
Cristina TÃNASE MIªCAREA FEMINISTÃ REFLECTATÃ ÎN PRESA INTERBELICÃLupta pentru ob!inerea drepturilor ºi libertã!ilor individuale sau colective a marcat societateaomeneascã pe tot parcursul evolu!iei sale. Miºcarea feministã, fenomen social apãrut în secolul alXIX-lea, s-a dezvoltat în secolul urmãtor, când femeile, muncind la fel ca bãrba!ii, cer drepturi egalecu ale acestora. Pentru a beneficia de aceste drepturi, femeia a fost nevoitã sã treacã peste o serie deobstacole, dintre care cele mai importante au fost legisla!ia – conform cãreia femeile erau elementeale societã!ii, dar nu erau cetã!ene – ºi institu!ia Bisericii – învã!ãturile acesteia aºezând-o pe o treaptã inferioarã bãrbatului.Rolul femeii în societatea româneascã de pânã la Primul Rãzboi Mondial era preponderent deso!ie, mamã ºi gospodinã. Femeile române încep sã se implice în via!a socialã odatã cu apari!ia, laBraºov, a primei societã!i feministe, Reuniunea Femeilor Române, înfiin!atã în anul 1850. Era osocietate filantropicã, de ajutorare a vãduvelor ºi orfanilor de rãzboi, care îºi propusese sã se impliceºi în dezvoltarea învã!ãmântului, prin înfiin!area de ºcoli de fete.1 Dupã modelul acesteia, în alteoraºe din Transilvania vor fi înfiin!ate societã!i asemãnãtoare, astfel cã, în anul 1913, la Congresul dela Braºov, Uniunea Femeilor Române cuprindea 61 de societã!i feministe.2 Dincolo de Carpa!i,primele douã asocia!ii feministe apar la Iaºi, în anul 1866: Reuniunea Femeilor Române ºi LigaFemeilor Române.3Între cele douã rãzboaie mondiale fenomenul ia amploare, acest fapt datorându-se uºurin!ei cucare societã!ile feministe din Ardeal ºi Regat vor putea sã colaboreze dupã Unire ºi importan!ei pecare o va avea presa scrisã în rãspândirea ideilor feministe. „Gazeta Femeii”, „Femeea de mâine”,„Jurnalul Femeii”, „Tribuna femeii” erau doar o parte a gazetelor interbelice dedicate aproape întotalitate rãspândirii curentului feminist, aceste ziare însã nu ajungeau în mâinile tuturor cititoarelor,aºa încât „Femeia satelor”, „Albina”, etc. vor face cunoscutã ideea de feminism în mediul rural.Apari!ia ziarelor feminine atrãgea dupã sine comentariile „unor mânuitori de panã, cari s-au grãbit sãreaminteascã intelectualelor cã prima ocupa!ie a femeii trebuie sã rãmâie bucãtãria”4.Probleme legate de drepturile femeilor se regãseau sporadic în ziarele de mare tiraj, „Universul”, „Diminea!a”, „Scena” (unde apãrea constant „Rubrica femeii”), „Adevãrul” cu „Cronica femininã”sau „Gazeta Transilvaniei” care publicau opinii pro ºi contra acestui subiect. În func!ie deperiodicitatea publicãrii dezbaterilor privind miºcarea feministã, se poate afirma cã acestei problemenu i se acordã o mare importan!ã, pu!ine fiind articolele de primã paginã legate de acest subiect, celemai multe relatãri fiind gãzduite pe ultima paginã sau apãrând ca simple anun!uri. Deseori apardezbateri pe tema acordãrii de drepturi femeilor; breasla gazetarilor, fiind majoritar bãrbãteascã,accepta cu greu noul curent.Societatea româneascã era una tradi!ionalistã, în care mai dãinuiau vechile cutume conformcãrora femeia era inferioarã bãrbatului ºi dependentã de acesta. Biserica sus!inea cã femeile trebuie sã fie ascultãtoare ºi supuse ta!ilor ºi so!ilor lor. În ceea ce priveºte cãsãtoria, aceasta nu putea fi alegerea femeii, ci era determinatã de voin!a pãrin!ilor, fetele fiind obiºnuite de mici cu gândul cã se vorcãsãtori ºi vor trebui sã devinã neveste bune pentru viitorii lor so!i. Aceste mentalitã!i învechite nuvor reuºi sã împiedice progresul societã!ii româneºti, care va contribui substan!ial la emanciparea
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1 Mãriuca Radu, File din activitatea Reuniunii femeilor române  din Braºov (1850-1918), în „Cumidava”, Braºov, XV-XIX, 1990-1994, p. 161.2 Anuarul Uniunii Femeilor Române din Ungaria, Braºov, an I, nr. 1, mai, 1914, p. 3.3 Conferin!a doamnei Calypso Botez. – Drepturile femeii în Constitu!ia viitoare, în „Carpa!ii”, an II, nr. 5, 30 ianuarie 1922.4 Apari!ia unui ziar femenin, în „Femeea de mâine”, an I, nr. 5, septembrie 1930, p. 4.



femeii. În mediul citadin, „femeia a fost nevoitã în cele mai multe cazuri sã iasã din cercul familiei”5pentru a-ºi gãsi o ocupa!ie, a-ºi câºtiga existen!a sau din dorin!a de a fi independentã. O parte atinerelor de la sate vor emigra pentru anumite perioade de timp spre capitalã, în casele boierilor,trimise de pãrin!i ca „fete în casã”, unde vor lua nemijlocit contact cu moda ºi schimbãrile vremii.Perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale este marcatã de înmul!irea numãrului de societã!ide femei, iar faptul cã acestea ac!ionau la unison reiese din ecourile care apar atât în presa localã, câtºi în cea de nivel na!ional. Exista o strânsã colaborare între societã!ile doamnelor române dinTransilvania ºi de dincolo de Carpa!i, datoratã legãturilor pe care le stabiliserã vârfurile ierarhieifeministe, dupã Marele Rãzboi. Între pesonalitã!ile care au activat pe scena miºcãrii de emancipare afemeii se regãsesc nume cu rezonan!ã: Cantacuzino, Cutzescu-Stork, Negruzzi, Baiulescu. Aceste„doamne române” proveneau din familii care cunoºteau însemnãtatea luptei pentru drepturileromânilor, importan!a operelor filantropice, a educa!iei în familie ºi în institu!ii specializate.Sub înaltul patronaj al reginei Maria, cãreia multe dintre feministe îi erau apropiate, acestea vorparticipa la ac!iuni filantropice „îngrijind de cei rãni!i”6 ºi ocrotind vãduvele ºi orfanii de rãzboi. Având exemplul altor na!iuni, miºcarea feministã din România îºi propune un program dedezvoltare a învã!ãmântului în rândul tinerelor fete, urmãrindu-se „ridicarea culturalã a femeii”.Trecuse vremea în care întâlnirile literare, seratele, cercurile ºi saloanele imprimau moda, educa!ia încadru specializat !intea „interesul familiei, societã!ii ºi Patriei”.7 Educa!ia tinerelor fete eraconcretizatã prin asigurarea unei pregãtiri practice temeinice8 întregite de acumularea unorcunoºtin!e de culturã generalã în ºcoli patronate de societã!i feminine, de diferite personalitã!i aleFamiliei Regale sau de stat.O situa!ie specialã o reprezenta femeia din mediul rural, pe care o serie de factori (pãrin!ii, carenu vedeau un folos real imediat ºi refuzau sã-ºi trimitã fiicele la ºcoalã, ideea cã fetele nu trebuiecrescute la fel cu bãie!ii pentru cã ele au alt destin în via!ã, devenind so!ii, ºi bãrba!ii, care nu aveaupentru ele nicio considera!ie) o împiedicau sã aibã acces la învã!ãturã. În acest sens, gazetelefeministe iau atitudine publicând articole de genul Femeia dela !arã, Cooperativele sãteºti femeninesau ªcoala !ãrãneascã pentru femei. Pe de altã parte, congresele feministe vor adopta mo!iuni„pentru îndrumarea femeilor sãtence, sã se dea o mai mare desvoltare cursurilor complimentare ºisã fie organizate pe baze practice”9. Într-o conferin!ã publicatã în „Gazeta Transilvaniei”, MariaBaiulescu, preºedinta Uniunii Femeilor Române, explica rolul surorilor de ocrotire, care trebuiau sãcolinde satele româneºti ºi „sã se apropie de !ãranca românã, sã-i dea sfaturi luminoase, s-o scoatãdin ignoran!a în care trãieºte, sã-i înlãture supersti!iile stricãcioase, sã-i completeze cunoºtin!ele,sã-i dea ajutorul necesar”10. Prin educa!ie se urmãrea întãrirea sentimentului na!ional, „dezvoltat defemei în familie ... asupra copiilor”11, vizând ocrotirea credin!ei, obiceiurilor ºi limbii române. Portul popular a avut un rol important pentru românii din Ardeal, servind „în vremurile primejdioase casteag na!ional pe care îl arboram cu fiecare ocaziune”12. Luând modelul delega!iei GrupãriiFemeilor Române din Braºov, la congrese, feministele se vor prezenta îmbrãcate în costumena!ionale care, în perioada interbelicã, imprimaserã moda citadinã.Un alt punct important din cadrul programului feminist îl reprezenta combaterea imoralitã!ii ºiasigurarea protec!iei fetelor ºi femeilor, urmãrindu-se „desfiin!area localurilor de desfrâu”13,
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5 Apel cãtre femeile române, în „Gazeta Femeii”, nr. 76-77, 21 octombrie 1934.6 Activitatea feministã în desvoltarea sistemului na!ional, în „Gazeta Femeii”, nr. 74-75, 5 octombrie 1934.7 Rãspuns la chemarea surorilor din România, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 37, 16 februarie 1919.8 Spre o via!ã nouã, în „Femeia satelor”, nr. 2, februarie, 1935, p. 7.9 Congresul grupãrei femeilor române, în „Gazeta Femeii”, nr. 31-32, 15 noiembrie 1935.10 Ocrotirea !ãrancei noastre, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 94, 15 mai 1919.11 Activitatea feministã în dezvoltarea sistemului na!ional, în „Gazeta Femeii”, nr. 74-75, 5 octombrie 1934.12 Maria B. Baiulescu, Portul nostru na!ional românesc, în „Femeia satelor”, nr. 1, ianuarie, 1935, p. 6.13 Apel cãtre femei, în „Nihil Sine Deo”, nr. 97, 3 iunie 1923.



predarea în ºcoli a unor cunoºtin!e minime de educa!ie sexualã ºi înfiin!area unor cluburi de tineretsub îndrumarea „doamnelor din societã!ile feministe”14. Moralizarea era o problemã care preocupamiºcarea feministã la nivel mondial, Congresul Interna!ional de Moralã Socialã de la Budapestaatingând aspecte legate de cauzele apari!iei ºi dezvoltãrii imoralitã!ii ºi mãsurile ce trebuiesc luatepentru combaterea acesteia. Delega!ia românã participantã la acest congres „a fãcut o expunereprivitoare la regimul moravurilor din !ara noastrã”, cu referire la Legea sanitarã din 1930, carestipuleazã aspecte legate de aceastã problemã.15Într-o societate plinã de lipsuri cum era cea româneascã, feministele încercau sã gãseascã solu!iiac!ionând în cadrul asocia!iilor de femei, !inând prelegeri, publicând articole în presa feministã ºi înziarele de mare tiraj sau participând la congrese na!ionale ºi interna!ionale. Lupta împotrivaalcoolismului (plagã care mãcina societatea româneascã ºi nu numai) ºi aspecte legate de igienã seregãseau adesea pe ordinea de zi a întrunirilor feminine. Periodicele cu caracter medical avertizauviitoarele mame de rãul pe care îl poate provoca lipsa de igienã, consumul de alcool sau practicareaunor meserii istovitoare.16 Apar societã!i pentru combaterea alcoolismului („Duºmanii alcoolului ºiai nicotinei”17, „Miºcarea împotriva bãuturilor spirtoase”18) ºi legi împotriva consumului de alcool înexces. Un loc aparte în peisajul gazetãresc interbelic îl ocupã „Albina”, publica!ie enciclopedicãpopularã, editatã într-un limbaj adecvat cititorilor din lumea satelor. Paginile acesteia asigurãasisten!ã juridicã femeilor din mediul rural, legisla!ia – pentru a fi mai uºor în!eleasã – cuprindeaexemple din via!a cotidianã. Ministerul Sãnãtã!ii ºi Ocrotirilor Sociale pregãtea o lege care sã aperedrepturile „copiilor din flori” ºi ale mamei, aceasta din urmã putând intenta proces pentru legalizareapaternitã!ii. „Dacã îs prea mul!i ta!i ºi femeia nu poate dovedi care e tatãl adevãrat, atunci judecatava sili pe to!i presupuºii sã plãteascã fiecare partea lui pentru creºterea copilului pânã la vârsta de16 ani.”19Acordarea de drepturi civile ºi politice femeilor a fost unul dintre cele mai importante puncte din programul miºcãrii feministe din România, pentru care au militat asocia!iile de gen urmând exemplulaltor popoare, unde femeile câºtigaserã dreptul de a fi cetã!ene (adeseori apar în gazetele româneºtiarticole preluate din presa interna!ionalã: Femeea în Statele Unite20, Femeia francezã21, Femeile laParlament – Karlsruhe22). În dreptul civil românesc, situa!ia femeii cãsãtorite era o absurditate, aceasta fiind „asimilatãunui minor”23 care nu avea dreptul sã beneficieze de banii familiei în interesul sãu personal dacã nuavea acceptul so!ului sau un act semnat la tribunal ºi nu putea sã facã comer! decât în baza unuimandat din partea so!ului. În urma demersurilor efectuate de asocia!iile feministe, dreptul civilromânesc se va modifica, astfel încât femeia majorã, prin cãsãtorie, îºi va putea exercita toatedrepturile civile, fãrã ca acestea sã mai fie supuse aprobãrii so!ului. Legisla!ia muncii va cunoaºte oserie de modificãri, în ciuda eforturilor depuse de cãtre patronate, stabilindu-se concediul pre- ºipostnatal, interzicerea muncii de noapte a femeilor ºi copiilor, igiena localurilor de muncã, duratamuncii de 8 ore, repausul obligatoriu sãptãmânal etc.
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14 Congresul Uniunii femeilor române, în „Gazeta Femeii”, nr. 72-73, 19 septembrie 1934.15 De vorbã cu d-ra Ella Rãdulescu membrã în delega!ia românã la Congresul Interna!ional de Moralã Socialã delaBudapesta, în „Gazeta Femeii”, nr. 78-79, 13 noiembrie 1934.16 Ovidiu Alfandary, Igiena sarcinei, în „Noua Maternitate”, nr. 27-28, iulie-august, 1925, p. 428.17 „Ardealul”, nr. 191, 17 noiembrie 1923.18 „Albina“, nr. 11-12, 15-31 mai 1924.19 Pentru apãrarea copiilor din flori, în „Albina”, nr. 17-18, 1-15 iunie 1923.20 „Ardealul”, nr. 31, 29 iulie 1927.21 „Gazeta Femeii”, nr. 23-24, 15 iulie 1935.22 „Gazeta Transilvaniei”, nr. 6, 9 (22) ianuarie 1919.23 Drepturile femeii, în „Gazeta Femeii”, nr. 5-6, 15 februarie 1936.



Constitu!ia din 192324 prevedea apari!ia unor legi speciale, votate cu majoritate de douã treimi,care sã determine condi!iile în care femeile îºi vor putea exercita drepturile politice. Se duc campaniide presã, se !in prelegeri, conferin!e, dar abia în anul 1929 femeile vor intra în sfera politicii, ob!inând drept de vot la nivelul alegerilor comunale, orãºeneºti ºi jude!ene. Pentru a deveni cetã!ene cudrepturi depline, femeile de la vârful ierarhiei Uniunii Femeilor Române, cu excep!ia MarieiBaiulescu, devin membre ale PNL ºi PN"25, Alexandrina Cantacuzino încercând chiar sã înfiin!ezeun partid feminin. Cu toate acestea, miºcarea feministã va continua sã ac!ioneze în domeniileeduca!iei, culturii, filantropiei, domenii în care femeile se puteau face mai uºor remarcate. Vârfurilede lance erau intelectualele, acestea reuºind sã pãtrundã în domeniul educa!iei de tip superior chiardacã întâmpinaserã opozi!ia vehementã a colegilor. Stagiarã fiind, avocata Ella Negruzzi reuºeºte sãpãtrundã în baroul Iaºi, dar decizia de numire îi va fi retrasã pe motiv cã, avocat fiind, nu mai poate„sã vazã de o gospodãrie”26. Un caz asemãnãtor a fost cel al Paulinei Cruceanu – absolventã a ªcoliiSuperioare de Farmacie din Bucureºti –, care, pentru a se putea înscrie la studiile universitare a avutnevoie de consim!ãmântul scris al tatãlui sãu.27 Încetul cu încetul, femeile vor reuºi sã demolezeaceste bariere, ob!inând, prin realizãrile lor, acceptul colegilor. În anul 1925, se înfiin!eazã Federa!iafemeilor universitare române, „care trebuie sã ridice ºi sã uneascã pe româncele titrate pe calea deemancipare socialã pe care au pornit”28. Aceastã asocia!ie se afiliazã la marele bloc al Federa!ieiinterna!ionale, asigurând legãturi cu institu!iile strãine similare. Contactele cu intelectualitateafemininã din vestul Europei fuseserã stabilite încã din perioada antebelicã, urmare a acestui fapt se va deschide la Bucureºti Cãminul strãinelor, înfiin!at „din imboldul Doamnei Maria NicolaeFilipescu”, având-o ca prezidentã pe doamna Ethel Amiral Pantazzi. „Institu!ia adãpostea femei decondi!ie bunã, din pãtura intelectualã ... lipsite de sprijin, oferindu-le pe lângã confortul material, un mediu prielnic în care sã se poatã adapta.” Printre membrele care sus!ineau financiar acest edificiuerau femei de alte na!ionalitã!i, stabilite în România în urma cãsãtoriei.29Treptat, în cadrul miºcãrii feministe vor apãrea douã curente, unul moderat în Transilvania,apar!inând Uniunii Femeilor Române, grupare prezidatã de cãtre Maria Baiulescu ºi care sus!ineacolaborarea între bãrbat ºi femeie, ºi altul radical, sus!inut de Alexandrina Cantacuzino ºi CalypsoBotez (reprezentantele Grupãrii Na!ionale a Femeilor Române), în care femeile emancipate ac!ionausingure în politicã. Radicalele considerau cã bãrba!ii sunt ceilal!i, tabãra adversã, cu care se poatecolabora doar dacã aceºtia acceptã punctele de vedere ale feministelor. Pentru moderate, bãrba!ii erau so!i, ta!i sau fii, privi!i prin prisma rela!iilor de familie.30 Spre finele anilor treizeci, când partearadicalã a miºcãrii feministe se îndrepta cu paºi repezi spre extremism, se vehiculeazã ideea creãriiunui nou curent, numit neo-feminist, ca „mijloc de concilia!iune între familie – care-ºi reclamã ofemeie gospodinã – ºi societate – care tinde de-a ridica femeia la o valoare de importan!ã socialã”31. Femeia trebuia sã revinã la via!a de familie ºi la rolul ei matern, dar sã iasã din bucãtãrie ºi sã-ºicontinue operele de binefacere publicã.Ini!iativele feministe au fost contracarate de-a lungul timpului, în presa interbelicã apãrândarticole anti-feministe sau reac!ii la adresa reprezentantelor acestei miºcãri. De-a lungul istoriei,mentalul colectiv asociase femeia cu ideea pãcatului originar, ispita, adulterul, fiind o fiicã a Evei cu„ochi alunecoºi ºi inimã zburdalnicã”32. În revista bucureºteanã „Bilete de papagal”, protagonistul
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24 Constitu!ia României, publicatã în „Monitorul Oficial”, nr. 282, 29 martie 1923.25 Alexandra Petrescu, Femeile în imaginarul politic, în „ªtiin!e politice”, nr. 8 (35), august, 2007, p. 25.26 Theo Stanciu, Dupã rãzboi multe femei s-aratã, în „Magazin Istoric”, nr.10, octombrie, 1999.27 Maria Besciu, Prima femeie farmacist din România, http://farmacist.pulsmedia.ro28 ªedin!a festivã a Federa!iei femeilor universitare române, în „Gazeta Femeii”, nr. 3-4, 24 ianuarie 1935.29 Cãminul strãinelor. O însemnatã operã de asisten!ã socialã din Capitalã, în „Gazeta Femeii”, nr. 13-14, 29 aprilie 1936.30 Alexandra Petrescu, loc. cit., p. 25.31 Neo-feminismul, în „Gazeta Femeii”, nr. 27-28, 1-15 noiembrie 1936.32 I. L. Caragiale, D-ale carnavalului, în „Teatru. O scrisoare pierdutã”, Bucureºti, Ed. Minerva, 1986, p. 242.



articolului scris de Tudor Arghezi era un anume Badea Ion, „cel mai vechi feminist nãscut de ofemeie” ºi care avea patru surori, opt fete ºi o mul!ime de nepoate. Petrecându-ºi întreaga via!ã întrefemei, „mai feminist ca el nu poate spune cã este nici cea mai autenticã dintre feministe”33. Desprefemeile func!ionare, ziarul braºovean „Ardealul” (fost „Nihil Sine Deo”) afirmã „cã printre cele care func!ioneazã azi în institu!iunile de stat, se gãsesc prea pu!ine din cele cari îºi îndeplinesc cuadevãrat atribu!iunile slujbei lor, pe când numãrul cel mare îl formeazã – ele – protejatele ºisimpatiile diferi!ilor «atot puternici ai zilei» ºi cari bazate pe puterea protectorilor lor, numai slujbãnu fac”34. Pe aceeaºi temã, în sãptãmânalul „Nihil Sine Deo”, apare, la „Cronica veselã”, FemeiaModernã, mult prea grijulie pentru aspectul sãu exterior, aºa încât nu mai poate fi gospodinã ºimamã.35 Se face analiza trãsãturilor fizice ale femeii ºi ale bãrbatului, ajungându-se la concluzia cãfemeia care va face muncã bãrbãteascã va dobândi cu timpul trãsãturi masculine, fãcându-se aluzie lacâteva dintre feministe care nu erau chiar niºte frumuse!i. Mul!i adversari ai emancipãrii femeiisus!ineau cã aceasta are capul ºi creierul mai mici decât bãrbatul, de aceea nu-l poate egala36 dinpunct de vedere intelectual. Totuºi, dacã femeia se va dedica unei cariere publice, va ajunge sãpractice celibatul ºi va renun!a cu totul la dorin!a de a deveni mamã, provocând dezordine socialã ºiaducând grave prejudicii moralei creºtine. Astfel, se va ajunge la apari!ia unui nou sex, cel neutru37,compus din femei care vor deveni „fiziceºte” improprii cãsãtoriei.Antifeminiºtii s-au pus de acord când s-a ajuns la problema acordãrii dreptului de vot femeilor:numai cele care vor satisface serviciul militar, fãcând dovada cã sunt egale cu bãrba!ii în ceea cepriveºte condi!ia fizicã, vor deveni cetã!ene cu drepturi depline.Adeseori, din rândul femeilor s-au ridicat voci critice la adresa feministelor, voci care sus!ineauvechile tradi!ii ºi condamnau femeia ce tindea spre modernitate sau independen!ã. Femeilecheltuitoare care nesocotesc munca istovitoare a so!ului trãind în luxul caracteristic doar claseisociale bogate, cele care îºi petrec ziua plimbându-se sau stând în fotoliu ºi neglijând pregãtireabucatelor ºi acelea care au servicii ºi lasã casa în grija servitoarelor fac obiectul criticilorconservatoarelor.Gazeta braºoveanã „Nihil Sine Deo” publicã opinia unei doamne în ceea ce priveºte rolulfemeilor în societatea româneascã interbelicã. „Unora dintre noi cucoanele ne-a mai venit un gust,de a cere drepturi. Foarte frumos! Dar înainte de a cere aceasta, sã ne gândim pu!in câtã bogã!ie ºice via!ã fericitã era în trecut când: femeia sãruta mâna bãrbatului, la bisericã bãrbatul sta înainte,caii îi conducea bãrbatul ºi femeia sta în fundul trãsurei fãrã grije, mergea rã!oiul înainte, pevremuri ºi ce zicea bãrbatul era sfânt ºi era bine cum nu e astãzi.Acum vrem drepturi. Dupã ce bãrbatul în bunãtatea lui ne-a învã!at ºi ne-a dat ºtiin!ã sã trãimîn lume, vrem sã-i luãm ºi dreptul de conducere?Nu dragele mele! Nu vã supãra!i! Sã lãsãm grija bãrbatului. El are puterea, el are tãria, lui i secuvine conducerea.”38Acestor opinii radicale li se alãturã idei conform cãrora femeia de!ine totuºi un rol important însocietatea româneascã, o societate a bãrba!ilor, pu!in pregãtitã sã accepte noua modã. Gospodinã,so!ie sau mamã, acestea erau îndatoririle româncei, din prisma bãrba!ilor purtãtori de condei într-alegazetãriei. „Ca sã fie în!elegere în cãsnicie, trebue ca so!ia – ea a intrat în casa so!ului! – sã caute sãse apropie de el, ... sã-ºi cunoascã so!ul – ca sã ºtie când trebue sã vorbeascã ºi ce trebue sã spuie, sãaibã rãbdare – sã tacã, atunci când îi vine sã se certe ºi sã se opunã la ceva, sã fie bunã la suflet – aºa
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33 Badea Ion ºi feminismul, în „Bilete de papagal”, nr. 252, 18 octombrie 1928.34 Femeea func!ionarã, în „Ardealul”, nr. 4, 11 februarie 1927.35 Femeia Modernã, în „Nihil Sine Deo”, nr. 9, 26 septembrie 1920.36 Drepturile politice ale femeilor, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 117, 14 iunie 1919 ºi nr. 118, 15 iunie 1919.37 Apari!ia sexului neutru, în „Ardealul”, nr. 149, 7 octombrie 1923.38 Datoria femeei de astãzi, în „Nihil Sine Deo”, nr. 54, 16 octombrie 1921.



fiind ea va ºti sã facã pe placul so!ului, chiar dacã pentru ea aceasta ar fi greu.”39 Pentru bunul mersal cãsniciei, so!ia trebuie sã respecte zece porunci, care cuprind în esen!ã tehnici de supravie!uireîntr-o cãsnicie nu tocmai fericitã: „Fereºte-te de prima ceartã. Nu uita cã eºti so!ia unui bãrbat, cãbãrbatul este un om ºi cã un om are slãbiciuni omeneºti. Nu-l tortura mereu pentru bani, ci cautãsã-!i ajungã suma pe care !i-o dã sãptãmânal sau lunar. Dacã bãrbatul tãu nu prea are inimã, însãstomac are cu siguran!ã. Vei face bine dacã vei cãuta sã-!i câºtigi favoarea sa prin mâncãri binepregãtite”40.Aceste opinii antifeministe vor apãrea pe tot parcursul perioadei dintre cele douã rãzboaiemondiale, fãrã însã a reuºi sã împiedice schimbãrile care se vor produce în societatea româneascã.Încetul cu încetul, femeia se va impune în domenii altãdatã exclusiv apar!inãtoare bãrbatului,educa!ia în general ºi cea de tip superior în special contribuind incontestabil la înlocuirea societã!iiromâneºti învechite cu o alta, formatã din cetã!eni ºi cetã!ene. Spre sfârºitul perioadei interbelice, întimpul dictaturii carliste, femeile vor ob!ine drept de vot41 pentru alegerile parlamentare, ultimulbastion strict bãrbãtesc fiind astfel demolat.
The Feminist Movement in the Interwar PressAbstractThe first Feminist manifestations on the Romanian territory appeared at the middle of the 19thcentury when the revolutionary ideas from 1848 entered the Romanian woman conscience, makingher involve in the development of philanthropic societies and of the education, in girls’ schoolsespecially. The boost that the Feminist Movement saw in the interwar period was a consequence of severalfactors, among which a very important role belonged to the Press. The Feminist ideas were promotedespecially by some newspapers but they had been fought against by those ones that did not acceptwoman’s emancipation. The Romanian society was a conservative one and gave women the statuteof mothers and housewives, the Church inoculating the idea that women were supposed to obey theirhusbands; the parents used to raise their girls to become wives and to obey the husband chosen bythem.  At the top of the Feminist hierarchy were the “Romanian ladies”, the majority of them beingintellectuals, from important families, who knew the meaning of the struggle for the rights of theRomanians, the importance of philanthropic works, and the importance of education both in thefamily and in the specialized establishments. Thus, the movement for women’s emancipation woulddevelop on the basis of a programme that included the education of women in a specializedenvironment, the fortification of the national sense, leading women from the rural areas, the fightagainst immorality, keeping the civil and political rights given to women so on and so forth.In order to reach their aims, Feminists used to keep speeches, to organise national congresses, toparticipate to international meetings concerning women’s rights, consequently succeeding to enter,step by step, on the ground that used to belong only to men!
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39 Despre în!elegere, în „Femeia Satelor”, nr. 1, ianuarie, 1935, p. 15.40 Zece porunci pentru femei, în „Jurnalul”, nr. 45, 25 decembrie 1938.41 Constitu!ia României, publicatã în „Monitorul Oficial”, nr. 42, 20 februarie 1938.


