereseze de probleme
care depãºeau interesele lor private. Exerciþiul nu a fost uºor,
ci presãrat cu ezitãri, renunþãri, cu mici victorii dar ºi cu
înfrângeri. Însã modelul femeilor din Iaºi va fi urmat ºi în alte
oraºe, unde, spre sfârºitul secolului, se înmulþesc asociaþiile
de femei. Obiectivele lor rãmân adesea destul de timide,
înscriindu-se încã, destul de des, în modelul oficial: foarte
multe se preocupã mai ales de acþiuni caritabile sau de educaþia
fetelor. Dar existenþa acestui numãr destul de mare de asociaþii,
numãrul mare al publicaþiilor þinute de femei ºi cel ºi mai
mare al publicaþiilor la care colaboreazã femeile, cred cã ne
permit sã afirmãm cã miºcarea de la Iaºi a creat reþele de
solidaritate femininã ºi a consolidat un spaþiu de dezbatere
57

Constanþa Hodoº (1860-1934) este originarã dintr-o familie de
intelectuali din Transilvania. A colaborat la foarte multe reviste, printre
care: Familia, Viaþa, Sãmãnãtorul.
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privind poziþia femeii. Mai mult, aceastã miºcare creeazã un
nou model al femeii: femeia ca actor social. Bãrbaþii nu au
renunþat cu uºurinþã la nici unul dintre privilegiile poziþiei lor
dominante. Dar unele grupãri politice, precum ºi mulþi
profesori universitari, au recunoscut necesitatea unei ameliorãri
a statutului femeii, susþinând unele revendicãri. Alþii au încercat
dimpotrivã sã submineze acþiunea femeilor, le-au
intrumentalizat pentru a le desolidariza.
Complexitatea vine tocmai din faptul pe care îl subliniam
la începutul acestui studiu: nu e vorba doar de o disputã între
un grup de femei care doreºte emanciparea ºi un grup de
bãrbaþi care urmãreºte sã-ºi pãstreze monopolul asupra puterii.
Deoarece, aºa cum afirmã Michèle Riot-Sarcey:
Les enjeux de pouvoir, dont les femmes en particulier
font l’objet, atteignent rarement l’explicite.58

Toate aceste acþiuni ºi interacþiuni pun de fapt sub semnul
întrebãrii ideologia ºi filosofia socialã a ordinii politice,
demonstrând, încã o datã, cã „les liens entre féminisme et
politique sont inextricables”.59 Iar studierea acestei miºcãri ca
proces social mi-a permis, cred eu, sã demonstrez cã folosirea
genului (în accepþia pe care am enunþat-o) ca instrument de
analizã impune o analizã a relaþiilor sociale, a raporturilor
de putere, a câmpului social în ansamblul sãu. ªi poate în
primul rând demonstreazã cã identitãþile de gen sunt o mizã
politicã importantã.
58

59

RIOT-SARCEY Michèle, „L’historiographie française et le concept de
‘genre’”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 47-4, oct.-déc.
200, p. 813.
ROCHEFORT Florence, „L’accès des femmes à la citoyenneté politique
dans les sociétés occidentales. Essai d’approche comparative”, op.
cit., p. 23.
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