Þara Bârsei

Nicolae TEªCULÃ
MIªCARE FEMINISTÃ ªI ÎNVÃÞÃMÂNT CONFESIONAL LA SIGHIªOARA ÎN A DOUA
JUMÃTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA ªI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
Zusammenfassung: Vorliegende Studie beschreibt die Entwicklung der feministischen
Bewegung in Schäßburg während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20.
Jahrhunderts – und die Art und Weise in welcher diese zu der Entwicklung der Mädchenschule
beitrug. Es wird das Wirken von Therese Bacon – eine der Leiterinnen dieser Bewegung untersucht –
und wie diese zur Errichtung einer Lehrerinnenbildungsanstalt beitrug.
Istoria s-a dovedit a fi mult timp o disciplinã axatã pe prezentarea evenimentelor politice, unde
marii actori erau ºefii de stat. Aveam de a face cu o istorie masculinizatã, unde rolul jucat de femeie
era inexistent sau puþin evidenþiat.
Începutul secolului al XX-lea, prin ªcoala Analelor, aduce în faþa publicului cititor, alãturi de
istoria socialã, de mentalitãþi, imaginar ºi viaþã privatã, ºi o altã parte nevãzutã a istoriei. Este vorba
de rolul jucat de femeie în istoria umanitãþii.1
Aplecaþi asupra acestei categorii omogene, îndemnaþi ºi de vivacitatea miºcãrilor feministe în
general, istoricii – în general bãrbaþi – au fost nevoiþi sã þinã cont de particularitãþile acestui gen ºi
sã-ºi plaseze în acest context consideraþiile lor. Istoria femeii a eliminat absenþa genului din preajma
istoriografiei, ºi a plasat genul feminin alãturi de celelalte categorii: popor, clasã, meserie etc. cu care
operau învãþaþii.2
Luptând cu puþinãtatea informaþiilor cu privire la privatul feminin, istoricii s-au preocupat sã
analizeze chipul în care femeile au urcat în istoria umanitãþii. Istoria femeii nu trebuie sã fie separatã
de aceea a bãrbatului. Relaþia pe care o pretinde este chiar în zona gospodãriei, a spaþiului familial.
Casa, ca sediu al grupului domestic, este mediul în care se manifestã o putere femininã rivalã puterii
bãrbaþilor ºi din aceastã rivalitate se nasc conflicte, neliniºte, dar ºi dorinþe ºi idealuri.3
Epoca modernã aduce cu sine, pentru femei, o traversare a spaþiului domestic ºi o introducere în
spaþiul public. Este perioada când, în mijlocul unor dispute politice, pentru prima datã apare miºcarea
feministã ca grup. Acum, aceastã categorie se exprimã plenar în viaþa publicã ºi cere egalitate de
drepturi între sexe. Pentru vestul continentului, la finele secolului al XIX-lea ºi începutul celui de al
XX-lea, miºcarea a îmbrãcat forma unei acþiuni pentru drepturi politice, miºcarea sufragetelor,
urmãrind în primul rând acordarea dreptului de vot pentru femei.
În zona Transilvanei, activitatea feministã se integreazã în miºcarea naþionalã a popoarelor
ardelene, susþinând moral ºi material o serie de categorii sociale neprivilegiate ºi acþionând de cele
mai multe ori în jurul bisericilor.
Din rândul acestor asociaþii feminine se vor desprinde altele noi, care luptau, ca ºi
contemporanele lor din Occident, pentru emancipare. Aceastã emanicipare nu era vãzutã însã a fi una
politicã. Era o emancipare educaþionalã.
Forma de manifestare a miºcãrii feministe ºi la saºi era una asociaþionalã. Saºii aveau o mare
tradiþie în domeniu. Formele de asociere erau deci la ele acasã. Încã din Evul Mediu, saºii au fost
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organizaþi în bresle, care aveau în rol important nu doar economic, dar ºi social ºi militar. Tot în
comunitãþile sãseºti funcþionau aºa numitele Nachbarschaften/Vecinãtãþi.
Vecinãtatea este o formã de organizare specific germanã, care are ca obiect de activitate
întrajutorarea. Organizatã pe o stradã sau pe mai multe strãzi învecinate, grupa pe toþi locuitorii acelui
spaþiu ºi aceia se ocupau de lucrãri cum ar fi curãþatul fântânilor publice de pe stradã, sãpatul
ºanþurilor de scurgere a apelor pluviale, stingerea incendiilor ºi întrajutorarea în caz de deces al unui
membru. Participarea la activitãþile vecinãtãþii era obligatorie ºi o datã pe an, de obicei iarna, avea loc
o adunare generalã cunoscutã sub numele de Richttag, când se prezenta darea de seamã cuprinzând
bugetul ºi activitãþile de pe parcursul unui an, se alegea conducerea ºi erau traºi la rãspundere aceia
care nu participaserã la acþiunile vecinãtãþii. Dupã aceastã ºedinþã se organiza o petrecere, tocmai ca
membrii sã se cunoascã cât mai bine.4
Pe lângã bisericã se vor dezvolta ºi aºa-numitele Brüderschaften/Frãþii. Iniþial, acestea
cuprindeau tineri, care erau calfe ºi cãrora societatea trebuia sã le imprime o anumitã conduitã. În
secolul al XIX-lea aceste frãþii se vor extinde ºi asupra tinerelor fete (Schwesterschaft). Cele douã vor
acþiona în varii domenii, cum ar fi, de pildã, înfiinþarea de fanfare, de cursuri pentru muncile zilnice
sau în domeniul sportiv.5
Din acest fenomen asociaþionist nu putea sã lipseascã urbea de pe Târnava Mare, Sighiºoara.
Având o puternicã tradiþie meºteºugãreascã, oraºul ºi-a pãstrat importanþa jucând un rol important în
economia ºi demografia Transilvaniei. Astfel Sighiºoara, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea,
se afla pe una din primele poziþii în rândul oraºelor ardelene. Din punct de vedere demografic, situaþia
se prezenta în felul urmãtor: în anul 1851 numãra în jur de 7206 suflete, situându-se pe un onorant loc
6 în cadrul oraºelor transilvãnene6, la 1866 creºte numãrul populaþiei la 83547, la 1880 avem 8788
locuitori, numãrul lor va creºte la 9618 în 1890 ºi se va ajunge la 10875 în 19008.
Elita sighiºoreanã era formatã din comercianþi, câþiva meºteºugari înstãriþi care ºi-au deschis
manufacturi ºi mici fabrici, profesori ai ºcolilor din oraº, clericii diferitelor confesiuni, câþiva avocaþi,
medici ºi funcþionarii aflaþi în slujba oraºului ºi a comitatului Târnava Mare (care îºi avea reºedinþa la
Sighiºoara). Însã centrul de culturã al oraºului era reprezentat de Gimnaziul evanghelic, cea mai
importantã ºi reprezentativã instituþie de învãþãmânt cu care se lãuda oraºul. Atestat documentar în
1522, Gimnaziul a reprezentat unul dintre cele mai importante centre de învãþãmânt din Transilvania,
atât la nivelul corpului profesoral, cât ºi la nivelul absolvenþilor, care au studiat la universitãþi de
prestigiu din spaþiul german.
În jurul acestei elite se va forma întreaga lume bunã a oraºului, în care vor intra cele mai de vazã
familii. Una dintre ele era Bacon, provenitã din vechii Beamter-i austrieci, originari din zona Belgiei
de azi. Reprezentanþii familiei se vor intregra extrem de rapid în rândul elitei sighiºorene prin legãturi
de rudenie foarte bine puse la punct. Acest lucru va face ca, la mijlocul secolului al XIX-lea, familia
Bacon sã fie în centrul vieþii politice, sociale ºi culturale a saºilor sighiºoreni.9
Reprezentantele acestei familii se vor afla în centrul vieþii asociaþioniste din Sighiºoara. Încã din
1869 exista Asociaþia femeilor evanghelice. Rolul ei era unul de întrajutorare ºi de a scoate la luminã
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problemele femeilor. Se ocupau de ajutorarea familiilor nevoiaºe, de orfani, de susþinerea grãdiniþei
ºi a ºcolii primare de fete. Asociaþia va deveni membrã în Asociaþia generalã a femeilor evanghelice
în 1884 ºi în Asociaþia generalã a femeilor germane din Nürnberg.10
La nivelul acestei asociaþii se va evidenþia Therese Bacon. Nãscutã în anul 1824, era fiica
primarului Michael Weinrich. Între 5 ºi 7 ani a urmat ºcoala primarã de fete din Sighiºoara, dupã care
va învãþa singurã limba francezã ºi literatura germanã. La 15 ani se va cãsãtori cu funcþionarul ºi
senatorul oraºului Karl Baumgarten, fiul renumitului medic ºi botanist Johann Christian
Baumgarten. Acesta era cu 21 de ani mai bãtrân decât Therese ºi se afla la a doua cãsãtorie. Cu el va
întreprinde, în 1846, o lungã cãlãtorie în Europa, prin Buda, Viena, Praga, Dresda, ºi Berlin. Vor
cãlãtori cu poºtalionul, cu trenul ºi vaporul cu abur, fiind una dintre primele femei sighiºorene care a
depãºit orizontul localitãþii ºi al patriei natale. Acest lucru va contribui mult la lãrgirea orizontului ºi a
mentalitãþii, lucru evidenþiat prin activitatea întreprinsã în cadrul Asociaþiei evanghelice a femeilor
din Sighiºoara ºi mai apoi a Asociaþiei pentru emanciparea femeii, a cãrei primã conducãtoare a fost
începând cu 1896.11
Nu va fi un mariaj reuºit deoarece, imediat dupã întoarcerea în þarã, va fi nevoitã sã accepte
divorþul. Se va recãsãtori cu avocatul Josef Bacon, cu care va avea 10 copii. Spiritul ei exuberant ºi
statutul deloc de invidiat în epocã, de femeie divorþatã, o va determina în al doilea mariaj sã aibã o
atitudine extrem de progresistã în modul în care ºi-a educat copiii. Aducem aici exemplul fiicei sale,
Marie.
Nãscutã în 1855, aceasta va studia, dupã moda vremii, în ºcoala primarã de fete. ªcoala era
organizatã pentru fetele de 6-9 ani în douã clase. În acestea se studia catehismul, ortografia, istoria,
geografia, elemente de matematicã, cântatul, desenatul ºi materiile casnice.
La nivelul acestor douã clase primare se reducea educaþia fetelor ºi în familiile bogate din oraº.
Datoritã familiei, însã, Marie îºi va continua studiile cu o serie de ore particulare. Astfel, cu
învãþãtoarea Ulma Wenzel, de la ºcoala catolicã, va continua studiul în ortografie ºi caligrafie, dar ºi
lecþii de pian, istorie biblicã ºi francezã. Cu mama sa, Therese, va învãþa literatura ºi se va iniþia în
mitologia greco-romanã, iar cu unchiul ei, Michael Weinrich, va face ore de astronomie. Cu fratele
mai mare al mamei învaþã italiana. Lecþiile particulare la va urma pânã în anul 1874, când va lua
bacalaureatul, acasã, cu profesorii de la Gimnaziul evanghelic.
Dupã terminarea studiilor, va urma, la Viena, Academia de artã dramaticã. Întemeiatã de Josef
Weilen, la iniþiativa Asociaþiei vieneze pentru prietenii muzicii, aceastã ºcoala de actorie a adunat o
serie de profesori ca poetul Mosenthal, oratorul Alexander Stakosch ºi actori ai celor douã teatre
vieneze: Förser, Lewinscky, Siegwart, Friedmann. Era o societate multicolorã, unde se studia limba
ºi literatura germanã, franceza, estetica, istoria artei dramatice, dansul, mimica.
În alegerea acestei profesii, un rol mare l-a avut mama sa, Therese, care era o persoanã
îndrãgostitã de arta dramaticã ºi o actriþã amatoare în cadrul asociaþiei locale de teatru amator. Cu
sprijinul material al bunicului Weinrich a reuºit sã urmeze aceastã Academie de artã dramaticã din
Viena în 1875-1876.
Va obþine un angajament la Teatrul din Karlsruhe, unde îl va cunoaºte pe tenorul Albert Stritt, cu
care se va cãsãtori în 1879. Îl va urma pe acesta, în 1881, la Frankfurt am Main ºi la Dresda. Vor avea
doi copii, Friderike, nãscutã în 1880, ºi Walter, în 1882.
Urmând exempul mamei sale, Therese Bacon se va implica activ în miºcarea femininã din
Germania, devenind în 1891 membrã a filialei din Dresda a Asociaþiei generale a femeilor
germane/Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Asociaþia se va transforma în 1894 în prima
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Societate pentru apãrarea drepturilor feminine, care se va extinde rapid ºi în alte oraºe ca: Breslau,
Berlin, Bremen, Nürnberg, Leipzig, Danzig. Marie Stritt va deveni conducãtoarea acestei societãþi,
susþinând conferinþe în Bruxelles (1897), Londra (1899), Paris (1900), Toronto (1909), unde se va
remarca cu un discurs radical.
Împreunã cu Helene Stoecker va întemeia Federaþia pentru apãrarea mamei, în 1904, ºi va
înfiinþa în acest sens Fundaþia Marie Stritt, al cãrei capital se va ridica la 28.000 de mãrci în 1911. În
timpul Primului Rãzboi Mondial se va evidenþia în centrul miºcãrii pacifiste, iar dupã rãzboi va intra
în rândurile Partidului Democrat German, de orientare liberalã, militând pentru protecþia copiilor
monoparentali ºi a reglementãrii prostituþiei. În 29 decembrie 1919 va fi aleasã în consiliul orãºenesc
Dresda pe o perioadã de doi ani. Se va implica ºi în miºcarea feministã din Transilvania, prin
discursurile þinute la 10 aprile 1912 la Sighiºoara ºi prin articole de presã. Va muri la 18 septembrie
1928 ºi, ca urmare a dorinþei sale, urna funerarã a fost adusã ºi îngropatã în mormântul familiei din
cimitirul evanghelic din Sighiºoara.12
Therese Bacon nu doar cã s-a evidenþiat în educaþia modernã a copiilor ei, stârnind de multe ori
admiraþia, dar ºi contestarea concitadinilor. În acest sens, se va implica activ, prin intermediul celor
douã asociaþii, în emanciparea femeilor din Sighiºoara, dar ºi din Transilvania.
Dupã cum am vãzut, educaþia fetelor era una extrem de precarã. Practic, în decursul a doi ani
ºcolari, o fatã deprindea doar noþiunile elementare de scriere ºi de citire, însã majoritatea
absolventelor erau semianalfabete.
Conform mentalitãþilor epocii, rolul unei femei în societate era acela de a se îngriji de gospodãria
familiei, de a naºte ºi a educa copiii. A avea o femeie mãritatã o slujbã era considerat un sacrilegiu, iar
soþul acestei doamne era condamnat ºi luat în derâdere de cãtre societate.
Pornind de la rolul major avut de mamã în educaþia copiilor sãi, Therese Bacon a considerat cã
rolul unei femei este determinant ºi în educaþia unei naþiuni. Se va implica hotãrât în viaþa ºcolarã a
oraºului, prin susþinerea materialã ºi moralã a ºcolii primare de fete.
În acest sens, la 1895 se înfiinþeazã, la iniþiativa Theresei Bacon, Asociaþia pentru formarea
femeii, care va milita pentru promovarea emancipãrii feminine, prin promovarea de cãtre Biserica
evanghelicã a unei politici ºcolare în domeniul învãþãmântului. Pentru Sighiºoara, organizaþia cerea
înfiinþarea unei ºcoli superioare de fete.
Anii ’90 au fost cei de afirmare a asociaþiei în lupta ei ºcolarã, când a reuºit sã elimine
prejudecãþile masculine asupra rolului femeii în societate. Disputele de la nivelul comunitãþii sunt
transmise ºi în paginile ziarului. Acesta aderã sincer la ideile de emancipare femininã, menþionând cã
este un proces firesc având în vedere exemplul altor state. Numãrul din 13 aprilie 1892 al lui
„Groß-Kokler Bote” se aratã: „Noi (…) suntem de multe ori convinºi, cã deodatã va porni de aici o
energicã iniþiativã, nu într-un timp scurt vom numãra un rezultat favorabil. Începutul este fãcut în
lung ºi în lat de asociaþia vienezã pentru formarea femeii prin ridicarea unui liceu de fete: breºa este
deschisã în alegerea demolãrii prejudecãþilor (…) Avem o certitudine, pentru ºcoala medie de fete,
aºa cum s-a întâmplat ºi în celelalte state prin educarea ºi deschiderea de ºcoli superioare”13.
Miºcarea feministã se va implica ºi mai mult în viaþa comunitãþii, în ianuarie 1898, participând
cu o delegaþie impresionantã la Viena, pentru a milita împotriva politicii în domeniul ºcolar al
guvernului maghiar. Din partea oraºului vor participa Therese Bacon, Josefine Teutsch-Sternheim ºi
doamna Salzer. Legat de acest eveniment, paginile ziarului relatau: „Binevoitoarele noastre
curajoase doamne au reprezentat dreptul sãsesc ºi onoarea sãseascã cu eroism ºi conºtiinþã de sine
în faþa stãpânilor noºtri aleºi, (…) ele au coborât lupta lor la drepturile poporului nostru, o bucurie a
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speranþei pentru un viitor naþional sigur, ele au ºoptit prin mândria lor simþul ºi tocmeala lor eroicã
aducând onoarea numelui sãsesc. (…) Numai cã au venit atunci trei femei din oraºul nostru, doamna
Josefine Teutch-Sternheim, doamna profesor Salzer, doamna doctor Bacon, care în numele
pãmântului natal trebuie sã le mulþumim din adâncul sufletului”14.
Activitatea miºcãrii asociaþiilor feminine în domeniul ºcolar erau deja cunoscute la începutul
secolului al XX-lea.
În anul 1872, cu ocazia adunãrii generale a asociaþiilor de femei evanghelice de la Braºov, s-a
vorbit pentru prima datã de necesitatea unei ºcoli pedagogice de fete în cadrul sistemului ºcolar
confesional sãsesc. Au apãrut, apoi, o serie de broºuri dedicate acestui deziderat. Dintre acestea
amintim pe aceea a Adelei Zey, Învãþãtoarea în ºcolile noastre confesionale. Aceste broºuri au
determinat o disputã acerbã în cadrul elitei intelectuale sãseºti cu privire la oportunitatea deschiderii
unor ºcoli pedagogice de fete. În ciuda acestor opreliºti, Therese Bacon acþiona în sensul înfiinþãrii
unei ºcoli la Sighiºoara. A reuºit cu persuasiune sã motiveze Prezbiteriul evanghelic din Sighiºoara ºi
sã cumpere o fostã cazarmã a armatei austro-ungare pe care sã o transforme în instituþie ºcolarã ºi
internat. Astfel, va lua fiinþã, în anul 1906, ªcoala Pedagogicã de Fete. Aici funcþionau trei clase mai
apoi 6 clase. Toate cu material didactic ºi bibliotecã, absolut necesarã pentru formarea viitoarelor
învãþãtoare.15
În deceniile urmãtoare, aici au funcþionat 4 clase suprapuse la 4 clase de ºcoalã medie sau 4 clase
primare superioare cu examen de admitere. ªcoala avea o aplicaþie de 6 ani cu mai multe
subdiviziuni. Absolventele acestei ºcoli primeau, la finalizarea studiilor, diplome de învãþãtoare
pentru ºcolile primare.
Instituþia a funcþionat pânã la instaurarea regimului comunist în România. Statisticile aratã cã au
studiat în jur de 100 de eleve. În privinþa naþionalitãþii, majoritatea covârºitoare era formatã din eleve
de naþionalitate germanã. Din 1930 ºi pânã în 1940, doar 7 eleve au fost de altã naþionalitate, ºi anume
maghiarã.16
Dintre profesorii care au predat aici se remarcã: Friedrich Czikeli, Malvine Scheidler, Maria
Wollmann, Selma Gottschling ºi în special Heinz Emeric Brandsch, care se va evidenþia, pe lângã
activitatea didacticã, ºi prin publicaþii de facturã pedagogicã. Se remarcã lucrarea Istoria pedagogiei,
care a rãmas mult timp o carte de cãpãtâi în domeniul ºtiinþelor educaþiei.17
Apariþia acestei instituþii ºcolare se datoreazã în mare parte efortului depus de Therese Bacon ºi
de Asociaþia femeilor evanghelice, care a putut sã elimine din societate o prejudecatã. Este vorba de
rolul femeii în cadrul comunitãþii. Au reuºit sã asigure un sistem de învãþãmânt la nivel liceal ºi
profesional pentru tinerele fete.
Nu în ultimul rând, graþie spiritului ei autodidact, Therese Bacon a schimbat mentalitatea
femininã cu privire la rostul acestui gen în societate. Utilitatea femeii nu este doar în jurul
gospodãriei, ci ºi în societate, prin participarea ei activã la viaþa publicã, deschizând noi orizonturi în
domeniul emancipãrii feminine.
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