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Numeroși istorici, preocupați de istoria socială și economică, au reținut în cercetări-
le lor excluderea muncii femeii din statisticile oficiale, ca efect al lipsei de interes pen-
tru munca neplătită.1 Situația este oarecum justificată de natura activităților casnice, 
fără beneficii economice concrete, ciclurile repetitive pe care acestea le presupuneau 
fiind utile, în primul rând, gospodăriei și familiei și mai puțin societății. Revoluția in-
dustrială a fost cea care a scos femeia din acest tip de comportament, impunând trep-
tat munca feminină, mai ales spre sfârșitul secolului al XIX-lea, în sectorul secundar și 
terțiar.2 

Nici în Transilvania profesionalizarea muncii feminine nu ar fi fost posibilă în lipsa 
dezvoltării burgheziei mici și mijlocii, care a stimulat migrarea internă a locuitorilor 
dinspre mediul rural spre cel urban. Acest fenomen a implicat și familiile muncitorilor 
și a contribuit la dezvoltarea noului model al femeii muncitoare. În plus, „înlocuirea 
muncii manuale cu munca mașinilor [...] a creat și la noi condițiile absolut necesare 
pentru antrenarea femeii în viața socială”.3 Ramurile în care se apela preponderent la 
munca femeii erau industria textilă, alimentară, a hârtiei și a tutunului. Complementar, 

1 Philippe Guignet, „Un dossier à revisiter en permanence: l’omniprésent et parfois invisible 
travail des femmes”, Les femmes au travail dans les villes en France et en Belgique au XVIIIe au 
XXe siècle, sous la direction de Jean-Paul Barrière, Philippe Guignet, Paris: L’Harmattan, 
2009, pp. 17-18. 

2 Eliane Gubin, „Travail des femme, émancipation économique est histoire urbaine en Belgique 
(XIXe – XXe siècle)”, loc.cit., pp. 27-38.

3 Ștefania Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte (1838-1929), Iași: 
Polirom, 2002, p. 12.
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exista un număr mare de muncitoare necalificate sau femei care lucrau la domiciliu 
pentru patronii micilor stabilimente industriale. De multe ori, ele acceptau angajarea 
în domenii puțin frecventate de bărbați, fiind plătite prost și desfășurându-și activita-
tea în condiții grele.4 

Statistic vorbind, în anul 1888 în Ungaria erau înregistrate 12.000 de „negustorese”, 
10.000 de moașe și 30.000 de „meseriașe”.5 Din punct de vedere al compoziției etni-
ce a acestor categorii sociale, există câteva zone urbane puternic românizate, așa cum 
erau la 1913 Orăștie (unde comerțul se afla în mare parte în mâinile românilor care 
dețineau manufacturi și magazine de desfacere, librărie, farmacie, tipografie și zeci 
de ateliere înființate cu ajutorul institutului de credit Ardeleana, care, prin creditele 
acordate românilor, a stimulat mica întreprindere și achiziționarea de pământ agri-
col6) sau Brașovul (unde, pe lângă o impresionantă elită formată din avocați, profesori, 
funcționari la băncile românești, exista și o puternică pătură de negustori și meseriași 
români).7

În Transilvania perioadei analizate, prezența femeii în spațiul public a fost legiti-
mată la nivel discursiv în sensul utilității imediate, familia și națiunea, mai puțin fe-
meia însăși, fiind beneficiarele integrării sale în construcțiile sociale existente. Femeile, 
însă, sunt motivate cu totul altfel atunci când aleg o profesie, diferența dintre discursul 
public și realitatea cotidiană fiind dată de formele în care femeile care muncesc aleg 
să devină utile corpului social și, de ce nu, lor însele. Analizând modul în care femeile 
s-au raportat în mod concret la munca în spațiul public, se desprind câteva mode-
le care rețin atenția. În primul rând, moașele devin în această perioadă o categorie 
profesională aparte, mai ales prin politica oficială a statului, care urmărea limitarea 
exercitării acestei profesii în lipsa cursurilor specializate. Eforturile de profesionalizare 
a moașelor au fost inaugurate în secolul al XVIII-lea prin reforma sanitară introdusă 
de Maria Tereza și Iosif al II-lea, care prevedea funcționarea unei moașe instruite la cel 
puțin 2-3 comune învecinate. În secolul al XIX-lea acestor prevederi li se adaugă con-
solidarea învățământului specializat. Cu excepția Universității din Budapesta, moașe-
le erau instruite la Institutul medico-chirurgical din Cluj (unde se organizau cursuri de 
profil încă din anul 1775, când acest institut a fost înființat) și mai apoi la Sibiu.8 Ca o 
paranteză, de remarcat e faptul că în această perioadă se dezvoltă și la nivel internați-
onal un discurs coerent privind profesionalizarea activităților medicale secundare, ale 
infirmierelor în special, reevaluându-se educația furnizată de mănăstiri și implemen-

4 Ibidem, p. 15.
5 Poşta română. Foia pentru poporul român, Brașov, 1888, nr. 24, p. 143. 
6 Leonard Paukerow, Când joci teatru românesc în ţara ungurească. Impresii şi icoane din turne-

ul trupei Victor Antonescu. Contribuţiuni la cunoaşterea problemei teatrului românesc în Ardeal şi 
Ungaria, Budapesta: Tipografia Poporul Român, 1914, p. 84.

7 Ibidem, p. 118.
8 Augustin Santai, Contribuţiuni la istoricul practicei şi învăţământului moşitului în Transilvania, 

teză pentru doctorat în medicină și chirurgie, Cluj: „Fraternitas” Institut de Arte grafice, 
1927, pp. 12, 20.
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tându-se modelul formării la locul de muncă a personalului medical secundar.9 În anul 
1903 este inaugurată Școala de moșit de pe lângă Spitalul din Deva, care funcționa pe 
baza învățării experimentale. Instituția solicitata colaborarea femeilor însărcinate, în 
special a celor sărace, care ar fi beneficiat astfel de asistență de specialitate până în mo-
mentul nașterii. Cursantele, „femei din toate satele”, beneficiau de cazare și masă gra-
tuite pe perioada celor două luni cât dura cursul, iar limba de predare a cursului era 
limba română.10 Anunțurile publicate în presa vremii, mai ales spre sfârșitul perioadei, 
demonstrează interesul pentru această meserie. Maria Socol din Orăștie își prezenta în 
anul 1910 serviciile de moașă, recomandându-se ca absolventă a cursului de la Sibiu11, 
iar Marița Mihăilescu, „fostă moașă diplomată în România timp de 16 ani”, absolventă 
a aceluiași curs, anunța în anul 1910 începerea activității la Brașov.12 

Cu referire la spațiul urban, un indicator interesant al ocupării forței de muncă fe-
minine sunt anunțurile din periodice, fie sub forma reclamelor, fie sub cea a ofertelor 
și cererilor de locuri de muncă. Pe această cale sunt ofertate profesii dintre cele mai di-
verse, de la cele privind înfrumusețarea (de pildă Elena Vlaicu, „prima frizeriță româ-
nă pentru dame” din Brașov, asigura publicul în privința calității serviciilor sale, ga-
rantând „frizurile cele mai moderne pentru mirese”13 iar Victoria Raschke, proprietara 
unui „atelier de frizat pentru dame” în Orăștie, solicita atenția publicului bazându-se 
pe abilitățile deprinse în „ateliere de bun renume de frizerie din Oradea Mare”14), până 
la cele de utilitate imediată precum croitoria sau industria textilă (Sofia și Susana Stan, 
croitorese cu „praxă de 5 ani, în ateliere de prim rang din Pesta și alte orașe mari din 
țară” aveau deschis un „atelier propriu de croitorie pentru dame” în Orăștie,15 în timp 
ce Rosa Frankl deținea, tot în Orăștie, o curățătorie chimică în care realiza „cele mai 
temeinice curățiri de haine de domni și de dame și din stofele cele mai fine, – precum 
și întărire de gulere și manșete, în chipul cel mai fin”, toate acestea la „Prețuri modera-
te!”16; la Brașov, în anul 1909, fabrica de tricotaje Georrg Foith & Co. angaja „cu plată 
bună” mai multe femei și fete „pentru lucrare de cusut și de împletit”17), sau chiar 
meserii neobișnuite pentru femei, un exemplu în acest sens fiind cel al Dorei Jacob 
care deținea la Orăștie un „atelier tehnic de dinți” în care „Pregătesc dinți artificiali pe 
fundament de cauciuc ori aur, și primesc tot felul de reparaturi ce aparțin tehnicei de 
dinți”18. La mare căutare erau cursurile de croitorie (de pildă cel organizat la Orăștie 

9 J. Felix, Dare de semă asupra Congresului alu patrulea internaţionalu de igienă ţinutu la Geneva în luna 
septembrie 1882, Bucuresci: Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1883, p. 10.

10 Libertatea. Foaie naţională politică, Orăștie, 1903, nr. 30, p. 3.
11 Libertatea..., 1906, nr. 10, p. 4.
12 Deşteptarea. Ziar social şi economic, Brașov, 1909, nr. 27, p. 4.
13 Deşteptarea..., 1909, nr. 44, p. 4. 
14 Libertatea..., 1912, nr. 45, p. 4.
15 Libertatea..., 1911, nr. 34, p. 7.
16 Libertatea..., 1909, nr. 29, p. 7.
17 Gazeta Transilvaniei, Brașov, 1909, nr. 173, p. 4.
18 Libertatea..., 1908, nr. 9, p. 6. 
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în anul 1908, care avea ca obiectiv familiarizarea cursantelor, timp de 14 zile, cu utili-
zarea mașinii de cusut Singer19) sau de gastronomie (un curs de trei luni de „bucătărie 
fină” era înființat de Reuniunea Femeilor Române din Sibiu în anul 1909, în schimbul 
taxei de 80 de coroane, elevele înscrise beneficiind de cazare și masă în internatul Școlii 
pentru economia de casă din Sibiu20).

O categorie aparte de femei angajate sunt, fără îndoială, servitoarele. Fără a se în-
cadra într-o categorie socială nou formată, ele fac parte din rândul femeilor care pără-
sesc spațiul privat pentru a-și asigura mijloacele de existență. Principala caracteristică 
a acestei clase profesionale este mobilitatea ridicată, servitorii fiind recrutați în general 
din regiunile rurale învecinate orașelor sau din clasele sociale urbane defavorizate. 
Atracția pe care orașul o exercita pentru largi categorii de oameni se concretizează, 
printre altele, în formarea unei clase bine închegate a servitorilor, această meserie fiind 
percepută ca o șansă la o viață mai bună: „Servitorul bun și servitoarea harnică se pot 
ferici cu adevărat la oraș, parte pentru că aici se cultivă și se învață multe, parte pentru 
că li se dă ocaziune a-și economisi o avere întreagă în timpul serviciului, cu care apoi 
acasă la sat își poate cumpăra o economie și duce o gospodărie de model”.21 Pentru că 
mobilitatea servitorilor era dificil de controlat, apar măsuri legislative concrete menite 
să monitorizeze fenomenul. Astfel, prin legea XIII din anul 1876 și prin ordinul mi-
nistrului de interne nr. 86514/1897, servitorii puteau funcționa doar pe baza cărții de 
servitor emise de pretorul și căpitanul orașului în care activau, documentul având la 
bază atestatul de bună purtare eliberat de autoritățile din localitatea de origine, pen-
tru femeile măritate solicitându-se suplimentar acordul soțului.22 Deoarece în practică 
exista un refuz generalizat al autorităților locale de a înregistra oficial servitoarele și 
de a le furniza actele necesare, în anul 1905 Ministerul de Interne a emis o ordonanță 
care garanta servitoarelor apartenența la localitățile în care au activat minimum 4 ani.23 

Mobilitatea servitorilor nu se reducea, însă, la accesarea spațiului urban din proxi-
mitatea regiunii de origine, ci era uneori foarte extinsă geografic. Ofertele de muncă în 
România sunt mărturii ale acestei situații, în general fiind contractate menajere (după 
cum solicita în anul 1908 un „domn singur, care locuiește la moșia sa în România” și 
care căuta o menajeră în vârstă de 25-30 de ani24), bucătărese (de genul celei solicitate 
de o familie distinsă din Moldova în anul 190925) sau servitoare (mai ales în condițiile 
în care în România se practica pe scară largă angajarea de servitoare din Transilvania, 
datorită, în primul rând, calității muncii acestora26), dar nelipsind ofertele adresate cu-

19 Deşteptarea..., 1908, nr. 9, p. 6.
20 Deşteptarea..., 1909, nr. 2, p. 5.
21 Deşteptarea..., 1908, nr. 13, p. 1.
22 Bunul econom. Revistă pentru agricultură, industrie şi comerciu, Orăștie, 1903, nr. 35, p. 4. 
23 Bunul econom..., 1905, nr. 34, p. 5.
24 Telegraful român, Sibiu, 1908, nr. 96, p. 400.
25 Gazeta..., 1909, nr. 150, p. 4.
26 Libertatea..., 1911, nr. 17, p. 6.
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plurilor, bărbatul urmând a desfășura munca de îngrijitor, iar femeia cea de bucătărea-
să și menajeră.27 

Cariere feminine

Spre deosebire de caracteristicile ocupării forței de muncă în clasele defavorizate, 
la nivelul elitei românești din Transilvania descoperim cu totul alte ritmuri și interese, 
dictate nu doar de o altă viziune asupra vieții și menirii în societate, ci și de alte con-
diții de dezvoltare individuală. Principalul factor care scindează munca femeii este 
educația. Dacă pentru meseriile pe care le-am expus până acum (cu excepția celei de 
moașă) educația nu este o condiție esențială, meseriile spre care se îndreaptă reprezen-
tantele elitei românești din Transilvania presupun o instrucție prealabilă. De reținut 
ar fi, în acest punct, dezaprobarea opiniei publice, activată uneori de cazurile în care 
educația nu avea nicio finalitate și femeile renunțau la cariera aleasă imediat după că-
sătorie (de pildă Veturia Lapedatu, soția lui Ioan I. Lapedatu, la care ne vom referi pe 
larg mai jos). Din acest punct de vedere ni se pare interesantă evaluarea critică, atât de 
caracteristică, a Lucreției Suciu-Rudow, care, referindu-se la experiența cumnatei sale, 
Helena, aflată „în aplicație”, fără a fi constrânsă de situația materială, realiza o com-
parație a spațiului transilvănean cu cel occidental, concluzionând că angajare femeii 
în spațiul public în lipsa unei nevoi materiale imediate apărea ca un „lucru ciudat ce 
la noi nu se prea întâmplă ca fetele de popă sau honorațiori fiind chiar avizate la așa 
ceva, să slujească pentru bani”.28

Dacă multe dintre ocupațiile prezentare mai sus nu mai sunt noutăți pentru soci-
etatea celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, există și profesii care abia acum 
încep să fie acaparate de femei. În primul rând, învățământul se transformă într-o 
oportunitate importantă în acest sens, din ce în ce mai multe femei alegând cariera di-
dactică, inițial în școlile și clasele special constituite pentru fete, iar mai apoi în școlile 
confesionale. De altfel, dezvoltarea acestei categorii socio-profesionale a fost favoriza-
tă de apariția școlilor de fete, procesul odată demarat cunoscând o evoluție constantă 
de-a lungul întregii perioade.29 În al doilea rând, au existat femei, deși nu foarte multe, 
în condițiile generalizării prejudecății că: „femeile nu ar putea îndeplini decât munci 
inferioare”30, care au reușit să pătrundă în sistemul bancar și de credit, în transporturi 
și alte servicii.

În ceea ce privește profesia de învățătoare, remarcăm o evoluție constantă, atât can-
titativă, cât și legislativă. Legislația învățământului este, de altfel, prima care surprinde 

27 Gazeta..., 1908, nr. 195, p. 7; 1910, nr. 211, p. 4.
28 Florian Dudaș, Vămile destinului. Scrisori inedite de la Lucreţia Suciu (1891-1899), Oradea: 

Lumen, 2004, p. 160. 
29 Ioan Chiorean, „Aspects regardant la dynamique et les structures de l’intellectualité didactique 

de la Transylvanie dans la période dualiste austro-hongroise”, Transylvanian Review, 1994, vol. 
III, no. 2, Summer, p. 64.

30 Ștefania Mihăilescu, op.cit., p. 16.
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modificarea atitudinii față de munca femeii. La un prim nivel, strict discursiv, sunt de 
remarcat nuanțele terminologice introduse în legislația de la finele secolului al XIX-lea. 
Astfel, legea XXVI din anul 1893 lămurea încă din titlu grupul socio-profesional pe 
care îl avea în vedere, făcând referire la „salariul învățătorilor și învățătoreselor, care 
funcționează în școlile elementare comunale, precum și cele susținute prin confesi-
uni”.31 Relativ la sistemul de pensii înființat în folosul cadrelor didactice, legea XXVII 
din anul 1894 menționa explicit faptul că din fondul astfel obținut urmau a fi plătite 
pensiile „directorilor, profesorilor, învățătorilor, directorițelor, profesoarelor, învăță-
toreselor aplicate la aceste institute de învățământ”.32 Distincția pe care o regăsim în 
textul acestei legi începe să se dilueze în legea XXVI din anul 1907 privind salarizarea 
învățătorilor de la școlile elementare de stat, care nu o mai înregistrează decât în legă-
tură cu pragurile de salarizare în funcție de vechimea în învățământ.33 În legea XVI din 
anul 1913 privind remunerarea cadrelor didactice de specialitate din școlile populare 
de sine stătătoare, se revine la această formă de separare discursivă bazată pe sex, deși 
nu există absolut nicio diferență între salariile învățătorilor și învățătoarelor.34 La un al 
doilea nivel, cel privind delimitarea profesiilor în învățământ, trebuie să remarcăm in-
troducerea în legislația maghiară a primei ocupații feminine, cea de educatoare. Legile 
XXXIX și LX din anul 1913, care aveau în vedere competențele directoarelor grădinițe-
lor de stat și ale directoarelor grădinițelor comunale și confesionale,35 garantau atribui-
rea exclusivă a acestei profesii femeilor. Începând cu anul 1898 funcționa la Blaj cursul 
de 6 luni pentru pregătirea îngrijitoarelor din azilurile de copii. Candidatele trebuiau 
să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, să prezinte certificatul de botez, să fi absol-
vit 6 clase elementare sau să aibă cunoștințe de scris, citit, matematică, limba maghiară 
și auz muzical, să ateste probitatea morală prin documente obținute de la primăria de 
care aparțineau și să dovedească prin certificat medical că sunt sănătoase, fiind prefe-
rate pentru aceste posturi soțiile de preoți, văduvele și orfanele.36 

Într-o primă etapă, în lipsa școlilor românești de fete, educația învățătoarelor și 
profesoarelor române se desăvârșește în școli maghiare sau în România. Astfel, în 
anul 1878 „o domnișoară română” care a absolvit studiile pedagogice la preparandia 
din Cluj, solicita un post de învățătoare într-o școală publică de fete sau de institutoa-
re,37 iar în anul 1888, Lucreția I. Popescu, absolventă a cursurilor școlii secundare de 
fete din Galați, ocupa postul de învățătoare scos la concurs de Reuniunea Femeilor 

31 Collecţiunea legilorŭ, Budapesta, S’a tipăritu în tipografia societății de tipariu pe acții din 
Pesta, 1893, p. 453.

32 Collecţiunea legilorŭ, 1894, p. 334.
33 Traducţiunea autentică a legilor, Budapesta, Comissionar principal Alois Toldi librar, 1907, p. 

473-491
34 Traducţiunea autentică a legilor, 1913, pp. 444-445.
35 Ibidem, pp. 409-444.
36 Unirea. Foia bisericească-politică, Blaj, 1898, nr. 15, p. 117.
37 Amicul Familiei. Foia bisăptămânaria pentru tote trebuinţiele vieţei sociale, Clusiu și Gherla, 1878, 

nr. 3, p. 36. 
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Române din Sibiu38. Maria Botiș-Ciobanu, învățătoare la școlile confesionale din 
Bârgău și Prundul Bârgăului, profesoară la Școala civilă de fete din Sibiu și directoare 
a internatului de fete de pe lângă Școala civilă de fete din Arad, absolvise cursurile 
Școlii Normale de stat din Cluj și apoi Școala Normală superioară din Budapesta. De 
asemenea, Carolina Teclu, directoarea Internatului Reuniunii Femeilor Române din 
Brașov, activase în România ca directoare a școlii profesionale Roșca-Codreanu din 
Bârlad și apoi a Externatului de fete din Ploiești.39 

Ulterior, chiar dacă nu au renunțat la varianta educării în instituțiile de învățământ 
de stat (în anul 1899 la preparandia de fete din Cluj au candidat 8 românce printre 
care și Victoria Lupan, fiica preotului Alexandru Lupan din Silvașul-de-Câmpie, și 
Leontina Sabo, fiica preotului Grigore Sabo din Aiton40), fetele originare din familii ro-
mânești s-au reorientat spre preparandiile românești din Transilvania. Octavia Russu, 
viitoarea soție a lui Matei Voileanu și mama Anei Voileanu-Nicoară, a obținut în anul 
1887 diploma de învățătoare din partea consistoriului diecezan din Sibiu, având drep-
tul de a preda în școlile poporale elementare cu limba de predare română41, iar Emilia 
Lungu-Puhallo a studiat ca elevă particulară la Preparandia din Arad, care îi și acordă 
diploma de învățătoare.42 În anul 1899, 12 dintre cei 16 absolvenți ai preparandiei din 
Arad au luat cu succes examenul de calificare organizat la Seminarul diecezan din 
Arad, între ei numărându-se 4 eleve preparandiste.43 De mare ajutor a fost înființarea 
în anul 1899 a studiilor pedagogice pentru eleve în cadrul Școlii civile de fete din Sibiu, 
măsură menită a întregi cursul complementar al școlii, cu scopul de a oferi fetelor po-
sibilitatea pregătirii în particular pentru cariera de învățătoare.44

Femeile pătrund în sistemul de învățământ ca învățătoare în școlile de fete sau în 
cele confesionale, pentru ca apoi să se orienteze spre școlile publice. Câteva exemple 
în acest sens sunt învățătoarele Maria Lăpuștean, Rea Silvia Langa și Silvia Chirilă, 
care au funcționat succesiv la școala de fete din Șimleu,45 Elisabeta Heriea născută 
Popovici, care a deținut timp de 32 de ani, începând cu anul 1876, funcția de învățătoa-
re la școala din Vinerea,46 învățătoarea Maria Drăgan, care, în anul 1888, redacta o scri-
soare de mulțumire adresată protopresbiterului tractual Andrei Ghidu, notarului cer-
cular George Crăciun, președinte al comitetului parohial, și preotului Iosif Ieremia din 
Colnic, Caransebeș, pentru sprijinul oferit în cei cinci ani cât a funcționat ca învățătoa-

38 Poşta română…, 1888, nr. 55, p. 327; nr. 65, p. 386.
39 Deşteptarea..., 1905, nr. 37, p. 3.
40 Tribuna Poporului, Arad, 1899, nr. 126, p. 3.
41 Arhivele Naționale Direcția Județeană Cluj. Fond personal Ana Voileanu-Nicoară. Dosar 8, f. 1. 
42 Elena Borugă, „Emilia Lungu Puhallo – colaboratoare din Banat la revista Familia”, Crisia, 
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re în școala confesională ortodoxă din această comună.47 Lor li se alătură Veturia Papp, 
soția lui Ioan I. Lapedatu, care, după finalizarea studiilor pedagogice la Budapesta, re-
vine la Beiuș unde funcționează inițial ca învățătoare la școala primară de fete cu pre-
dare în limba maghiară, pentru ca apoi să își înceapă activitatea la școala confesională 
din Săliște, unde impresionează plăcut opinia publică: „Pretutindenea se știuse face 
plăcută, fiind simpatizată de toți cei ce o cunoșteau. I se spunea «frumoasa dăscăliță» 
[...]. Știam cu toții că e foarte activă, luând parte chiar și la discuțiile publice relativ la 
învățământ, în conferințele învățătorești. Gazetele scriau cu entuziasm și simpatie de 
distinsa și frumoasa învățătoare”. În anul 1904, beneficiind de o bursă, Veturia Papp 
desfășoară un stagiu de perfecționare la Viena în vederea dobândirii cunoștințelor ne-
cesare conducerii Școlii de economie casnică ce urma a fi inaugurată în anul 1905 de 
Reuniunea Femeilor Române din Sibiu.48 La rândul său, Victoria Goga, sora poetului 
Octavian Goga, și-a început cariera didactică în anul 1900, funcționând ca învățătoare 
în școala confesională din Pianul Inferior. Reacția copiilor la aflarea veștii că vor avea 
o învățătoare: „Se minunau ei că au capătat învățătoare, sunt veseli!”49 este relevantă, 
credem, pentru a ilustra rezistența opiniei publice față de modelul femeii angajate, 
care nu devenise încă o imagine comună. 

Amploarea fenomenului, și mai ales caracterul său stabil pot fi deduse din evi-
dențele de personal ale școlilor secundare, Școala civilă de fete de la Sibiu fiind un 
exemplu în acest sens: Aurelia Filipescu, Victoria Filipescu, Eugenia Trif, Elisa Nasta 
căsătorită Bohățiel, Eugenia Iovescu căsătorită Tordășianu, Aglaida Băcilă, Maria 
Cioban căsătorită Botiș, Maria Muciu-Urechia căsătorită Folly, Eugenia Bardosy, Ana 
Frențiu, Eleonora Lemeny, Elena Siandru – profesoare, Sabina Brote, Elena Petrașcu 
(a deținut și funcția de directoare a internatului) – profesoare de limba franceză, 
Matilda Mangesius căsătorită Pflebs, Mina Wagner (profesoare și la Școala superi-
oară de fete evanghelică-luterană din Sibiu) – ca profesoare de gimnastica, Terezia 
Czekeliu, Maria Roman, Cornelia Surdu, Eufemia Katona căsătorită Radu, Maria 
Pop, Elisaveta Butean, Maria Florea – profesoare de lucru manual, Adela și Victoria 
de Heldenberg, Alexandrina Cunțan, Selma Möckesch, Elena Cunțan, Olivia Bardosy 
căsătorită Deleu, Elsa de Heldenberg, Delia Olariu, Alexandrina Moga, Cornelia Man 
– profesoare de muzică, Laura Vlad – profesoară de desen și caligrafie, Matilda Roth, 
Lotte Goldschmiedt (profesoare și la Școala superioară de fete evanghelică-luterană 
din Sibiu) – profesoare de pictură și Veturia Papp căsătorită Lapedatu – profesoară de 
economie casnică și lucru manual.50 De remarcat e Laura Vlad, sora scriitorului Victor 

47 Poşta română..., 1888, nr. 73, p. 435.
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Vlad Delamarina, cu studii desăvârșite la Academia de pictură din München, care ofe-
rea doamnelor interesate cursuri particulare de pictură, independent de activitatea pe 
care o desfășura în cadrul Școlii civile de fete din Sibiu.51

În afara mediul instituționalizat, meseria de educatoare era asigurată de institu-
toarele și profesoarele particulare. Dacă în anul 1878 „o domnișoară română de 16 ani, 
care și-a făcut studiile în claustrul surorilor-monahale din Alba Iulia, și vorbește bine 
limbile patriei (română, maghiară și germană)” era în căutarea unui post de educatoa-
re pentru fetițe într-o familie,52 în anul 1899 „o damă tânără și cultă” căuta un post de 
guvernantă53 și o fiică de preot solicita un post similar sau angajarea ca „îngrijitoare de 
casă”.54 În anul 1907 văduva Gabriela Popovici din Oradea dorea să angajeze „o dom-
nișoară română”, cu sarcina de a preda unei fetițe limba română.55

Funcționarele formează, la rândul lor, un grup destul de stabil, care s-a dezvoltat 
constant începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În sistemul serviciilor 
publice, întreprinderi private, bănci, cancelarii sau birouri, activitatea specifică pe care 
ele o desfășurau era cea de secretariat sau contabilitate, presa vremii fiind foarte recep-
tivă la noile evoluții. Plecând de la anunțurile publicate în diverse publicații periodice, 
devine posibilă reconstituirea unui prototip al funcționarei – cunoscătoare a limbilor 
maghiară, germană și română56, cu „o scrisoare bună”57, inteligentă58 și, uneori, cu ex-
periență în domeniu. Libertatea publica anunțul „domnișoarei absolvente a unui curs 
de compatibilitate” cu trei ani de experiență, „bine introdusă în toate afacerile de ban-
că, precum și la casă, posedă în scris și vorbire limba română și maghiară, se pricepe la 
scrisul cu mașina, are și scrisoare frumoasă”, care căuta un loc de muncă într-o bancă 
sau în orice alt stabiliment potrivit „unei domnișoare inteligente”.59 În ceea ce privește 
educația acestor fete, cele mai solicitate și des întâlnite specializări erau cele contabile60 
sau comerciale.61 Ele erau angajate în cancelarii sau birouri de avocatură, bănci, redac-
ții ale unor reviste, în prăvălii pe post de contabile sau în librării. 

De o deosebită atenție beneficiază în întreaga perioadă angajatele poștei și tele-
grafului. În anul 1868 este emisă o circulară ministerială, care permitea femeilor să 
muncească în oficiile telegrafice, mai ales în cazurile de substituire a funcționarilor 
de către soții sau fiice în oficiile în care activitatea se desfășura și pe timp de noapte, 

Tipografiei Arhidiecezane, 1911, pp. 39-43.
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53 Tribuna Poporului..., 1899, nr. 38, p. 3.
54 Tribuna Poporului..., 1899, nr. 227, p. 3.
55 Telegraful român..., 1907, nr. 43, p. 176.
56 Libertatea..., 1903, nr. 32, p. 7.
57 Libertatea..., 1909, nr. 4, p. 6. 
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remunerația fiind stabilită la de 300 de florini pe an.62 Cu timpul sunt ridicate barierele 
convenționale privind accesul femeilor în sistemul de poștă și telegraf, fiind eliminată 
regula administrării unui oficiu poștal doar prin expeditori poștali instruiți. Astfel, fe-
meile obțin posibilitatea de a conduce ele însele oficiile poștale, cu condiția susținerii 
unui examen de specialitate.63 La cursurile gratuite de poștă și telegraf, organizate la 
Brașov, Cluj și Târgu-Mureș aveau acces cetățenii maghiari, indiferent de sex, dacă 
aveau „viața nepătată”, erau absolvenți ai cel puțin 4 clase gimnaziale sau civile și 
cunoșteau bine limba maghiară.64 Dacă în anul 1870 existau în Ungaria un număr de 
52 de funcționare publice, dintre care 7 telegrafiste,65 în anul 1902, în sistemul de poștă 
și telegraf, funcționau 3623 de femei, majoritatea ocupând posturi inferioare (magiștri 
poștali – 2171, curieri – 70, angajați ai poștei – 1382) în orașele mici sau în zonele rurale. 
În aceste segmente numărul femeilor devine cu timpul covârșitor, în aceeași perioa-
dă numărul bărbaților, care dețineau aceleași funcții, ridicându-se la 1820 de magiștri 
poștali, respectiv 174 de angajați ai poștei.66

Munca femeii în afara casei mai apare uneori, destul de rar ce e drept, și sub forme 
excepționale, relevante fiind două situații prezentate de Valeriu Braniște. Rememorând 
perioada în care a fost închis la Seghedin, alături de memorandiști, el remarca efor-
turile Elenei Pop Hossu-Longin de a asigura buna funcționare a moșiei tatălui său, 
George Pop de Băsești: „Săptămână de săptămână soseau de la d-na Elena lungi ra-
poarte despre totul ce se întâmplase pe moșie și B.G. da de aici ordinele [...] Și doamna 
Elena care-și cunoștea pe tata, potrivea totdeauna astfel rapoartele, ca să fie pe placul 
bătrânului”; mai mult, chiar dacă „era B.G. foarte dificil în ale administrării moșiei”, a 
apreciat eforturile fiicei sale pe care le remarcă în timpul concediului de 10 zile primit 
ca urmare a decesului soției, timp în care „călărise, văzuse toate și era mulțumit cu 
«Elena» lui, care administra mai cu succes decât el. Și oamenii o iubeau”.67 Al doilea 
caz asupra căruia se oprește Valeriu Braniște este cel al soției sale, Maria Braniște, care, 
implicată încă de la început în editarea revistei Drapelul: „La început a condus soția 
mea «din plăcere» cărțile administrației, având scrisoare frumoasă, regulată și legibilă. 
Nu era așa mult de lucru și îl făcea de fapt cu plăcere, nepermițând nimănui să scrie în 
aceste cărți. Trecând în administrația mea ziarul, a condus apoi toate cărțile indepen-
dent, apăsându-i umerii încetul cu încetul întreaga administrație și expediție”, preia 
sarcina dificilă a editării efective a revistei atunci când Valeriu Braniște este închis în 
anul 1918 la Seghedin, acesta recunoscându-i meritul deosebit în dezvoltarea și func-
ționarea revistei: „în anii din urmă a lucrat zi de zi cel puțin 8 ore la zi pentru ziar, 

62 Familia. Foia enciclopedică şi beletristică cu ilustraţiuni, Budapesta–Oradea, 1868, nr. 45, p. 535. 
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conducând restul timpului afacerile casei pline de copii și renunțând aproape la orișice 
plăcere, numai să-și poată face datoria în casă și foaie. Fără sprijinul ei efectiv, inimos 
și inteligent, conștiincioasă până la pedanterie, n-aș fi putut duce ziarul înainte și na-
țiunea românească din monarhia habsburgică ar fi astăzi fără un ziar național-politic. 
N-am destule cuvinte să remarc aceste merite și să le pun copiilor mei ca model de ur-
mat”. În momentul în care Valeriu Braniște redacta aceste memorii, Maria Braniște era 
angajată a revistei, beneficiind de o remunerație lunară de 150 de coroane.68

De cele mai multe ori contemporanii se raportau într-o manieră tradiționalistă la 
limitele pe care femeile trebuiau să le aibă în vedere atunci când alegeau o profesie, 
de unde și interesul pentru cele care optau pentru cariere neconvenționale, în dome-
nii precum cel tehnic sau medical. Arhitectura pare să fi generat un interes sporit din 
partea femeilor, pentru că, deși o meseria din categoria celor „dure oarecum, grele, 
parcă totuși mai bărbătești ca femeiești”, puțin compatibilă deci cu ideea de feminita-
te și mult mai îndepărtată de idealul femeii casnice decât învățătoarele, profesoarele 
și funcționarele pe care „le știm de multișor, încât nu ne mai mirăm că le vedem tot 
mai dese în aceste cariere”, femei precum Serica Schuller din Budapesta sau Serena 
Erdelyi din Budapesta fac cinste meseriei lor: „Grupa Popper de locuințe de muncitori 
din Pesta, și palatul Popper, vestesc istețimea acestei arhitecte [Serena Erdelyi], care e 
mult căutată”.69 Ilona Preda (sau Helena de Preda, cum apare ulterior), fiica lui Iuliu 
Preda din Bistrița, a susținut cu succes în anul 1903 examenul „din științele zidăriei” 
în Târgu-Mureș70, pentru ca în anul 1906 să o regăsim la Bistrița, activând ca inginer 
constructor în propriul birou.71 

Profesiile medicale, cum am văzut deja în cazul moașelor, încep să atragă femeile 
din ce în ce mai mult. Valeria Curtuțiu, fiica avocatului arădean Moise Curtuțiu, devi-
ne în anul 1904 medic la spitalul comitatului Bichiș.72 În calitatea sa de medic în orașul 
Giula făcea parte din consiliul municipal, fiind implicată într-un scandal fără prece-
dent atunci când i-a fost contestat dreptul de vot în cadrul acestui consiliu, pe motiv 
că legislația maghiară nu prevedea o asemenea situație. Ajunsă în instanță problema 
a fost soluționată favorabil Valeriei Curtuț, iar judecătorul i-a acordat dreptul de vot 
considerând că în acest caz e „irelevant că s-a pus ori se va pune în discuția camerii 
vreun proiect cu drept de vot pentru femei”.73 Pe linia inaugurată la nivel legislativ de 
ordonanța care permitea femeilor să practice farmacia, apar primele reprezentante ale 
acestei categorii profesionale, una dintre ele fiind Erica E. Comșa, fiica profesorului se-
minarial D. Comșa din Sibiu, care în anul 1908 a obținut titlul de asistentă în farmacie, 
două premii în bani și „drept cadou o colecție de farmacie admirabilă”.74 
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Prezențe feminine în viața culturală 

Activitățile culturale pe care le desfășoară femeile în această perioadă sunt o con-
stantă a vieții sociale, în special prin reprezentațiile de diletanți. De fapt, era absolut 
obligatoriu ca doamnele și domnișoarele din societate burgheză să aibă cunoștințe mu-
zicale, de preferință aptitudini de a cânta la un instrument (care de cele mai multe ori 
era pianul), sau să participe la reprezentațiile teatrale organizate de diferite asociații cu 
specific artistic sau de altă natură. Îndeosebi „muzica găsește un interpret excelent în 
aceste ființe delicate, cu simțurile atât de dezvoltate, și sufletul așa de impresionabil. 
Ele găsesc accente, care vin din inimă, știu ghici secretul de a comunica și altora emo-
țiunea lor, de a face să simță și alții, ce simt ele, și aceasta e adevărata artă”, în timp 
ce pictura, de exemplu, era considerată o artă puțin potrivită sensibilității feminine 
deoarece „Spiritul ei [al femeii] e prea fin pentru a crea acele scene grandioase, pline 
de putere și de o viață activă, care se par a fi privilegiul bărbatului”.75

La jumătatea secolului al XIX-lea exista un discurs critic la adresa dezinteresului 
elitei românești pentru muzică și pentru studiile muzicale exclusive, văzute ca mijloc 
de conservare a folclorului românesc. Din acest punct de vedere, formarea unei elite 
muzicale apte să prevină deznaționalizarea apărea de-a dreptul vitală, însă problema 
principală era lipsa unor beneficii financiare sigure și constante, ceea ce îndepărta do-
ritorii de o carieră care însemna lipsuri materiale și sărăcie.76 Aceeași idee, completată 
de o critică a superficialității manifestărilor culturale feminine, o regăsim și la sfârșitul 
perioadei, muzica, în special, fiind considerată un moft al elitei feminine, lipsite de 
un gust cultural autentic. În aceste condiții, muzica se transformă într-o oportunitate 
profesională, nu atât din considerente artistice, cât mai ales din rațiuni practice, feme-
ile având posibilitatea de a aplica, în calitate de profesoare, la școlile de fete.77 Teatrul, 
în schimb, nu oferă o asemenea oportunitate nici la nivel discursiv, dar nici la nivel 
practic, reprezentațiile teatrale rămânând, în ciuda eforturilor „Societății pentru cre-
area unui Fond de teatru român”, în sfera diletantismului. Manifestările culturale ale 
româncelor din Transilvania se împart în două categorii: cele subordonate unui ama-
torism cultural generalizat, dictat de eforturile de culturalizare a societății românești, 
și cele care se apropie de o consacrare artistică publică sau chiar de o profesionalizare 
a artei, în special a celei muzicale. 

În sfera primei categorii, cea a manifestărilor artistice diletante, se plasează cele 
mai multe dintre știrile publicate în periodicele vremii. Definitoriu pentru mișcarea 
culturală a românilor transilvăneni în această perioadă este efortul de înființare de so-
cietăți teatrale sau reuniuni de cântări, cu scopul de a stimula producțiile teatrale și 
concertele în folosul conservării identității naționale. Din aceste considerente ia, de 
altfel, naștere și Astra. Anterior apariției Astrei, existau câteva societăți culturale care 

75 Amicul familiei..., 1878, nr. 29, pp. 342-344.
76 Orientul latin. Diariu politic, literar, social şi economic, Brașov, 1874, nr. 30, p. 120.
77 Deşteptarea..., 1905, nr. 24, p. 2.
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începuseră opera de consolidare a culturii române, anume societățile de lectură ale 
tineretului universitar. Din acest punct de vedere se remarcă „Societatea literară româ-
nească” din Oradea, care funcționa deja la începutul secolului XIX, dar care a fost ofi-
cializată doar în anul 1852, atunci când Alexandru Roman a redactat Statutele, care au 
devenit, de altfel, modelul după care s-au organizat societățile similare de la Seghedin, 
Blaj, Sibiu, Brașov, Gherla sau Cluj. La Cluj exista o societate de lectură, încă din anul 
1845, organizată de Neagoe Popea și Alexandru Papiu Ilarian, scopul său fiind pro-
movarea limbii și a istoriei românilor.78 În anul 1869 ia naștere la Cluj prima societate 
teatrală ambulantă românească din Transilvania, condusă de Vasile Podoabă, care a 
funcționat până în anul 1875 și care s-a dezvoltat din Societatea de lectură din Cluj. 
La această societate, care avea ca scop răspândirea producției teatrale românești în 
zonele din jurul Clujului, au colaborat domnișoarele I. Isac, Maria Centea, Mariți Turc, 
Sofia Cerghedi și Rozalia Duca. În Lugoj a funcționat „Reuniunea română de Cântări 
și Muzică” (condusă din 1898 de dirijorul Ion Vidu), femeile făcându-și simțită pre-
zența odată cu inițierea de către Elena Dobrin a șezătorilor săptămânale în care erau 
prezentate piese muzicale sau scurte declamații și monologuri, completate uneori de 
reprezentațiuni teatrale, tablouri vivante sau operete. Printre colaboratoarele acestei 
societăți se numără doamnele Stolojan, Iulia Lazăr, C. Brediceanu, Ofelia Ianculescu, 
Silvia Iorga, Ana Peștianu etc.79 La Brașov, prejudecățile privind moralitatea actorilor 
au ridicat piedici serioase în calea înființării unei societăți teatrale, numărul femeilor 
implicate în asemenea activități fiind la început foarte mic. Manifestările cultural-ar-
tistice se diversifică și sporesc cantitativ abia după înființarea reuniunilor de cântări 
și gimnastică, apogeul acestora fiind atins în anul 1900, când Gheorghe Dima este 
numit în fruntea „Reuniunii de Cântări și Muzică” din Brașov. La Sibiu a funcționat 
„Reuniunea de Cântări și Muzică”, înființată de dr. Brote, gândită inițial sub forma 
unui cor bărbătesc, la care au colaborat de-a lungul timpului și nenumărate doamne 
precum Minerva Brote, doamna Lalescu, Maria Crișan, Alexandrina Moga, Leontina 
Simionescu, Elena Cunțan, Olivia Bardosy, Lucia Cosma, Delia Olariu, Elisabeta Hosu, 
Valeria Greavu, Aneta Onițiu etc. Reuniunea din Sibiu a fost condusă începând cu anul 
1881 de Gheorghe Dima, alături de care a cunoscut numeroase succese.80 La Făgăraș 
funcționa, de asemenea, societatea cultural-teatrală „Progresul”, înființată și coordo-
nată de Matei Jiga, directorul Institutului de economie și credit „Furnica”.81 Aceasta 
a fost înființată în anul 1883 pe nucleul fostei „Reuniuni române de Cântări”, a cărei 
activitate a fost întreruptă de înrolarea unui număr important ai membrilor săi în ar-
mata română, în timpul Războiului de Independență. Avându-i ca președinte pe Ioan 

78 Eugenia Glodariu, „Prima societate românească de lectură din Cluj”, Apulum, 1969, VII/ II, 
pp. 178, 177-185.

79 Ștefan Mărcuș, Thalia română. Contribuţii la istoricul teatrului românesc din Ardeal, Banat şi părţi-
le ungurene. [S.l.], [s.n.], 1945.

80 Ibidem.
81 Leonard Paukerow, op.cit., p. 77.
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Roman și ca secretar pe Nicolae Aron, aceasta organiza reprezentații teatrale anuale.82 
La Beiuș a funcționat celebra Reuniune de cântări „Lyra”, înființată în anul 1905 sub 
președenția lui Ioan Ciordaș, care concertează și la Arenele Romane în anul 1906 sub 
conducerea dirijorului Ioan Bușița.83 În anul 1893 este înființată la Sebeș Reuniunea 
română de cântări, scopul său fiind dezvoltarea și promovarea muzicii culte. Printre 
colaboratoare găsim pe Otilia Cărpinișan, Maria și Aurelia Dobrescu, Letiția Blaga.84

Fără îndoială, un moment important al mișcării cultural-artistice a românilor tran-
silvăneni a fost înființarea „Societății pentru Fond de teatru român”, în anul 1870, 
sub impulsul trupelor de actori din România care evoluau periodic în Transilvania. 
Obiectivele principale ale Societății erau adunarea de fonduri pentru construirea unui 
sediu al teatrului național și stimularea reprezentațiilor teatrale de amatori. Adunările 
generale ale Societății erau organizate anual în diferite localități din Transilvania, după 
modelul Astrei,85 urmărindu-se constituirea de societăți sau reuniuni teatrale prin con-
tactul direct cu populația românească din întreaga Transilvanie. 

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea apar societățile de lectură și reuniunile de cân-
tări ale meseriașilor români, unele dintre acestea având o activitate remarcabilă. 
Reprezentațiile teatrale de amatori se dezvoltă și ele extrem de mult, fiind organizate 
de coruri bisericești, corpuri didactice din diferite comune, coruri ale meseriașilor și ale 
țăranilor, elevi ai școlilor poporale, elita urbană sau rurală, reuniuni de muzică și cân-
tări (de exemplu „Armonia” din Bocșa Montană, din Bistra, Năsăud, Reșița-Montană), 
reuniuni ale femeilor române, reuniuni ale meseriașilor români, reuniuni ale sodalilor 
români din Sibiu sau Brașov, societăți de lectură sau de tineri, elevi și studenți.86 Toate 
aceste reprezentații erau îmbogățite prin contribuția femeilor care activau, perma-
nent sau sporadic, în cadrul diverselor asociații și reuniuni culturale. Între artistele de 
ocazie se remarcă Elena Cunțan, Aurelia Gerbert, Ana Filipan, Cornelia Deacu, Delia 
Olariu, Ersilia Popovici, Eugenia Moga, pianistele Ana Petco, Ana Pop, Cornelia Man, 
Delia Marinescu, Elena Florian, Eleonora Borcia, Elvira Căpățână, violonistele Elisa de 
Heldenberg, Ella Ioanovici și multe altele.

Din cea de-a doua categorie, a profesionistelor care obțin recunoaștere publi-
că, fac parte în special interpretele cu studii muzicale serioase. De remarcat e faptul 
că toate femeile care reușesc asemenea performanțe au preocupări muzicale, singu-
rele actrițe care rețin atenția opiniei publice românești din Transilvania fiind Fanny 
Tardini, Matilda Pascaly și Agata Bârsescu, cunoscute publicului românesc datorită 

82 Constantin Cuza, Maria Lambucă, Societatea pentru crearea unui fond de teatru român, cuvânt 
introductiv de Mircea Mancaș, Brașov: Casa Județeană a Creației Populare, 1971, p. 94

83 Ștefan Mărcuș, Muzica şi teatrul în judeţul Bihor, Oradea: Tiparul Tipografiei Diecezane, 1935. 
p. 118. 

84 I. Lazăr, „Documente inedite despre „Reuniunea de cântări” din Sebeș”, Apulum, 1990-1993, 
XXVII-XXX, pp. 443-451.

85 Ștefan Mărcuș, op.cit., p. 119.
86 Anuarul Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, Brașov, 1899-1911. Vezi tabelele care 
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turneelor teatrale. Printre puținele femei care au activat pe teritoriul Transilvaniei 
ca actrițe profesioniste se numără Veronica Halmăjan (originară din Turnu-Severin), 
Iulia Dobriceanu, Versavia Angelescu și Ana Alexandrescu, toate făcând parte din 
Societatea teatrală G.A. Petculescu, înființată în anul 1878. De altfel, activitatea trupei 
s-a lovit de indiferența pe care românii o arătau la momentul respectiv reprezentațiilor 
teatrale, acesta fiind și motivul desființării sale în anul 1889. Petculescu angaja actorii 
pe bază de contract, ilustrativ fiind contractul încheiat cu Veronica Halmăjan, cea mai 
bună actriță a trupei, care se angaja ca pe parcursul celor opt luni cât dura stagiunea 
teatrală, să învețe și să prezinte orice rol i-ar fi fost distribuit și să se supună tuturor re-
gulilor interne ale Societății, beneficiind de recuzită, de o remunerație de 35 de florini 
pe lună, plătită în două tranșe, și de un concediu de două luni pe an.87

În ceea ce privește artistele care se orientează spre muzică, prima personalitate 
pe care am reușit să o identificăm este violonista Elisa Circa, despre activitatea căre-
ia Familia publică o serie de articole în intervalul 1865-1867. Născută în anul 1847 în 
Săcele, ea s-a impus publicului românesc după ce și-a desăvârșit educația la Viena, 
unde a studiat sub îndrumarea profesorului Joseph Hellmesberger. Debutul său are 
loc în anul 1862, cu ocazia Adunării Astra organizate la Brașov: „eu încă avui onoare 
a fi de față la acel concert și nu voi uita minutul acela, când juna artistă abia de 15 
ani cu păru-i rotund se ivi pe tribună și cu arcul tricolor scose din violina-i tonuri 
atât de încântătoare, încât entuziasmul publicului nu se poate descrie, aplauzele nu 
mai încetau”, continuând apoi seria de concerte la Sibiu (1863) și București (1864).88 În 
anul 1865 susține un turneu în întreaga Transilvanie, evoluând la Făgăraș,89 Timișoara, 
Arad90, Oradea Mare (în cele două concerte fiind foarte apreciată de public: „Mâna-i 
fragedă purta arcul cu o prestație, cu o ușurătate, la care mulți dintre artiștii cei mai 
străluciți ai Europei au ajuns numai după ani plini de experiență, după studii îndelun-
gate. Sunetele cele mai diferite, cele mai măiestrite, știe a le scoate atât de natural de pe 
coardele mute, încât pare că nu a trebuit să le învețe niciodată, pare că au fost totdeau-
na proprietatea ei”91), pentru ca în 1866 să susțină un nou concert la București92 și în 
1867 la Brașov, înainte de a pleca la Paris pentru perfecționare.93 Tot în 1867 o regăsim 
într-o știre legată de concertul susținut la Ploiești, din care aflăm și că activitatea Elisei 
Circa era subvenționată de domnitorul Carol al României.94

La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX se impun atenției patru per-
sonalități care au ocupat scena publică prin concertele sau reprezentațiile muzicale 

87 Anuarul Societăţii pentru crearea unui Fond de teatru român, 1901-1902, nr. V, pp. 69-95.
88 Familia..., 1865, nr. 4, p. 46.
89 Familia..., 1865, nr. 12, p. 152. 
90 Familia..., 1865, nr. 14, p. 176.
91 Familia..., 1865, nr. 18, p. 224.
92 Familia..., 1866, nr. 43, p. 515.
93 Familia..., 1867, nr. 2, p. 23.
94 Familia..., 1867, nr. 1, p. 11.
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la care au participat sau ale căror protagoniste au fost. Acestea sunt Lucia Cosma, 
Veturia Tritean, Ana Voileanu și Aurelia Cionca. Lucia Cosma a fost, fără îndoială, 
una dintre cele mai reprezentative interprete ale acestei perioade. Născută în fami-
lia lui Partenie Cosma, a avut șansa de a desăvârși o educație muzicală solidă sub 
tutela lui Gheorghe Dima și a profesoarei Hedwiga Herman-Boenoke95, educație pe 
care a exploatat-o ulterior în concertele ei, multe organizate în scopuri filantropice. 
După stagiul de perfecționare efectuat în anul 1909, la Paris, sub conducerea Matildei 
Marchesi, Telegraful Român putea afirma despre Lucia Cosma că „Întoarsă în patrie, 
cunoscătoarea de artă s-a schimbat în veritabilă artistă”, concertând în București (la 
Palat și la Ateneu), Brașov, Timișoara și Arad și „secerând izbânda pretutindeni, unde 
s-a arătat publicului. În unele locuri, ca de pildă în Brașov, concertul său a fost con-
siderat ca un „eveniment muzical”,96 În 1913 artista a susținut la Sibiu, în compania 
pianistei Ana Voileanu, un concert care i-a adus numeroase aprecieri pozitive: „dacă 
vocea d-sale n-a câștigat atâta în volum, în schimb, însă a ajuns de-o claritate uimitoare 
și trecerile dintr-un registru într-altul le face cu ușurința unei artiste desăvârșite”.97 În 
anul 1914 Lucia Cosma concertează din nou la Ateneul din București, fiind considerată 
„una din cele mai dulci și mai măestre cântărețe, pe care ziarele din Regat o scot în 
lumină ca pe o mândrie a Ardealului românesc”,98 și susține primul concert la Orăștie, 
ocazie cu care „a uimit până la extaz publicul ales ce alergase – „să-i auză a ei guriță”: 
„Adevărată artă, înaltă școală muzicală și o voce de salon, dulce, sonoră și curată ca 
cristalul, ne-a arătat dna Lucia Cosma în toate punctele din program. Și n-au drept 
cei ce zic că această voce fermecătoare n-ar fi destul de puternică. Nu. La Orăștie ne-a 
dat dovadă și despre aceasta. E adevărat, Dna Cosma nu pune pond pe strigatul în 
cântare, pe arătarea vocii în toată puterea ei, ceea ce de regulă asigură cântăreților o 
reușită ieftină și stoarce aplauze la cei ce nu pricep, – dna Lucia însă cântă artistic, nu 
jertfește arta pentru efect și numai acolo unde e de lipsă ne arată în deplin și volumul 
vocii sale”.99

Veturia Tritean a fost una dintre cele mai apreciate interprete vocale care au activat 
în această perioadă în Transilvania, și nu numai. Ea a colaborat mult cu Reuniunea 
română de muzică din Sibiu, în anul 1910 susținând un concert în care „ne-a dat ia-
răși ocaziune să admirăm comoara sa de voce”.100 Tot în anul 1910 artista susținea la 
Ateneul din București un concert la care a luat parte și principesa Maria, impresio-
nând prin calitățile sale vocale: „înzestrată cu un organ vocal (mezzo-sopran) de o 
rară frumusețe, de-o putere extraordinară, un volum neobișnuit de mare; organ plin, 
sonor și viguros; oval și tunător în notele înalte, profund și zguduitor în registrul jos, 

95 Vasile Dudaș, Aurel Cosma (1867-1931), Timișoara: Editura Mirton, 1988, p. 27.
96 Telegraful român..., 1910, nr. 21, p. 91.
97 Luceafărul. Revistă literară, Budapesta, 1911, nr. 23, pp. 536-537. 
98 Libertatea…, 1914, nr. 10, p. 3.
99 Libertatea…, 1914, nr. 25, p. 5. 
100 Luceafărul..., 1910, nr. 6, p. 151.
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cu vibrațiile și ondulațiunile egale, neîntrerupte, dna Triteanu știe să mânuiască acest 
aparat vocal cu multă îndemânare – rezultat al unor studii neîntrecute ca devotament, 
plăcere și inteligență. Școala urmată de dsa nu e germană pură, ci un complex fericit, 
o împletire a diferitelor școli, din care a luat și a combinat tot ce-a găsit mai bun, mai 
artistic și mai conform cu stilul și căldura piesei ce interpretează”.101 În 1912 Veturia 
Tritean impresionează auditoriul din Orăștie „prin dulceața vocii și registrul înalt pe 
care îl cântă cu atâta artă și fără nici o greutate!”102 și concertează la București alături 
de George Enescu și Cella Delavrancea.103 Principala sa realizare a fost participarea, în 
anul 1914, la tradiționalul festivalul de la Bayreuth dedicat lui Wagner, act definit de 
George Oprescu ca „un curaj extraordinar”.104 În anul 1909, ca urmare a concertelor 
susținute la castelul Peleș, Veturia Tritean a obținut din partea regelui Carol I medalia 
Bene-merenti cl. I105. În privința talentului și caracterului său stau mărturie fragmente 
rememorate de personalități ale vremii, Lucian Blaga, văr al său, considerând-o pe 
Veturia Tritean un personaj fascinant, atipic în societatea transilvăneană: „Ea își trăia 
viața într-un fel degajat, artistic, în izbitor contrast cu modul provincial și cuprins de 
complexe al celor mai multe din femeile cetății. Voiciunea spirituală, sănătoasă, plină 
de nerv și inflexiunile conștient cultivate ale glasului, priceperea în chestiuni artistice, 
instinctivă în primul rând și fără de nici o urmă de învățătură însușită pe dinafară, 
au rotunjit în jurul ei un nimb, ce așeza în penumbră toate semenele ei din aceste ți-
nuturi”.106 De altă părere sunt, însă, Valeriu și Maria Braniște, atunci când se referă la 
calitățile sale vocale în corespondența pe care o poartă în anul 1918. Maria Braniște se 
declară impresionată de „vocea ei, o voce mare, caldă, frumoasă”, însă dezamăgită de 
tehnica sa, pentru că „felul ei de a cânta lasă mult de dorit”,107 cu aceste aprecieri fiind 
de altfel de acord și Valeriu Braniște, care face câteva remarci dure la adresa cântăreței: 
„Triteanca se învârte în cercul unei spirale, care coboară. Mutamur cum temporibus. 
Ea nu mai este cea din 1905, fata de preot din Sebeș, care a țâșnit ca un izvor limpede 
din viața sănătoasă a poporului, cu forța primordială a unui talent și cu o deosebită în-
țelegere pentru cântecul popular, pe care nu l-a mai cultivat după ce s-a mutat la oraș, 
ci a încercat să imite în lupta de concurență alte cântărețe – la început în special pe 
Lucia [Cosma] – până când s-a estompat și și-a pierdut originalitatea. Arta nu se imită, 
ci trebuie simțită lăuntric. Apoi contribuie și poziția ei socială ambiguă. Nici artistă 
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dedicată cu trup și suflet artei, nici soție de preot, ci ca Persephona, când la Pluto în 
lumea subterană, când la mama ei Ceres, nehotărâtă, incapabilă să ia o hotărâre fermă. 
Și apoi lipsurile materiale pe care vrea să le ascundă de ochii lumii. Este o mizerie când 
transformi «arta pentru pâine» în «arta în favorul cerșetoriei», orice mască surâzătoare 
ai arbora”.108 

O altă personalitate feminină a muzicii transilvănene a fost pianista Ana Voileanu. 
Aceasta a concertat la Brașov, Sibiu, Sighișoara, Cluj, Sebeș, Timișoara, Oradea, apoi 
la Budapesta, cu ocazia aniversării, în anul 1912, a 50 de ani de la înființarea societății 
Petru Maior, și tot în 1912, la Cernăuți cu ocazia jubileului societății Armonia. În anul 
1910 a luat parte la turneul organizat de Aurel Bănuțiu sub auspiciile Societății pentru 
crearea unui fond de teatru român, concertând în mai multe localități importante din 
Transilvania. În paralel, a desfășurat o variată activitate didactică la Școala civilă de 
fete din Sibiu, la Școala de muzică Tischer din Oradea Mare, și la Școala de muzică 
Gaspardy din Egu (Ungaria), pentru ca în anul 1919 să fie numită profesoară de pian 
la Conservatorul din Cluj109. Acompaniind-o pe Lucia Cosma în concertul dat la Sibiu 
în anul 1911, aceasta a impresionat publicul prin talentul și tehnica desăvârșită, care 
„întrece pe cea a profesoarelor de pian”.110 Concertul susținut în 8 martie 1912 la Sibiu 
i-a adus de asemenea aprecierea unanimă a publicului: „Domnișoara Voileanu prin 
acest concert a secerat nu numai aplauzele entuziaste ale publicului, ci a dobândit și 
cununa de pianistă virtuoasă, neîntrecută în orașul nostru muzical [...]. Acum când 
d-șoara Voileanu și-a luat zborul de cuceritoare în public, inimile noastre o însoțesc 
cu urări de izbândă desăvârșită, dorindu-i din tot sufletul să fie încununată de laurii 
nemuririi, atât ca pianistă, cât și ca creatoare de opere de artă”.111 Pe marginea progra-
mului unui concert organizat în Leipzig în anul 1914, Ana Voileanu nota o experiență 
interesantă de care a avut parte în timpul unui concert, ceea ce ne permite să aruncăm 
o scurtă privire în lumea artistei: „Mergeam la concerte fără să duc cu mine notele. La 
unul din ele mi s-a întâmplat următorul lucru: așteptând să-mi vină rândul repetam în 
gând primele măsuri ale preludiilor, temele fugilor... când deodată am înghețat: nu-mi 
aminteam în ruptul capului tema uneia dintre fugi. Am ieșit pe podiu într-o stare de 
nedescris: ce să mă fac dacă la sfârșitul preludiului nu-mi vin în minte primele tonuri 
ale fugei? Dar o sub-memorie, un impuls conducător ritmic-melodic foarte lăuntric s-a 
rostit la momentul critic... mi-am jurat însă să nu mai plec de acasă fără note...”.112

În fine, născută din părinți ardeleni, Aurelia Cionca a fost o pianistă celebră la înce-
putul secolului XX, copilul-minune al artei muzicale feminine românești. În anul 1908 
aceasta susține un concert la Orăștie, publicul fiind îndemnat „să nu scape rarul prilej 
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de a asculta acest concert de înaltă artă!”,113 pentru că Aurelia Cionca era deja o artistă 
consacrată: „Numele Aureliei Cionca e deja așa de cunoscut peste tot locul unde româ-
nii citesc foi, că nici nu trebuie să spunem multe despre ea. Ea concerta în cele mai în-
alte cercuri muzicale pe când era numai de 8 ani, punând în uimire pe pricepătorii de 
muzică. I se zicea copila minune, și era deosebit îndrăgită de regina României Carmen 
Sylva, a cărei favorită a rămas și până azi. A concertat cu strălucit succes în sălile de 
muzică înaltă din Viena, Lipsca, Berlin, București etc. fiind mult admirată”.114

Există apoi câteva interprete care au reținut mai puțin atenția publicului transil-
vănean, dar care au fost cel puțin la fel de talentate ca și cele ale căror activitate am 
analizat-o mai sus. Dintre ele amintim pe Adelina Piso (specializată în violină, care în 
anul 1900 concerta la Viena115), Valeria Popp (elevă a Conservatorului din Budapesta, 
care în anul 1899 dădea un concert la Caransebeș alături de Ana Weiss și de profesorii 
Anton Sequens și Carol Schmidt116 și care în anul 1903 a fost angajată la Opera din 
Troppau117), Ersilia Roșca (originară din Brașov, care în anul 1913, în calitate de elevă a 
profesorului german de canto din Lipsca, Klengel, se afla în turneu în Germania, unde 
„se bucură de o mare reputație în cercurile artistice”118), Leontina Gartner (violoncel, 
apreciată de David Popper, unul dintre cei mai mari specialiști ai acestui instrument, 
astfel: „D-șoara Leontina Gartner, de patru ani eleva mea, la Academia regească de 
muzică din Budapesta, este o virtuoasă excelentă în violoncel, de un ton, și de-o preda-
re frumoasă și melodioasă și de-o școală tehnică, care o face să predomnească și să în-
vingă cu ușurătate cele mai mari greutăți. Ea nu are astăzi rivală”; în anul 1893 susține 
un concert la Brașov, orașul său natal119).

Concluzionând, putem spune că, dincolo de discursul limitativ al epocii, femeile 
depun eforturi consistente în direcția reevaluării statutului lor social și profesional. 
Unele dintre ele sunt mânate de necesitățile vieții cotidiene, altele acționează sub im-
pulsul pasiunii și talentului, însă toate contestă în mod evident discursul dominant 
construit în jurul unei reprezentări trunchiate a femeii și a rolului său în societate. 
În ceea ce privește alegerea profesiei, femeile nu abandonează modelele tradiționale 
dar și forțează societatea să accepte și alte atitudini și comportamente, mult radicali-
zate față de cele promovate prin discurs. În acest punct, însă, nu trebuie pierdută din 
vedere apartenența socială, deoarece condițiile economice și sociale concrete influen-
țează opțiunile femeilor, motiv pentru care munca femeii nu poate fi evaluată global, 
pornind de la aceleași premise. Cel mai solid argument în acest sens este apartenența 
aproape exclusivă a femeilor care aleg cariera didactică la o elită intelectuală formată 

113 Libertatea..., 1908, nr. 35, p. 5.
114 Libertatea..., 1908, nr. 34, p. 6.
115 Bunul econom..., 1900, nr. 21, p. 6.
116 Telegraful român..., 1899, nr. 183, p. 3.
117 Bunul econom…, 1903, nr. 39, p. 5.
118 Cosînzeana..., 1913, nr. 50, p. 73.
119 Gazeta..., 1894, nr. 13, p. 3.
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din preoți și învățători. Din aceleași considerente, la fel de corectă este și ipoteza ac-
cesării meseriilor cu nivel redus de specializare de către femei aparținând claselor ur-
bane defavorizate, ele fiind motivate, fără îndoială, de condițiile economice concrete, 
cele care întrețin și impun în această perioadă necesitatea profesionalizării ocupațiilor 
feminine.
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Profesionalizarea muncii feminine în Transilvania 
până la Primul Război Mondial

Rezumat: Munca femeilor în Transilvania a rămas mult timp în obscuritate, deoarece s-a realizat 
în principal în gospodărie. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, femeile au început să acceseze 
spațiul public și s-au angajat în diverse domenii de activitate. Unul dintre domeniile preferate a fost 
învățământul, dar și în alte profesii, cum ar fi menajeră, lucrul în fabrici, în activitățile legate de îngrijirea 
personală, în birourile notariale sau în instituțiile de stat. Unele dintre aceste domenii, cum ar fi medicina 
sau activitățile tehnice, necesitau o educație superioară. În domeniile artistice, puține femei au reușit 
să-și transforme talentul într-o oportunitate de muncă, favorizând muzica în detrimentul actoriei și câș-
tigând o mulțime de comentarii pozitive în opinia publică. În procesul de alegere a unui loc de muncă, 
femeile trebuiau să ia în considerare oportunitățile reale, în special cele privind educația. Majoritatea 
celor care au avut mijloacele necesare pentru a-și asigura o educație superioară, proveneau din familii 
care puteau susține financiar dezvoltarea lor.

Cuvinte cheie: Transilvania, munca femeilor, gospodărie, menaj, învățământ, funcționari, învățământ 
superior, muncă specializată, artiști.

Professionalization of female work in Transylvania 
until the First World War

Abstract: Women labour in Transylvania had for a long time remained in obscurity, as it was 
carried out mainly in the household. During the second half of the nineteenth century they began 
to access the public space and engaged in various fields of activity. One of the favoured fields was 
teaching, but also other professions, such as housekeeping, working in factories, in activities related 
to personal care, in notarial bureaus or state institutions. Some of these fields, such as medicine or 
technical activities, required a higher education. In the artistic fields, few women managed to transform 
their talent into a labour opportunity, favouring music over acting, and gaining lots of positive reviews 
from the public oppinion. In the process of chosing a job, women had to take their real opportunities 
into consideration, mainly the ones regarding education. Most of those who had the means to secure 
a higher level education, originated from families which could finanically support their development.

Keywords: Transylvania, women labour, household, housekeeping, teaching, functionaries, higher 
education, specialized labour, artists.


