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ASOCIAŢIUNEA

ASTRA

ŞI

EMANCIPAREA FEMEII

din 1861, şi până la desfiinţarea abuzivă din 1949/1950,
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, prin
ctitorii şi conducătorii ei, a conceput şi a pus în practică un program amplu de emancipare
prin cultură a poporului pentru construirea, conştientizarea şi asumarea identităţii
naţionale, pentru pregătirea spirituală a românilor din toate provinciile ţării pentru Unire şi
pentru a intra în concertul popoarelor civilizate ale Europei, ale lumii.
Şi astfel, prin perseverenta propagandă culturală în rândurile tuturor categoriilor
sociale, inclusiv a femeilor, Asociaţiunea Transilvană a devenit şi a rămas în istorie drept
cea mai proeminentă şi prestigioasă tribună a educa{iei în domeniile: economic, juridic,
medical, şcolar, etnografic, literar-artistic, ştiinţific şi tehnic, o veritabilă academie de
probleme sociale, economice şi culturale.
Prin publicaţii şi prin conferinţe s-a dus o tenace luptă cu ignoranţa, pentru
atingerea unui nivel de viaţă economică prosperă, creşterea standardului de sănătate
fizică, mentală şi spirituală a poporului, conştientizarea necesităţii ştiinţei de carte,
cunoaşterea şi respectarea personalităţilor politice şi culturale din trecut şi din prezent,
cunoaşterea şi asumarea istoriei şi a tradiţiilor.
Grija faţă de viitorul poporului român a fost o prioritate a liderilor astrişti, s-a
manifestat prin orientarea propagandei educative şi spre politica demografică, aducânduse argumente biologice, juridice, sociologice, psihologice şi pedagogice pentru a
conştientiza răspunderea faţă de sănătatea fizică şi mentală a generaţiilor contemporane
şi următoare. Pentru acest considerent, în articolele publicaţiilor Asociaţiunii Transilvane sau dezbătut probleme legate de creşterea natalităţii prin sporul natural al populaţiei şi
combaterea mortalităţii infantile, întrucât era necesară regenerarea neamului după război
(Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial).
Mortalitatea infantilă, un indice de apreciere a civilizaţiei unui popor, trebuia redusă
la maxim prin profilaxia bolilor infantile, ocrotirea femeilor gravide, amenajarea locurilor de
naştere, educarea mamelor pentru creşterea copiilor mici, ocrotirea specială a copiilor
săraci şi orfani. Respectul pentru maternitate ca nobilă misiune pentru viitorul social al ţării
se concretiza în măsurile de ocrotire a femeii în perioadele ante şi postnatale, în
recomandări şi învăţături pentru îngrijirea şi educarea copiilor mici. Periodic se organizau,
în cadrul adunărilor generale, al conferinţelor şi activităţilor demonstrative organizate de
Secţiunea Medicală, devenită ulterior Medicală şi Biopolitică, de Secţiunea Feminină
Centrală şi cele locale, expozitii de copii, acestea fiind prilejuri de a fi remarcate meritele
familiilor şi în special ale mamelor pentru creşterea şi educaţia copiilor, de a fi stimulate cu
premii. Numeroase articole din publicaţiile Asociaţiunii Transilvane - reviste şi calendare ofereau informaţii utile despre creşterea şi educarea copiilor, sănătatea lor, necesitatea
învăţării prin şcoală.
Plecându-se de la studiul sociologic al cauzelor şi formelor de degradare a familiei,
s-au combătut fenomenele de concubinaj şi naşterea copiilor nelegitimi, practicile
căsătoriilor tardive şi celibatul. Sprijinirea creşterii natalităţii însemna întărirea familiei şi
calitatea relaţiilor de familie, combătându-se, în numeroase articole şi conferinţe, violenţa
şi alcoolismul. Calitatea vieţii de familie depindea, evident, de educaţia fetelor pentru viaţa
de familie, ca mame şi gospodine, prin cultivarea virtuţilor: înţelepciune, dragoste,
devotament, modestie, sobrietate, dăruire.
De la

înfiinţare,

Asociaţiunea Transilvană
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De aceea, susţinea pedagogul Petru Şpan, Chestiunea cultivării femeii este vitală,
Întrucât femeii Îi este rezervat locul de onoare În organismul omenirii, loc care, ocupat cu
vrednicie, este chemat să dea direc{iune omenirii către idealul perfec{iunii omeneşti. În
familie se pune fundamentul creşterii şi educării copiilor, viitorul social al neamului, de
aceea este stringent necesară cultivarea femeii. De femeie, de mamă depinde creşterea
bună sau rea a pruncilor, idee argumentată de pedagogul şi omul de cultură Vasile
Grigore Borgovanu în lucrarea „Ionel", volumele I-VI, publicată în perioada 1904-1908:
Femeia, cu mintea luminată, cu inima Înnobilată de sentimentele adevărului, binelui,
dreptă{ii şi frumosului, cu vointa tare şi statornică a Îndeplini ceea ce simte, va naşte copii
cu Însuşiri bune şi Îi va creşte În adevăr, În dreptate, În În{elepciune şi În dragoste de sine
şi de omenie 1.
Aceeaşi lucrare oferă idei preţioase, însoţite de poveţe prin sentinţe morale,
poveşti, zicători şi proverbe. Autorul face recomandări cu privire la construirea casei ce va
deveni căminul tinerilor căsătoriţi, recomandări legate de construirea gospodăriei şi
prosperitatea ei. Sfaturi preţioase oferă autorul pentru îngrijirea şi respectarea femeii
însărcinate, supravegherea naşterii, creşterea şi educarea copiilor, cultivarea simţurilor,
inteligenţei, voinţei lor. Jocul şi îndeletnicirile muncii gospodăreşti constituie cadrul firesc
de creştere şi educare a copiilor. Sfaturile sunt îndreptate, de asemenea, spre pregătirea
copiilor pentru şcoală, pregătirea lor ca viitori gospodari, ca membri comunitari. Nu sunt
uitate metehnele ce deteriorează viaţa de familie: violenţa, bădărănia, lenea, alcoolismul,
aspru criticate şi condamnate şi prin articolele publicate în reviste accesibile poporului,
,,foi" şi calendare.
Tematica familiei responsabile şi a lăcaşului ei este abordată şi de omul de cultură
Ioan Popea în lucrarea Casa părintească, crescătoarea indivizilor şi popoarelor, apărută în
anul 1903 şi care este o pledoarie pentru echilibrul vieţii de familie dat de înţelegerea
soţilor, de asumarea de către aceştia a creşterii şi educării copiilor: Casa părintească este
cea dintâi şi cea mai Însemnată şcoală În care se formează caracterul... este modelul de
vorbire, de obicei, de purtare, de caracter... iar rolul mamei, esenţial în buna creştere a
copiilor, este exprimat ca un dicton: „O mamă bună plăteşte mai mult decât o sută de
dascăli. Ea e magnetul ce atrage cu putere irezistibilă spre sine inimile tuturor din casă 2 .

Maria Baiu/eseu

Maria Cosma

Vasile Grigore Borgovanu, Ionel. Principii morale şi creştineşti de educaţiune, Biblioteca Poporală a
Tipografia Iosif Marschall, Sibiu, 1904, p. 28.
2
Ioan Popea, Casa părintească, crescătoarea indivizilor şi popoarelor, Biblioteca Poporală a Asociaţiunii,
Tiparul Tipografiei Arhidiecesane, Sibiu, 1903, p. 6, 9.
1
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Şi-au

asumat răspunderi pentru emanciparea femeilor şi educarea lor, au organizat
culturale şi caritabile reuniunile de femei şi secţiunile feminine ale
Asociaţiunii ASTRA. Astfel încât femei cultivate şi ataşate idealului de progres social s-au
asociat în reuniuni, cele mai cunoscute fiind Reuniunile Femeilor din Braşov (1850),
preşedinte, Maria Baiulescu, Catinca Bârseanu, din Sibiu (1881 ), preşedintă, Maria
Cosma, mai târziu s-au creat în Hunedoara, Blaj, Arad, şi s-au implicat în activităţi de
filantropie culturală: înfiinţarea de şcoli, întreţinerea internatelor, difuzarea cărţilor şi
revistelor, organizarea conferinţelor, serbărilor şi în activităţi caritabile: de creare a
azilurilor, de întreţinere a spitalelor, a monumentelor şi cimitirelor, de ajutorare a săracilor,
răniţilor de război, văduvelor şi orfanilor. În colaborare cu reuniunile femeilor a activat
Secţiunea Feminină Centrală a Asociaţiunii ASTRA, creată în cadrul Secţiunii Medicale şi
Biopolitice, în 1928, condusă de Maria Baiulescu. La Congresul Cultural din 1930 s-a
apreciat acest eveniment şi s-a propus crearea de asemenea structuri organizatorice
feminine şi la nivelurile regionale, judeţene, de plasă, a cercurilor culturale.
Scopul formulat trasează programul de activitate al Secţiunii Feminine şi Biopolitice:
Să indrume spre bine educa[ia oamenilor in căminele culturale prin conferinte, filme,
difuzarea de cărti; să propage iubirea fată de neam, biserică, patrie; s-o infiltreze in
sufletul genera[iilor viitoare; să păstreze un cult pentru eroii na[ionali, pentru monumentele
lor, să ingrijească cimitirele; să crească tineretu/ in spiritul respectului fată de conducători,
bărba[i politici de valoare, scriitori, invătători, bătrâni; să indrume femeile nevoiaşe spre
activită[i utile .... să combată luxul, să organizeze cursuri de gospodărie ... 1 .
Rolul secţiunilor feminine, înfiinţate în despărţăminte, în cercurile culturale, era
acela de a contribui la biopolitica naţională, la regenerarea neamului prin educaţia familiei,
creşterea potenţialului biologic, creşterea nivelului de sănătate fizică, mentală, spirituală.
Femeile erau îndrumate să realizeze gospodării model, expoziţii de lucru de mână, să se
antreneze în activităţi artistice (cor, dansuri, teatru) şi sportive (şoimiade). Vicepreşedintele
Asociaţiunii ASTRA Gheorghe Preda a evidenţiat eficienta implicării generoaselor femei
din structurile feminine ale Asociaţiunii ASTRA în organizarea conferinţelor, şezătorilor,
serbărilor (recitări, dansuri, coruri), a expoziţiilor de copii, în crearea coloniilor de vară
pentru copii săraci şi debili, a cantinelor pentru copii, a cursurilor de gospodărie, a
cursurilor pentru servitoare şi muncitoare analfabete, a dispensarelor pentru femei sărace,
a azilurilor pentru femei vârstnice. Se sărbătoreau prin conferinţe, expoziţii şi spectacole
Ziua Naţională, evenimente istorice importante, aniversari şi comemoran ale
personalităţilor istorice şi contemporane, Ziua mamei, Ziua copilului, Ziua cărţii 2 .
În acelaşi scop, acela de a contribui la regenerarea neamului prin sănătatea fizică,
mentală şi spirituală, în cadrul Secţiunii Medicale şi Biopolitice s-a creat, la 1 Decembrie
1928, la Cluj, Asociaţia „Şoimii Carpaţilor". Propunerea fusese făcută de dr. Iuliu Moldovan
în Adunarea Generală de la Zalău din 1926, a fost pusă în practică şi condusă de dr. Iuliu
Haţieganu. Într-un raport prezentat la Congresul Cultural din 1930, dr. Iuliu Hatieganu,
viitorul rector al Universităţii „Regele Ferdinand I" din Cluj, argumenta cu convingere şi
aplomb importanta activităţii de educaţie fizică efectuată prin Asociaţiunea ASTRA: Cultura
fizică este o problemă culturală de prim ordin, de aceea ASTRA are datoria s-o
imbră[işeze cu tot entuziasmul... Educa[ia fizică tinde spre armonie intre trup şi suflet...
Educa[ia fizică nu este o reintoarcere la omul primitiv, la omul musculatură, ci o năzuintă a
omului lumină spre sănătate, spre armonie, iar armonia şi sănătatea sunt chezăşia unui
echilibru individual şi colectiv. Educa[ia fizică trebuie să devină o necesitate vitală a
multiple

activităţi

***, Congresul Cultural al Asocia[iunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Sibiu, 24, 25,
26 aprilie 1930, revista Transilvania nr. 1-6 I 1930, p. 217-218.
2
Gheorghe Preda, Activitatea ASTREI în 25 de ani de la Unire. 1918-1943, Editura ASTREI, Sibiu, 1944. p.
117-121, 124.
1
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poporului. Ţara are nevoie de oameni sănătoşi, viguroşi, cuminti, /uminafi iar ajungerea
acestora nu este posibilă decât prin o educatie integrală ... 1.

Demonstraţie sportivă

După

cum se evidenţiază în Statute, şoim este românul sănătos, cetăteanul - soldat
neamului, tării. El este deschis la minte şi la suflet. Este voios şi
Îndrăznet şi nu se dă Îndărăt În fata greutătilor. Face cu drag serviciu altora, fără a cere
răsplată. Caută să se ridice tot mai mult pe sine şi să evite răul. Ştie să asculte şi să se
supună. Îşi fine trupul sănătos şi sufletul curat. Spune totdeauna adevărul. Nu-şi bate joc
de slăbiciunea altora. Iubeşte natura. Statutele prevăd ca scop al organizaţiei, acela de a
contribui la dezvoltarea prosperă a neamului românesc, prin cultivarea disciplinei nafionale
şi biologice şi a vigoarei trupeşti şi sufleteşti2 . Oamenii au răspuns acestei iniţiative,
dovadă că s-au creat, în scurt timp, filiale ale Şoimilor Carpaţilor în Braşov, Sighet, Arad,
Alba Iulia, a crescut numărul membrilor, în 1937 erau 15000 de membri, băieţi şi fete şoimi şi şoimane, a crescut numărul unităţilor de şoimi, în 1938 erau 208 3 . Tineri şi mai
puţin tineri entuziaşti, bărbaţi şi femei, băieţi şi fete se antrenau în a participa la
demonstraţii sportive şi spectacole artistice, festivaluri organizate cu prilejul adunărilor
generale, al şedinţelor Secţiunii medicale şi Biopolitice, la concursuri organizate de sokolii
cehi de unde veneau cu premii, participau şi la activităţi obşteşti de construire a caselor
naţionale, ridicare a monumentelor şi troiţelor, îngrijire a cimitirelor, plantarea puieţilor,
ajutorarea nevoiaşilor.
Una
dintre
preocupările
Asociaţiunii
Transilvane a fost îndrumarea oamenilor de la
sate să-şi clădească gospodării prospere,
antidotul sărăciei, de aceea, prin articole publicate
în reviste şi calendare, prin conferinţe, se efectua
educaţia economică a oamenilor, instruirea lor
pentru a face o agricultură eficientă, pentru a
creşte animale şi albine, pentru a avea o
economie casnică care să le permită a duce un
În serviciu/

şcolii,

Corul din

Şona

' •••, Congresul Cultural ... p. 183-184.
Iuliu Haţieganu, T. Spârchez, O. Cheţianu, A . Morariu, Şoimii Carpafilor, Biblioteca Poporală a Asociaţiunii,
Editura Asociaţiunii ASTRA, Sibiu, 1935, p. 95, 100.
3
Eugen Hulea, ASTRA. Istoric, organizare, statute şi regulamente, Editura ASTREI, Sibiu, 1944, p. 72-74;
Gheorghe Preda, Activitatea ASTREI ... p. 175-178.
2
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decent. Cea mai deosebită contribuţie la acest deziderat şi fapt real de a avea
prospere au avut-o şcolile fărăneşti, ctitorul lor fiind dr. Vasile llea, iar modelul
lor a fost Şcoala Ţărănească de la Sighetu/ Marma{iei, creată în 1932 I 1933. Au fost
remarcate, apreciate şi popularizate şcolile ţărăneşti, creaţie a Asociaţiunii ASTRA, de
sociologul Dimitrie Gusti 1 .
În aceste instituţii, înfiinţate apoi şi în alte centre, bărbaţi şi femei primeau informaţii
din domenii diferite: agronomic, zootehnic, etnografic, moral-religios, istoric, medical,
cultural-artistic. Prin cursurile teoretice şi prin demonstraţiile practice toţi îşi formau
deprinderi şi atitudini de cultivare a pământului, de creştere a animalelor, albinelor, de
creare şi întreţinere a economiei casnice. Se respecta, prin şcolile ţărăneşti, dreptul egal al
femeii de a munci şi de a contribui la prosperitatea economică a gospodăriei şi de a-şi
pune în valoare calităţile productive şi creatoare. Având ca model Şcoala Ţărănească din
Sighet,
s-au
înfiinţat
asemenea
instituţii
în
Transilvania,
Banat,
Maramureş.
An
de
an
numărul lor a crescut. Dacă
în anul 1934 I 1935 erau 23
de şcoli, dintre care 2 pentru
femei, în 1938 I 1939 din cele
98, 19 erau pentru femei.
Programele şcolilor pentru
femei
erau
adaptate
activităţilor
specifice,
cuprindeau
şi
discipline
speciale:
morală,
figuri
feminine din istorie, portul
românesc, gospodărie, igiena
casei, puericultură, bucătărie,
şcoală ţărănească
grădina de zarzavat2.
Expoziţiile etnografice, evenimente de prestigiu şi devenite modele-reper au fost
cele din 1862, 1881, 1905, evidenţiau calitatea economiei casnice. La organizarea lor
contribuiau, evident, şi femeile, remarcându-se calitatea creativă a ţesăturilor şi a
broderiilor. Expoziţiile se organizau cu prilejul adunărilor generale, al şedinţelor plenare ale
trai cel

puţin

gospodării

secţiunilor.

În amplul program social-cultural al Asociaţiunii ASTRA, un loc distinct a ocupat
speciale de creare şi susţinere a opiniilor favorabile acceptării emancipării
femeilor, începând cu instruirea şcolară. George Bari{iu, unul dintre ctitorii Asociaţiunii,
secretar şi preşedinte al ei, redactor al revistei Transilvania şi al altor publicaţii,
supranumit, pe drept, de istoricul Ioan Lupaş, Nestorul presei româneşti, a fost un
consecvent creator şi propagator al opiniilor favorabile emancipării femeilor prin instruire
şcolară, ele fiind destinate să dea o frumoasă educaţie copiilor şi tinerilor. Premisa
convingerilor lui de susţinere a educaţiei speciale a fetelor ca soţii şi mame, este ideea că
toată nădejdea unui viitor mai bun atârnă singur de la o creştere mai bună, ceea ce
înseamnă că speranţele într-un viitor prosper se pun în oameni educaţi, în creşterea bună
şi educaţia pruncilor, băieţi şi fete, educaţie ce începe în primii ani de viaţă, în familie prin
grija şi iubirea mamelor, şi continuă în şcoli care, prin dascăli iscusiţi, îi pregătesc pentru
acţiunile

exigenţele vieţii.

Dr. Vasile llea, Şcoala superioară ţărănească, Tipografia Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din
Sighet, 1933.
Eugen Hulea, ASTRA. Istoric .... p. 59, 65-66; Gheorghe Preda, Activitatea ASTREI ... , p. 199-201; Nicoară
E., Şcoala ţărănească pentru femei, revista Transilvania, nr. 2/1935, p. 93-97.

1

Maramureş,
2
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Având aceste convingeri, George Bariţiu, prin propriile articole, a creat şi a difuzat
opinii favorabile educaţiei fetelor şi emancipării femeilor, defavorizate de politica şcolară a
vremii şi de prejudecăţile demobilizatoare legate de inutilitatea instruirii şcolare a fetelor.
Propriile opinii au fost mereu însoţite de mijlocirea publicării, în revistele pe care le-a
redactat, a articolelor ce susţineau educaţia copiilor, a fetelor îndeosebi, emanciparea
femeilor, articole semnate, printre alţii, de: Visarion Roman, dr. Iacob Felix, dr. Pavel
Vasici, Petru Şpan, Ioan Popescu, Ion Pop-Reteganul, Daniil Popovici Barcianu ş.a.
Deschişi informaţiilor şi atitudinilor în favoarea educaţiei şcolare a fetelor şi
emanicpării femeilor, George Bariţiu şi alţi redactori au găzduit în publicaţiile redactate de
ei elogii aduse femeilor talentate: Regina Elisabeta/Carmen Sylva, Maria C. Rosetti, Ana
Voileanu Nicoară, Lucia Cosma, Aristiţa Romanescu ş.a. Au găzduit recenzii ale unor
lucrări de pedagogie reprezentative, reale valori ale literaturii pedagogice: Diregătoriul
bunei creşteri spre Îndreptarea multor părinti şi bun folosul tinerimii române (1830) de
Damaschin Toma Bojâncă, Casa părintească, crescătoarea indivizilor şi popoarelor (1903)
de Ioan Popea, Ionel. Principii morale şi creştineşti de educafiune (1904-1908) de Vasile
Grigore Borgovanu Copii cu renume (1928), de Victor Lazăr, Mama generatoare de viată
românească (1941) de V. Căliman, Mama şi copilul (1942) de Gheorghe Preda ş.a. Tot în
sprijinul sensibilizării opiniei publice privind educaţia fetelor şi emanciparea femeilor,
Bariţiu şi alţi redactori au mijlocit publicarea articolelor privitoare la teoria pedagogică şi la
ideile aparţinând marilor creatori: Jan Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich
Herbart, Johann Heinrich Pestalozzi, Fran<;ois Fenelon, Peter Petersen ş.a.
George Bariţiu a fost un neobosit militant pentru răspândirea ştiinţei de carte, pentru
convingerea oamenilor să-şi dea copiii la şcoală întrucât, scria el, O şcoală bună face, În
scurtă vreme, obşti bune, cetăteni buni, nafii deştepte. Iar educaţia prin şcoală a copiilor şi
tinerilor, băieţi şi fete, face parte din mişcarea patriotică de emancipare a poporului prin
cultură, obiectivul major al Asociaţiunii ASTRA. Educafia poporului, scria marele ziarist,
istoric şi om de cultură, într-un articol din revista „Transilvania", nr. 17-18/1887, este cea
dintâi treabă a patrioti/or, şcoa/e/e şi institutele de educafie făcute de ori de cine, nu sunt
primite ca dar, ci ca datorie a fiecăruia care are putere şi vrea să se arate vrednic de nume
de om. 1 . Acesta era un mesaj ce trebuia să mobilizeze şi a mobilizat „intelighenţia"
românească în mişcarea de dezvoltare a învăţământului românesc, în mişcarea de
emancipare culturală a poporului român la temelia comunităţii, în familie, continuând în
şcoală şi în restul vieţii, ceea ce în limbaj pedagogic se numeşte educaţie permanentă.
Convins că familia este cel dintâi mediu de bună creştere a copiilor şi de rolul
esenţial al mamei, în articolul Educafiunea, Bariţiu le îndemna pe mame să se ferească a
greşi prin neglijenţă, răceală şi nesocotinţă, să ajute desvo/virea (dezvăluirea) puterilor
trupeşti şi sufleteşti ale pruncilor, să-i Învete de timpuriu a cugeta şi simfi bine, a da pilde
Îndemnătoare, a câştiga ascultarea pruncilor prin duhul blândetelor, nu prin pedeapsă„.
pentru că asprimea naşte cerbicii neÎnduplecate sau fătarnici ipocriti 2 .
Tot în familie, datorită mamei, îndeosebi, pruncii dobândesc iubirea de învăţătură
care continuă în şcoală. În acelaşi articol Bariţiu preciza: Educa{ia din casă trebuie să fie
Împreunată cu cea scholastică; amândouă au să lucreze În armonie dacă voiesc a
produce vreun bine. Începând în familie şi continuând în şcoală, copiii, fete şi băieţi,
trebuie să se cultive, să înveţe să cugete bine, să se păzească de greşeli şi de
prejudecăţi.

Dictonul - De educa{ia femeii depinde reputa{ia na{iunii române - i-a călăuzit
convingerea lui George Bariţiu şi a altor intelectuali înţelepţi de a milita pentru educaţia şi
emanciparea femeii. Buna creştere primită de fete de la părinţi înţelepţi şi responsabili în
familie era temelia cultivării interesului pentru ştiinţa de carte. Dar, şcoli pentru fete erau
1
2

George Bariţiu, Discurs despre şcoala română de fete, în revista Transilvania, nr. 17-18/1887, p. 160-164.
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puţine, ne informează Bariţiu, minorităţile maghiară şi germană aveau instituţiile lor,
pensioanele primeau fete din familii bogate. În România de peste Carpaţi existau şcoli
centrale de fete, şcoli profesionale, pensioane private, preparandii pentru pregătirea
învăţătoarelor. Azilul „Elena Doamna", înfiinţat de Doamna Elena Cuza şi condus de dr.
Carol Davila, era un model de instituţie de instruire şi educaţie a fetelor orfane.
Bazat pe aceste informaţii şi pe sentimente temeinice favorabile emancipării
femeilor, Bariţiu şi alţi cărturari luminaţi au susţinut efectiv înfiinţarea şcolilor de fete printro intensă propagandă pentru cultivarea femeilor, responsabile de armonia familială şi de
creşterea copiilor şi tinerilor. Îndemna Bariţiu: Să ne luăm timp pentru a medita şi asupra
culturii femeilor noastre pentru că ea (femeia), prin copii, dă educatiune generafiilor
viitoare. Îndemnul lui este mobilizator: Să nu ne mai ocupăm ca diletanfi de creşterea
femeilor noastre ca să nu plătim odată cu viata noastră nafională egoismul nostru 1 .
Desigur, emanciparea femeilor viza pregătirea lor pentru viaţa de familie ca mame şi
gospodine, nu pentru a excela prin ocupaţii şi profesiuni în viaţa socială care să le distragă
de la menirea lor de mame şi gospodine. De aceea, cu talentu-i exemplar de gazetar şi de
scriitor, cu umor debordant, Bariţiu a imaginat un dialog polemic între un posibil susţinător
al emancipării radicale şi un posibil autor al replicii la un asemenea comportament.
În celebrul articol Despre educafia femeilor la nafiunea română, celebrul ziarist
scria: Ei, bine, dară, ce voieşti tu, pentru Învătătura sexului femeiesc? Nu cumva voieşti şi
tu ca să facem din femeile noastre filosoafe, fi/o/oage şi matematice? Nu! Să ferească
Dumnezeu pre tot românul de femeia fi/osoafă Întru Întelesu nemtesc„. iară apoi să-ti
pună pe masă supa prea sărată şi friptura arsă„. Nu voiesc eu femei filosoafe, voiesc Însă
femei atât de luminate şi de simtăminte atât de nobilitate, Încât ele să poată aprecia În
bărbatul erudit ştiinta, În bărbatul patriot, virtutea, În nafionalist, elanul nafional, În
luptătorul pentru libertate, sacrificiile sale, În omul de caracter, virtutile lui... Voiesc femei
care să ştie din capul Jocului că, dacă se mărită, au să placă numai lui Dumnezeu şi
bărbatului lor... Iar dacă acesta este cumva om brutal, femeia să ştie a-/ dezarma cu
blândetele sale, dacă este leneş, să ştie a-l Împintena, dacă este nefericit, ea să-i toarne
balsam vindecătoriu În anima sfâşiată de dureri... În fine, doresc ca fiecare femeie română
să se facă mamă şi Încă mamă atât de bună, duioasă, Înteleaptă şi prevăzătoare,
amoarea şi devotamentu/ ei să rămână Întipărite În animile pruncilor pentru tot restul
viefii2.
Bărbaţii sunt puşi în gardă, în cazurile de emancipare radicală şi în cazurile de
practicare a servituţii: Să nu suferim ca femeile noastre să domnească peste noi spre
pieirea lor şi a noastră„. Să ştim că femeia care domneşte peste bărbat naşte şi creşte
tirani„. Să ne ferim şi de a le degrada în servitute ca în Orient, pentru că femeia călcată şi
apăsată în sclavie numai prunci cu simţăminte de sclavi poate naşte„. 3 . Bariţiu ironizează
şi pe bărbaţii care nu ştiu ce vor, care pretind femeilor ceva din toate şi nimic, doar purtare
plăcută şi supusă. Ironizează şi pe cei seduşi de misterul feminin pe care-l explică numai
prin naivitatea bărbaţilor.
În acelaşi stil polemic, umoristic, Bariţiu a dat un răspuns posibilelor aşteptări şi
revendicări ale „radicalelor" de a ajunge în poziţii profesionale, sociale, ocupate exclusiv
de bărbaţi, altfel spus, să aspire la egalitate socială cu bărbaţii: Dacă dumneavoastră,
doamnelor şi domnişoarelor, voiti a rivaliza şi a exercita aceleaşi drepturi ca şi bărbafii,
apoi, căsătoria va fi o anomalie„. dacă dumneavoastră voiti să intrafi În funcfiuni de stat,
să vă facefi avocate, medici şi deputate, atunci, cine va griji de creşterea şi educafiunea
generatiilor viitoare? Nu cumva, doicele şi servitoarele noastre? În speranţa că femeile nu
vor ajunge la comportamente radicale, excentrice, Bariţiu le-a cerut să aştepte, să creadă
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în dreptatea şi în politeţea bărbaţilor şi le-a îndemnat: Să-şi dumirească vederile, să
aştepte, că, neprovoca{i, din amor, delicate{e, galanterie şi echitate fată de sexul femeiesc,
bărba{ii vor acorda toate libertă{ile convenabile femeilor 1. Mai târziu, publicaţiile
Asociaţiunii ASTRA au găzduit şi idei feministe moderne ale Elenei Pop Hossu Longin şi
Micaela Catargi de realizare deplină a femeilor prin şcoli superioare şi profesiuni.
Bariţiu, în acelaşi stil ironic, umoristic, a construit un posibil model al femeilor
emancipate: Să ne creştem femei care să fie, cum zice poporul, şi de rugă şi de fugă, şi de
mamă şi de doamnă, să se Învârtă cu cheile de brâu În bucătărie şi cămară ca şi În
saloane Împrejur de oaspe{i, să ştie a comanda În sfera activită{ii lor femeieşti şi să poată
aprecia voca{ia bărba{ilor trecu{i prin cursuri scholastice şi ajunşi la pozi{iuni sociale pentru
care cea mai Înfricoşătoare pedeapsă e să tragă după sine o consoartă care să stea ca o
mută În societă{ile cele mai alese ... căci apoi să nu ne mai mirăm dacă unii tineri Îşi caută
so{ii din alte na{iuni, precum nu avem dreptul să ne mirăm dacă fiicele noastre tremură de
frica unor pe{itori trecuti prin şcoale, dară bădărani şi brutali În purtările lor... 2 .
Cea mai proeminentă dovadă a preocupării liderilor Asociaţiunii ASTRA pentru
emanciparea şi educaţia femeilor o reprezintă propaganda în favoarea creării şcolilor civile
de fete, militarea pentru înfiinţarea lor şi sprijinirea activării lor. George Bariţiu a fost un
consecvent şi convingător susţinător al creării şcolilor de fete, a făcut insistente apeluri de
strângere a fondurilor pentru construirea şi apoi pentru întreţinerea lor, a găzduit în
publicaţiile pe care le-a redactat apeluri pentru ca această idee să prindă viaţă.
Propunerea concretă pentru înfiinţarea unui „institut pentru creşterea fetiţelor române" a
venit din partea referentului şcolar Anania Trombiţaş şi a fost prezentată în Adunarea
Generală a Asociaţiunii de la Sighişoara din 1879, propunere ascultată dar căreia nu i s-a
dat atunci curs.
Ideea a fost reluată şi susţinută de Reuniunea Femeilor Române din Sibiu (înfiinţată
în 8 iunie 1881) ce a lansat apeluri de strângere a fondurilor, apel semnat de Partenie
Cosma, directorul Institutului de Credit şi Economii „Albina", şi de soţia sa, Maria Cosma.
S-au adunat 3500 de coroane, iar numele donatorilor s-au publicat în „Transilvania",
„Observator", „Telegraful Român". Proiectul de creare a unei şcoli de fete s-a pus în
practică şi, în 20 octombrie 1883, s-a deschis, în Sibiu, Şcoala Civilă Primară de Fete ce a
funcţionat în locul în care astăzi se află Şcoala Generală nr. 5 de pe strada Zaharia Boiu.
Eforturile de susţinere a învăţământului pentru fete au continuat. În şedinţele
Comitetului Central şi în Adunările Generale de la Dej şi de la Braşov, din 1882 şi 1883, sa hotărât să se construiască un edificiu special destinat unei şcoli civile superioare de fete.
Apelurile de strângere a fondurilor au dat rezultate şi, cu suma de 27000 de florini, s-a
cumpărat locul din strada Morii nr. 8 din Sibiu, astăzi în acest local funcţionează „Şcoala
de deficienţe de auz". Alţi 30000 (20000 florini au fost transferaţi din fondul înfiinţării
academiei de drepturi, visul nerealizat al lui Avram Iancu) au fost investiţi în construcţia
proiectată a deveni şcoală civilă superioară şi de care au răspuns, din partea Asociaţiunii:
Baron Urs de Margine, Partenie Cosma, Ioan Popescu, Visarion Roman, Eugen Brate. Sau licitat 9 planuri de construcţie. A fost ales unul şi construirea clădirii a fost încredinţată
arhitectului Maetz, acelaşi care a condus şi ridicarea Muzeului Asociaţiunii sau Palatul
Asociaţiunii, azi, Biblioteca Judeţeană ASTRA.
În vara anului 1886, clădirea a fost terminată. Şcoala Civilă Superioară de Fete cu
Internat a Asocia{iunii a fost organizată de un comitet constituit din: Baron Urs de Margine,
Ioan Russu, Ioan Popescu, llarion Puşcariu, Daniil Popovici-Barcianu. În noua clădire s-au
adus şi clasele Şcolii Civile Primare de Fete, întemeiate cu sprijinul Reuniunii Femeilor
Române. Septimiu Albini, profesor şi director al şcolii, în lucrarea monografică dedicată
acestei instituţii, a evidenţiat eforturile însoţite de sacrificii care s-au soldat cu această
excepţională reuşită în domeniul învăţământului românesc feminin: Multe jertfe, multă
1
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a costat Întemeierea acestui institut... Prin lucrarea sa, Asociaţiunea a
nafiunii române un giuvaer pentru care generafii/e viitoare o vor binecuvânta .
Inaugurarea Şcolii Superioare de Fete a avut loc în 15 septembrie 1886, în anul
Jubileului 25 de ani de la întemeierea Asociaţiunii. În discursul inaugural, Iacob Bologa,
vicepreşedintele Asociaţiunii, a justificat eforturile de a pune în practică instruirea fetelor
prin şcoală, spunând: Poporul nostru, dacă vrea să fie fericit şi să ocupe un loc onorific
Între celelalte popoare, trebuie să se cultive cu orice pre[ În masele sale deopotrivă În
ambele sale sexe. Distinsul vorbitor a elogiat reuşita ridicării edificiului dedicat educării prin
cultură a fetelor în temeiul convingerii că femeia este baza şi decorul neamului românesc 2 .
Daniil Popovici-Barcianu, primul director al Şcolii, recunoscând meritele femeii
române pentru edificarea identităţii noastre sociale şi culturale, a remarcat în discursul
său: Dacă avem azi moravurile şi datinile pe care le avem, dacă avem graiul ce-/ vorbim şi
care face din noi neamul de oameni care suntem, femeii române suntem datori cu
mu/[umire, căci ea ni le-a păstrat şi ea ni le-a dat. De aceea, continuă Barcianu: Ridicând
aici, În Sibiu, un templu consacrat culturii femeii, Asocia{iunea n-a făcut decât să aducă un
tribut de recunoştin{ă aceleia (femeii) care are cele mai legitime titluri la această
recunoştin{ă ... Ridicând Asociafiunea acest institut pentru Înaintarea culturii femeii, a voit
ca această şcoală să se facă cu putin[ă fetelor să-şi câştige o creştere mai potrivită cu
trebuin[e/e viefii.... această cultură În graiu românesc să li se predea şi cu graiu românesc
să le intre În suflet şi În via{ă 3 .
În adunările generale ce au urmat anului înfiinţării Şcolii s-au făcut analize privind
activitatea pedagogică, personalul didactic, directorii erau prestigioşi membri ai
Asociaţiunii şi, mai cu seamă, analize legate de problemele financiare de întreţinere a
şcolii, de plată a personalului. Spre exemplu, în Adunarea Generală de la Sibiu, din anul
următor inaugurării Şcolii Civile Superioare de Fete, 1887, George Bariţiu şi-a exprimat
speranţa în calitatea instruirii fetelor: Să
dăm femeilor noastre ocaziune de a
Începe să Învete În şcoală toate acele
lucrări, profesiuni şi măiestrii, câte convin
naturii lor, organismului lor gingaş decât
este al nostru şi demnităfii lor de femei şi
de mame ale familiilor... 4 .
Au
condus
Şcoala
Civilă
Superioară de Fete, devenită model
pentru acest tip de instituţie de
învăţământ, intelectuali şi cărturari de
seamă: Daniil Popovici-Barcianu (18861887), dr. în filosofie, ziarist, editor, autor
de manuale, profesor la Institutul
Şcoala Civilă de Fete, clasă de eleve
Teologic-Pedagogic,
secretar
li
al
Asociaţiunii. Septimiu Albini (1887-1888),
luptător memorandist, ziarist, scriitor, folclorist, profesor. Ioan Popescu (1888-1890),
ziarist, pedagog de formaţie herbartiană, autor al unor lucrări de psihologie şi pedagogie
de referinţă, profesor la Institutul Teologic-Pedagogic, membru onorar al Societăţii
Academice. Ioan Crişan (1891-1893), profesor la Institutul Teologic-Pedagogic, autor de
muncă şi multă grijă
dăruit
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manuale. Vasile Bologa (1893-1919), dr. în pedagogie, profesor, autor de manuale,
secretar li al Asociaţiunii, preot, consilier al Mitropolitului Nicolae Bălan. Au onorat catedra,
pe lângă cei amintiţi şi: Enea Hodoş, Zaharia Soiu, Sabin Barcianu, Petru Şpan, Ilie Beu,
George Dima, Timotei Popovici, Augustin Benea, Sabina Brote, Matilda Mangesius,
Aurelia Filipescu, Elena Popp şi Elena Pătraşcu (directoare ale internatului), profesorii
teologi: llarion Puşcariu, Ioan Moga, Matei Voileanu, Nicolae Togan.
An de an numărul fetelor de diferite condiţii, care au absolvit emblematica instituţie
de învăţământ din Sibiu, a crescut de la 43 de eleve (23 erau în internat), în anul
inaugurării, 1886, la câteva sute de eleve, după cum arată anuarele Şcolii. În perioada
1886-191 O au urmat cursurile şcolii 2308 eleve, dintre care 43 erau din Bucureşti, 205 din
Regatul Român, dovadă fiind prestigiul de care s-a bucurat, în internat au fost găzduite şi
educate 1543 de eleve. Această reuşită de excepţie a dovedit că strădania astriştilor de a
crea un lăcaş destinat să înnobileze mintea şi sufletul fetelor cu valorile culturii nu a fost
zadarnică. La sfârşitul anului 1900, directorul Vasile Bologa a convins audienţa de
strădania Şcolii care a căutat să Înzestreze femeia română cu rodurile culturii adevărate
pentru că numai având minte luminată va putea deveni pricepătoare tovarăşă satului,
familiei cu care este chemată să Împartă binele şi răul acestei viefi... să Întărim În inima
femeii române acea nobilă pornire de a simti exclusiv cu poporul căruia-i aparţ/ne, de a se
afirma cu energie În cură tenia caracterului său etnic românesc ... 1•
Şcoala Civilă Superioară de Fete cu Internat din Sibiu a fost un model şi, având
acest reper deosebit, s-au creat asemenea instituţii în alte centre ale Transilvaniei şi ale
Banatului: Câmpeni, Zalău, Gherla, Braşov, Târgu-Mureş, Năsăud, Caransebeş,
Timişoara, Oraviţa. Presa populariza asemenea performanţe. Spre exemplu, despre
şcoala din Oraviţa a scris George Bariţiu într-un articol în „Transilvania", nr. 21-22/1889.
Despre problemele şcolilor civile de fete, despre nevoile lor de finanţare s-au publicat mai
multe articole în „Transilvania", „Telegraful Român", „Tribuna".
După un an de la crearea Şcolii Civile Superioare de Fete cu Internat a Asociaţiunii
din Sibiu, Septimiu Albini, profesor şi director al şcolii, apoi redactor la „Tribuna", condusă
de Ioan Slavici, în lucrarea monografică a evidenţiat că, prin crearea selectului institut
pentru educaţia fetelor, s-a Împlinit una dintre cele mai arzătoare dorinte ale poporului
românesc, că este un eveniment de frunte În dezvoltarea noastră culturală, cel mai
strălucit op al binecuvântatei activităti a Asociafiunii de 25 de ani (de la înfiinţare).
Preocuparea specială a Asociaţiunii de a crea cadrul public de instruire şi educaţie
a fetelor are ca temeiuri, în concepţia publicistului şi omului de cultură Septimiu Albini,
exprimată în aceeaşi lucrare monografică, convingerea că viata culturală fără femei culte
nu este cu putintă, că femeia română merită această preocupare specială, că doar Cine
poate mai cu succes să răspândească binefacerile culturii În publicul cel mare al na{iunii
decât femeia? Cine poate să dea culturii farmecul cel mai ademenitor, indigenatul cel mai
veritabil? Educaţia femeii fiind, în convingerea lui Albini, piatra fundamentală a dezvoltării
noastre na{ionale, este de datoria unui popor, aspirator de cultură, să se ocupe de
educaţia femeii.
În acelaşi an în care Septimiu Albini publica Monografia Şcolii Civile de Fete cu
Internat din Sibiu, 1887, George Bariţiu, într-un articol din revista „Transilvania" nr.1-2/
1887, elogia înalta performanţă a Asociaţi unii de a crea o instituţie de învăţământ pentru
cultivarea fetelor şi previziona programul educaţiei fetelor în spirit românesc, în context
european: Voim să le creştem (pe fete) În spirit românesc şi conform cerintelor europene
cele mai alese şi mai sănătoase pentru ca ele să se facă demne de bărbatii destinafi de
providentă a compune clasa de frunte a societătii româneşti, de oameni tineri ieşiti de prin
universităti, academii civile şi militare, din seminarii şi alte institute"2 .
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Deşi

a învins ideea înfiinţării şcolilor civile de fete şi s-a pus în practică, nu au
polemicile ce alimentau prejudecăţi antifeministe. George Bariţiu, într-un discurs
rostit în Adunarea Generală din 1887 din Sibiu, a demontat prejudecăţile şi ironiile la
adresa instruirii fetelor, scepticismul cauzat de costurile mari, de inutilitatea investiţiilor
pentru a face din femei filosoafe, de temerea că, fiind prea învăţate, ar putea aluneca uşor
spre lux, mândrie şi desfrâu.
Scepticii au avut parţial dreptate, întrucât şcolile de fete, ca şi alte instituţii de
învăţământ, s-au confruntat întotdeauna cu greutăţi financiare, cu lipsa manualelor, cu
penuria de dascăli. Greutăţile n-au întârziat să apară. Cheltuielile erau mari şi
Asociaţiunea făcea faţă cu greu întreţinerii ctitoriei sale. De aceea, în adunările Comitetului
Central, în adunările generale, în şedinţele Secţiunii Şcolare, conduse de Onisifor Ghibu,
se discutau frecvent problemele şcolii legate de încadrarea personalului didactic, de
crearea manualelor, de cheltuielile materiale şi se publicau apeluri pentru strângerea
fondurilor în vederea întreţinerii şcolilor, se publicau listele donatorilor. Drept urmare, după
1920, Şcoala Civilă Superioară de Fete s-a unit cu Liceul „Domniţa Ileana", azi, sediul
Facultăţilor de Litere şi de Istorie din Universitatea „Lucian Blaga", iar în localul din strada
Morilor a funcţionat internatul, în perioada interbelică, căminul Universităţii clujene
refugiate.
Crearea şcolilor de fete nu a fost o acţiune exclusivă, ci s-a înscris în ampla direcţie
a politicii şcolare a Asociaţiunii ASTRA. Majoritatea ctitorilor şi liderilor Asociaţiunii s-a
implicat în susţinerea învăţământului românesc, extrem de deficitar. Amintim pe unii dintre
aceştia: Mitropolitul Andrei Baron de Şaguna, principalul ctitor al Asociaţiunii şi primul ei
preşedinte (creatorul a sute de şcoli primare şi secundare confesionale, susţinătorul creării
manualelor şcolare, el însuşi, autor de manuale teologice), Visarion Roman, Pavel Vasici,
Timotei Cipariu, George Bariţiu, Sava Popovici-Barcianu, Daniil Popovici-Barcianu, Vasile
Bologa, Ioan Popescu, Ioan Crişan, Septimiu Albini, Zaharia Boiu, Onisifor Ghibu, Vasile
llea, Dimitrie Comşa, Andrei Bârseanu, Ioan Moga, llarion Puşcariu, Nicolae Togan, Enea
Hodoş, Lucian Bologa şi mulţi alţii.
Toţi au înţeles rolul fundamental al şcolii în acţiunea amplă de emancipare a
poporului prin cultură, toţi s-au implicat cu profundă motivaţie patriotică în ridicarea
nivelului de cultură al poporului prin şcoală, ca dascăli, ca autori de manuale, ca
îndrumători de culturalizare a dascălilor de la sate, ca formatori de dascăli.
În concluzie, programul amplu al Asociaţiunii ASTRA de emancipare prin cultură a
poporului pentru construirea, conştientizarea şi asumarea identităţii naţionale, pentru a
intra în concertul popoarelor civilizate din Europa şi din alte continente, a fost viabil,
dovadă fiind realizările remarcabile în domeniile: economic, juridic, medical, şcolar,
etnografic, literar-artistic, ştiinţific-tehnic. Grija pentru viitorul social al poporului român s-a
exprimat în propaganda prin publicaţii, expoziţii şi conferinţe de excepţie, pentru sănătatea
fizică, mentală şi spirituală a poporului, pentru prosperitatea economică, începând cu
educaţia în familie şi în şcoală.
Implicarea Asociaţiunii ASTRA în acţiunea de emancipare a femeii, în crearea şi
întreţinerea şcolilor în general, şi a şcolilor de fete, inexistente atunci, dovedea concepţia
modernă a intelectualilor astrişti de a susţine întărirea familiei şi, în cadrul acesteia, a
rolului femeii ca mamă şi gospodină. Propaganda în favoarea şcolilor şi susţinerea creării
şi întreţinerii lor a contribuit la întărirea încrederii în capacitatea românilor de a avea şcoli
proprii, la convingerea că şcoala este o instituţie fundamentală în societate ce promovează
valorile culturii şi civilizaţiei şi prin şcoală oamenii îşi conştientizează identitatea naţională
şi se raportează cu demnitate la lumea civilizată a Europei şi a celorlalte continente.
dispărut
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