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La 5 decembrie 1927, la Sibiu, în adunarea generală a Astrei, a fost declarată în-
ființată Secția feminină și biopolitică. Maria Baiulescu, care, de altfel, va fi aleasă și 
președintă a Secției, venea să afirme: „Asociația pentru cultura și literatura poporului 
român mi-a făcut deosebita cinste a mă invita să rostesc și eu cuvântul meu în rândul 
erudiților conferențiari. Aceasta cinste se răsfrânge asupra tuturor femeilor române, 
prin faptul că Asociația înființează în secția sa medicală și biopolitică și o Secție femini-
nă. În această secție, urmând să colaborăm și noi, sunt chemată a expune modalitatea 
și influență, ce o putem avea asupra poporului și patriei noastre, prin grija și concursul 
ce-l vom da acestei însemnate probleme biologice naționale. […] Cea dintâiu condițiu-
ne pentru realizarea problemei biopolitice, relativ la aportul ce-1 poate aduce femeia, 
este importanța ce o va da educațiunei feminine, care cu toată îngrijirea ce o avem de a 
fi integrală, totuși are această mare lacună, de a nu fi sufletească, de a nu face în destul 
prepararea femeiei pentru cea mai importantă misiune ce o are în viață. […] Societățile 
de femei au menirea să se coboare la acest strat al poporului, prin vizite personale, 
căutând să înfluințeze și îndrumeze aceste familii prin sfaturi prietinești și concurs 
efectiv prudent ales în scopul de a curați, și reîntări focarul familiar și de a-i da posibi-
litatea și tăria independenței în lupta pentru existență. Să facem așa precum odinioară 
ne dase exemplul mamele noastre de dincolo și dincoace de Carpați, care umblau în 
mahalalele și suburbiile orașelor, ca să dea ajutorul lor moral și material”.1

Presa vremii se ocupa pe larg de noul curent de emancipare feminină care în-
cepea să se dezvolte și în spațiul românesc. „Miercuri, în cadrele Astrei, a vorbit în 

1 Maria Baiulescu, „Rolul biopolitic al femeii române”, Buletin eugenic şi biopolitic, anul I, nr. 5, 
mai 1927, pp. 140-145. 
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sala Prefecturei, d-na Maria B. Baiulescu despre „Rolul biopolitic al femeii române”. 
Conferențiara a început prin a arăta că la baza Statului precum și la baza sănătății popo-
rului, este familia. Sufletul adevărat al familie este femeia, deci posibilitatea dezvoltării 
și îmbunătățirii capitalului biologic la neamului îl are femeia. Pentru această mare che-
mare a vremii, femeia, îndeosebi cea de la oraș, nu prea are atenție și cercând să scape 
de greutățile și răspunderile familiare, se dedă plăcerilor sensuale, practicând monstru-
osul păcat al veacului, sterilizarea, contra căreia trebuie să pornească o luptă cât mai 
înverșunată. Cum bărbații mânați de ritmul actual al vieții sunt tot departe de vatra 
familiei, datoria marei probleme a sănătății morale și trupești a generațiilor viitoare, 
se lasă pe umerii femeii. Femeile trebuie să nu uite că în primul rând ele au datoria să 
fie mame bune și soții credincioase, insuflând în spiritul copiilor lor acest sentiment al 
familiei creatoare. Realismul vremurilor actuale a alungat din suflete pârghia mora-
lă a vieții, religia, care trebuie readusă în sânul familiei, căci numai prin dragostea ei 
adevărată se pot întemeia familii trainice și sănătoase. Datoria femeii e să coboare cu 
iubirea și sensibilitatea ei peste mizeriile și nedreptățile sociale, mângâind și vindecând. 
De aceea, femeia modernă luptă pentru emancipare și câștigare de drepturi, ca apoi să 
sădească iar pârghia morală a religiei în sânul familiei, mai ales între muncitori, și să se 
îngrijească de creșterea sănătoasă a copiilor, venind astfel în ajutorul capitalului biolo-
gic național. Toate acestea se vor face printr-o aleasă educație sufletească pe care femeia 
trebuie să și-o însușească pentru datoria care o are ca suflet al familiei”.2 

Alături de Maria Baiulescu, le întâlnim ca și membre active, pe: Maria Popescu-
Bogdan, Catinca Bârseanu, Veturia Lapedatu, Livia Boilă, Olivia Deleu, Constanța 
Bogdan-Duică, Elena Meissner, Micaela Catargi, Elena Hossu Longin, iar ca și membre 
corespondente pe Elena Săbădeanu, Elena Pricu, Maria Șerban, Aglaia Eliad, Elena 
Bratu, Eliza Bodocan, Ana Cicio Pop, Maria Iepure, Alexandrina Vidrighin, Elena 
Aciu, Veturia Candrea, Angela Sălăgeanu Buteanu, Olga Sturdza, Maria Petrovici, 
Izabela Sadoveanu, Maria Pop, Olga Grigoroviță.3 Ce își propunea această Secție, re-
lativ nouă? „Secția feminină a cărei președintă este doamna M. Baiulescu va căuta să 
trezească printr-o propagandă organizată în acest scop interesul femeii române pentru 
marea problemă a prosperității biologice a neamului și să-i câștige colaborarea pentru 
atingerea obiectivelor pe care Astra le urmărește”.4 

La data de 8 septembrie 1928, are loc la Cernăuți, Congresul Uniunii Femeilor 
Române, întâlnire în cadrul căreia a fost aprobată înființarea Secției feminine biopoliti-
ce a Astrei. Acest Congres a aprobat, de altfel, și asimilarea obiectivelor eugenice și bi-
opolitice în programul Uniunii. „Secția femenină-biopolitică a Astrei este atât de iden-
tificată cu scopurile și programul Uniunii Femeilor Române, încât această Federație a 

2 „Rolul biopolitic al femeii române. Conferința dnei Maria B. Baiulescu”, Patria, Cluj, anul IX, 
nr. 67, 1 aprilie 1927. 

3 Valer Moga, Astra şi societatea. 1918-1930, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2003, 
p. 267.

4 Patria, Cluj, anul X, nr. 44, 26 februarie 1928, p. 4. 
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încorporat în numirea ei sub titlul de Uniunea Femeilor Române din România Mare 
și Secția biopolitică a Astrei. Sub această formă și aceleași principii s-a prezentat și 
la Congresul Uniunii Femeilor Române, ținut în 8 Septemvrie 1928 la Cernăuți, în al 
cărui program au fost cuprinse toate directivele activității Secției femenine biopolitice 
a Astrei. În privința activității sociale s-au luat în vedere trei însemnate puncte, cu 
expuneri și „discuțiuni”. Ca principală problemă socială, atât de actuală în toate state-
le Europei, s-a luat în vedere „Protecțiunea familiei țărănești”, prin expunerea care a 
prezentat-o președinta, d-na Măria B. Baiulescu, arătând necesitatea ridicărei sociale, 
morale și higienice a acestei familii țărănești. Măria Baiulescu propune ca: „societățile 
federate să organizeze la țară grădini de copii, pe timpul de vară, pe când părinții sunt 
duși la muncă; trimiterea de echipe ambulante, compuse de absolvente ale școalelor 
profesionale sau de menaj, care să instruiască țăranca noastră, în mod practic, la pregă-
tirea unor bucate simple și hrănitoare, să le instruiască în industria națională, precum 
și la practice lucrări în economia casnică. Să se constituiască în fiecare sat filiale ale 
societăților din oraș, făcând legătură cu familia țărănească, să se combată prin legi și 
propagandă alcoolismul, cerând statului reducerea licențelor de cârciumi”.5 

Programul noii Secții a Astrei era, de fapt, programul Uniunii Femeilor Române. 
Acest program se dezvoltă pe trei direcții și anume, activitate socială, activitate națio-
nală și activitate politică.6 Activitatea socială făcea referire, cu precădere, la ocrotirea 
femeilor și a copiilor, activitatea națională era, în primul rând, una de natură educa-
tivă, iar, prin activitatea politică, se milita pentru eliminarea discriminărilor din viața 
publică și politică a României interbelice. „Educația socială a genului matern accentu-
ând calitățile sufletești ale femeii îi dă originalitatea, deci posibilitatea de a se afirma în 
lupta pentru existență cu bărbatul și a se alege astfel, având o pregătire tehnică egală 
cu el, pentru anumite ocupații mai potrivite ea decât pentru el și concurența se va mai 
îndulci. Dar pentru aceasta trebuie autonomie completă și drepturi egale spre a ajunge 
la dezvoltarea completă. Numai când femeia va fi liberă să-și exercite toate drepturile 
și va fi în stare să cunoască toate îndatoririle sale sociale și când mentalitatea ei mater-
nă va fi complet educată, ea își va da seama cum poate mai bine să-și îndeplinească ro-
lul ei de mamă și va putea da măsura superiorității ei pentru toate acele ocupații care 
constituiesc educația socială și în chiar și până acum i s-a recunoscut superioritatea. 
Condițiunea importanței rolului social al femeii este educațiunea sufletului de mamă 
care este baza vieții sufletești o oricărei dintre ele”.7

Din rapoartele prezentate de Secția feminină și biopolitică se poate, desigur, re-
constitui, în linii foarte largi, activitatea propriu-zisă a acesteia. Ca și exemplu, să 

5 Transilvania, anul 60, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1929, pp. 932-933. 
6 „Directive pentru activitatea secției femenine-biopolitice a Astrei și pentru colaborarea ei cu 

Uniunea Femeilor Române”, Buletin eugenic şi biopolitic, anul II, nr. 4, aprilie 1928, pp. 121-
122. 

7 Isabela Sadoveanu, „Rolul social al femeii române”, Naţiunea, anul II, nr. 64, 22 martie 1928, 
p. 4. 
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amintim faptul că în 1929, Maria Iepure, care era și președinta Reuniunii Femeilor 
Române din Baia Mare, consemna înființarea unor comitete de țărănci din zona re-
spectivă. În anul următor, Elena Bratu, președinta Societății Femeilor Creștine din 
Cluj consemna acordarea unor ajutoare consistente studenților săraci. Mai mult decât 
atât, cei bolnavi au fost trimiși la sanatorii, pe când alții au primit împrumuturi bă-
nești, cu posibilitatea de a le restitui la un termen de zece ani de la începerea carierei 
profesionale.8 Să mai subliniem și eforturile de înființare a numeroase cantine, pentru 
familiile nevoiașe, la periferiile orașului. Și tot cu titlu de exemplu, putem înșirui din 
Darea de seamă a Societății feminine din Cluj, a „Reuniunii Sf. Maria” pe anul 1928: 
„O deosebită grijă a purtat Reuniunea curățeniei și întreținerii bisericilor. […] S-au 
așezat în Biserică mai multe chete la icoane, din încasările cărora să fie ajutați săracii 
orașului [Cluj – s.n.]. De Crăciun s-au împărțit ghete, șorțuri, rochițe, albituri și batis-
te elevilor și elevelor de școală primară în număr de 310 iar 60 de familii sărace din 
Cluj au primit alimente”.9

În același spirit, și rămânând la același an 1929, putem consemna și Darea de seamă 
a „Asociației femeilor universitare”: „Asociația a înființat un birou de plasare al cărui 
serviciu l-au cerut până acum 121 fete absolvente ale vreunei școale. La gara din Cluj 
s-a închiriat o cameră pentru adăpostirea tinerelor fete streine cari călătoresc, și în care 
au fost adăpostite 867 fete, între cari 573 românce. Membrele doctori ale Asociației cer-
cetează regulat pe fetele bolnave în spital, mângâindu-le și dându-le ajutor efectiv”.10

Referitor la activitatea politică a acestei secții, trebuie să spunem că ea avea drept 
scop principal extinderea drepturilor civile ale femeilor și, în special, obținerea drep-
tului de vot. Astfel, în anul 1928, Maria Baiulescu, cu colaborarea mai multor juriști, a 
elaborat un memoriu cu privire la ameliorarea statutului civil al femeilor. „Memoriul 
a fost lucrat de prezidenta Uniunii cu avizul jurisconsulților competenți, arătându-se 
cu articolii legii vechi austriace, drepturile de cari s-au bucurat femeile din Ardeal și 
Bucovina sub dominațiunea trecută și legile codului din vechiu regat în care femeia 
este pusă în inferioritate. În Memoriu se cere, ca femeia română să nu fie ținută în acea 
stare de inferioritate, prin care este clasată între minori și incapabili, acordându-i-se 
drepturi depline”.11 Societățile care reprezentau interesele femeii din România au fost 
foarte active și pe parcursul redactării Legii pentru organizarea administrației locale, 
din 3 august 1929. În adunarea generală a Astrei, din anul 1930, Maria Baiulescu con-
sidera că dreptul de vot și eligibilitatea femeilor în consiliile comunale și județene sunt 
rezultatele campaniilor întreprinse de ea și colegele sale. „Astra feminină, împreună 
cu Uniunea femeilor române a făcut demersuri pentru chestiunea drepturilor civile, la 
care nu putea să renunțe femeia din Ardeal, fiind cu mult mai avantagiată sub vechea 

8 Valer Moga, op.cit., p. 270. 
9 „Adunarea generală a Reuniunei Sfânta Maria”, Patria, Cluj-Napoca, anul al XI-lea, nr. 36, 16 

februarie 1929, p. 4. 
10 Ibidem. 
11 Transilvania, anul 59, nr. 12, decembrie 1928, p. 1143. 
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dominațiune. În scopul acesta președinta Uniunei Măria B. Baiulescu a fost invitată 
împreună cu alte președinte femeniste din București, la o consfătuire a d-lui Ministru 
de justiție Iunian, unde s-a cetit un proiect al nouilor legi civile. Cu ocaziunea aceasta 
subsemnata președintă a constatat cu multă satisfacție, că nu numai că nu se știrbesc 
drepturile noastre avute în provinciile desrobite, din contră toată insistența depusă de 
Uniune, timp de zece ani va avea rezultatele dorite, putând să elibereze și femeile din 
vechiul Regat de legi care le răpiau ori ce independență. D-l Ministru Iunian a cerut 
d-nei Măria Baiulescu memoriul redactat de dânsa pe articoli. Împrejurările au făcut 
că acest proiect încă nu a trecut prin Parlament.

Noua lege administrativă, prin care au primit și anumite grupuri de femei drepturi 
de vot și eligibilitate la comună și județ, a preocupat în întregime activitatea femeii. 
În scopul acesta s-au făcut circulare cătră toate societățile federate, pentru ținerea de 
conferențe, spre a iniția femeile în privința acestor drepturi. Prin o statistică făcută de 
doamne pe sectoare în orașe, s-a putut face triajul acelor femei, ce aveau dreptul de 
votare. În numele Uniunei se lansează mai multe circulare, cu îndemnuri de cointere-
sare la votare, îndrumând femeile a recomanda în listele electorale persoane distinse, 
pentru a reprezenta Consiliul comunal cu destulă demnitate. Toate membrele noastre 
active și corespondente au fost astfel preocupate de această nouă activitate, ivită în 
sfera societăților lor”.12 

Cum se raporta politicul la aceste pretenții? „Egalizarea femeii a fost proclamată 
de creștinism și desăvârșită de drepturile omului afirmate definitiv de Revoluția fran-
ceză. False prejudecăți sociale au îngenuncheat-o prea mult, nesocotindu-i darurile in-
teligenței și sufletului. Însă sistemul monogam trebuia să-i aducă atribuții egalitare. 
Femeile din România mare vor avea drept de vot la comună. Este un început fericit. 
Iar mâine ele își vor cuceri toate locurile alături de bărbați. Și se va face o reparație. 
Era nouă trebuie să le-o aducă”,13 susținea în 1929, Ion Clopoțel – deputat de Făgăraș. 
Membrele Secției feminine au militat asiduu pentru proclamarea unei zile a mamelor, 
care să fie sărbătorită de către populația din România întregită. „Ziua mamelor să se 
serbeze în toate orașele și satele, cu gândul ca în această zi toate mamele să fie slăvite 
de copii lor, cu un sentiment de recunoștință, ce trebuesc s-o păstreze față de această fi-
ință ce reprezintă iubirea și devotamentul cel mai desinteresat. Familia va serba în casa 
sa această intimă adorare a mamei, când copii, chiar și cei îndepărtați, îi vor dovedi 
prin graiu, în scris sau prin cel mai mic semn și atenție, venerația ce i-o păstrează. […] 
De asemenea, se vor aranja șezători populare, unde se vor slăvi mamele prin conferin-
țe, coruri, declamații, unde vom cinsti pe acele mame ale căror fii muriră pe câmpul 
de luptă, rostind numele lor, vom cinsti și vom aduce omagii pentru cea mai devotată 

12 Maria B. Baiulescu, „Darea de seamă despre activitatea Secției feminine-biopolitice a Astrei 
de la 15 Maiu 1929 până la 27 Maiu 1930”, Transilvania, anul 61, nr. 7-10, iulie-octombrie 1930, 
p. 119. 

13 Ion Clopoțel, „Un început bun: dreptul de vot al femeilor”, Patria, Cluj, anul XI, nr. 32, 12 
februarie 1929, p. 1. 
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mamă a țării M.S. Regina Maria, întărind iubirea pentru mama tuturor cetățenilor ro-
mâni, pentru scumpa noastră Patrie Mamă”.14 

În cursul anului 1936, a fost întocmit un program de conferințe populare și pu-
blice, șezători pentru soțiile muncitorilor și servitorilor de la orașe, organizarea unor 
școli țărănești la sate și eforturi de înființare a unor cămine de vară. Pe lângă cursurile 
destinate femeilor de la sate, în cursul anului 1938, secția a organizat și cursuri pentru 
muncitoare și servitoare necunoscătoare de carte. Pe lângă toate aceste eforturi să mai 
amintim și încercările de recuperare a tradițiilor populare, prin port și manifestări po-
pulare specifice, organizarea de centre de lectură și de serate muzicale și seri de colinzi 
în preajma sărbătorilor. 

„Secția feminină a cărei președintă este doamna M. Baiulescu, va căuta să trezească 
printr-o propagandă organizată prin acest scop interesul femeii române pentru marea 
problemă a prosperității biologice a neamului, pentru atingerea obiectivelor pe care 
Astra le urmărește”.15 Entuziasmul organizatoric a dat rezultate mulțumitoare.

14 Maria B. Baiulescu, „Să serbăm ziua mamelor”, Patria, Cluj, anul X, nr. 108, 18 mai 1928, p. 3. 
15 „De la Astra medicală”, Naţiunea, Cluj, anul II, nr. 44, 28 februarie 1928, p. 4. 
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Secția feminină a „Astrei”

Rezumat: Bogata activitate a Astrei interbelice a cunoscut un aspect special, cel al încurajării drep-
turilor civile ale femeilor și, în special, obținerea dreptului de vot. Programul noii secții a Astrei era, de 
fapt, programul Uniunii Femeilor Române. Acest program s-a dezvoltat pe trei direcții și anume, spre 
activitatea socială, națională și politică Societățile, care reprezentau interesele femeii din România, au 
fost foarte active și pe parcursul redactării Legii pentru organizarea administrației locale, din 3 august 
1929. În adunarea generală a Astrei din anul 1930, Maria Baiulescu considera că dreptul de vot și 
eligibilitatea femeilor în consiliile comunale și județene sunt rezultatele campaniilor întreprinse de fe-
mei. Astra feminină, împreună cu Uniunea Femeilor Române, au făcut demersuri, pentru solidarizarea 
tuturor asociațiilor feminine din țară și cu unele din străinătate. Alături de Maria Baiulescu membre 
active ale mișcării de emancipare socială, civilă și politică a femeilor au fost: Maria Popescu-Bogdan, 
Catinca Bârseanu, Veturia Lapedatu, Livia Boilă, Olivia Deleu, Constanța Bogdan-Duică, Catargi, Elena 
Hossu-Longin ș.a.

Cuvinte cheie: Secția feminină a Astrei, Maria Baiulescu, feminism, drepturi civile, activități filan-
tropice.

La section féminine d’«Astra»

Résumé: Au cours de la période entre les deux guerres mondiales, l’activité riche de l’«Astra» avait 
un aspect particulier, c’est à savoir encourager les droits civils des femmes et, en particulier, obtenir le 
droit de vote. Ce programme s’est développé dans trois directions, à savoir l’activité sociale, nationale et 
politique. Les sociétés représentant les intérêts de la femme roumaine ont également été très actives lors 
de l’élaboration de la loi sur l’organisation de l’administration locale du 3 août 1929. À réunion générale 
d’«Astra» en 1930, Maria Baiulescu a estimé que les droits de vote des femmes et leur éligibilité dans 
les conseils de comté étaient le résultat des campagnes des femmes. La section féminine d’«Astra», 
avec l’Union des femmes roumaines, ont pris des mesures pour solidariser toutes les associations 
féminines dans le pays et avec certaines de l’étranger. Avec Maria Baiulescu, les membres actifs du 
mouvement d’émancipation sociale, civile et politique des femmes étaient: Maria Popescu-Bogdan, 
Catinca Barseanu, Veturia Lapedatu, Livia Boilă, Olivia Deleu, Constanța Bogdan-Duică, Catargi, Elena 
Hossu-Longin et d’autres.

Mots-clés: section féminine d’«Astra», Maria Baiulescu, féminisme, droits civils, activités philan-
thropiques.


