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Abstract 
This study analyses the feminist movement as a fenomenon with strong roots in all the 

domains of thesocial,  inter-war life, focusing mainly on the literary domain where the women 
affirmed their claims in the most eficient way. The writers’ female characters belonging to inter-
war  are auctorial selves, showing an indignant attitude and dictating new perspectives in the 
modern feminism reception, that claims for the first time the right to be equal partner in society, 
with the other one. 
 
Résumé 

Cette étude fait une analyse du mouvement féministe, un phénomène aux fortes ancres dans 
tous les domaines le la vie sociale pendant l’entre-deux-guerres. L’étude focalise surtout sur le 
domaine de la littérature, où les femmes ont affirmé avec meilleure efficacité leurs revendications. 
Les personnages féminines des écrivaines d᾽entre-deux-guerres sont des Moi auctorials, en relevant 
une attitude révoltée et qui impose de nouvelles approches en ce qui concerne la réception de 
l’esprit féminin moderne. C’est pour la première fois que celui-ci reclame et affirme le droit d’être 
le partenaire égal de l’autre dans la société. 

 
Rezumat 

Studiul de față analizează mișcarea feministă ca fenomen cu ancore puternice în toate 
domeniile vieții sociale interbelice, focalizând cu precădere pe domeniul literar, în care femeile și-
au afirmat cel mai eficient revendicările. Personajele feminine ale scriitoarelor din interbelic sunt 
euri auctoriale, ilustrând o atitudine revoltată și impunând noi perspective în receptarea 
femininului modern, care pentru prima dată își revendică și își afirmă dreptul de a fi partener egal 
în societate, cu celălalt. 
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Deşi începuturile mişcării feministe în România datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, 
când se înfiinţează la Braşov prima reuniune de femei (1850)[1], militându-se în special pentru 
drepturile culturale ale femeilor, adevărata mişcare de emancipare a femeii are loc, prin amploarea 
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şi diversitatea direcţiilor de acţiune, de-abia în perioada interbelică. Se pune acum problema 
economică în ceea ce o privește pe aceasta, drepturile sale civile şi politice [2]. 

Mihaela Miroiu enunţă cauzele dorinţelor femeii interbelice de a ocupa un rol activ în 
societate: „Începutul industrializării, creşterea gradului de cultură, revolta pe starea de dependenţă şi 
pe cultura inferiorităţii de gen, întâlnirile cu surorile lor occidentale întru convingeri privind nevoia 
imperioasă a egalităţii în drepturi civile şi politice cu bărbaţii” [3]. 

O voce feministă din epocă susţine astfel necesitatea dobândirii de către femei a unor 
drepturi civice:  

„Nu numai dreptul absolut ce-l are fiecare individ într-o alcătuire statornică de a-şi spune 
cuvântul pentru garantarea intereselor sale morale şi materiale, coprinse în însăşi interesele 
alcătuirei, dă femeei dreptul de vot, ci chiar interesul colectiv o cere: individul ce nu poate lucra la 
binele obştesc este o nulitate socială“ [4].  

Printre cele mai importante personalităţi implicate în mişcarea feministă pentru drepturi 
politice depline pentru femei se numără: Calypso Botez, Alexandrina Cantacuzino, Eleonora 
Stratilescu, Elena Meissner (preşedinta Asociaţiei pentru Emanciparea Civilă şi Politică a Femeii 
Române), Maria Baiulescu (preşedinta Uniunii Femeilor Române), Adela Xenopol, Ortansa 
Satmary, Maria Buţureanu. 

În perioada interbelică, revistele şi ziarele consemnează acţiunile întreprinse de organizaţiile 
de femei pentru recunoaşterea drepturilor politice ale acestora. Atât publicaţiile feministe, cât şi 
altele au urmărit cu interes diversele dezbateri naţionale şi internaţionale care priveau accesul liber 
la toate profesiile, dreptul de vot pentru femeile din România din preajma revizuirii Constituţiei din 
1923, dar şi mişcarea militantă din Europa şi America. 

O revistă care a furnizat astfel de informaţii este „Jurnalul femeii”, aflat sub direcţia Emiliei 
Tailler. Printre ştirile cu adresabilitate feminină ale ziarului, grupate în rubrici precum cronica 
modei, reţete de frumuseţe, din codul manierelor elegante, se găseau pe prima pagină, mai ales, 
articole despre importanţa femeii în Primul Război Mondial. De asemenea, în paginile publicaţiei se 
ofereau argumente pentru egalizarea situaţiei politice dintre femei şi bărbaţi, nelipsind nici 
reflecţiile pe tema avantajelor de care ar beneficia căsnicia în urma eliminării inegalităţii sociale şi 
politice dintre cei doi parteneri. Feministele din perioada interbelică au desfăşurat o activitate 
prodigioasă în direcţia obţinerii drepturilor civice, sociale şi politice, organizând cu regularitate 
congrese în întreaga ţară; astfel, Uniunea Femeilor din România a organizat primul Congres în 
1922, la Arad, al doilea în 1924 la Alba-Iulia, apoi la Baia Mare (1924), Timişoara (1925), Braşov 
(1926), Cernăuţi (1928), Abrud (1830), Craiova (1931), Bucureşti (1933), Chişinău (1934), 
Constanţa (1936) etc. În anul 1933, Uniunea Femeilor Române din România cuprindea 104 societăţi 
[5], un număr relevant pentru interesul pe care l-a suscitat în epocă mişcarea de emancipare a 
femeii. 

Cotidianul „Adevărul” este un alt ziar, care prin rubrica pe care o găzduieşte în ultimul său 
an de apariţie (1937), susţine emanciparea femeii. Sub titlul Femei între ele (după nuvela Hortensiei 
Papadat-Bengescu), sunt cuprinse materiale dedicate în întregime femeilor şi scrise în întregime de 
femei. În cadrul acestei rubrici semnează pe parcursul apariţiei sale un număr însemnat de femei, 
din domenii variate de activitate: scriitoare, profesoare, juriste, practicante ale medicinei, jurnaliste: 
Izabela Sadoveanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Sofia Nădejde, Claudia Millian, Profira 
Sadoveanu, Coca Farago, Sanda Movilă, Ticu Archip, Lucia Demetrius, Sorana Ţopa, Alice 
Gabrielescu, Sidonia Drăguşanu, Lucreţia Nissim, Valeria Mitru etc. 

Tonul acestor femei în abordarea condiţiei feminine este variat şi are nuanţele dictate de 
propria ocupaţie şi personalitate. Se scrie despre tendinţe ale modei, personalităţi feminine, despre 
cărţi şi activităţi culturale importante ale femeilor, sau, într-un registru mai angajat feminist, despre 
carenţe ale legislaţiei, cazuri de discriminare, propuneri pentru o mai eficientă protecţie socială a 
femeii, educaţia politică precară a femeilor, problema evoluţiei fetelor după ce părăsesc colegiul, 
despre educaţia deficitară din familie şi despre problema avortului.  
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În prima sa intervenţie în cadrul rubricii, Hortensia Papadat –Bengescu defineşte feminismul 
prin structura “femei între ele”, ce sugerează o solidaritate feminină care nu se mai limitează la 
spaţiul casnic şi la intimitatea confidenţelor, ci trece în spaţiul public. Aceasta înseamnă în viziunea 
scriitoarei o adaptare la ritmurile epocii interbelice [6]. 

Spaţiul universitar este mult mai reticent la ideea de emancipare a femeilor. Acestea sunt 
foarte puţin reprezentate în mediul academic pentru perioada interbelică. Dacă studente sunt destul 
de multe (înregistrând în anul universitar 1939/1940 o proporţie de 30% la Universitatea din 
Bucureşti – la Facultatea de Litere fetele îi depăşesc pe băieţi), numărul profesoarelor este extrem 
de mic. Astfel, dacă există câteva asistente care conduc lucrări de laborator la Medicină şi la Ştiinţe, 
pentru anul universitar menţionat nu există nicio profesoară şi nicio conferenţiară universitară la 
Universitatea din Bucureşti. La Cluj există totuşi o conferenţiară (chimista Ana Ripan), care va 
ajunge profesoară în anul 1942. 

La Universitatea din Iaşi predau două femei cu titlul de profesor: Vera Myller („o figură 
simbolică pentru începuturile emancipării universitare a femeilor” [7]) la Ştiinţe şi Elena Puşcariu la 
Medicină. De asemenea, la Ştiinţe conferenţiază Ruxandra Râşcanu. 

În 1918, în jurul atribuirii titlului de profesor Verei Myller, s-a iscat o controversă pornind 
de la întrebarea dacă o femeie poate sau nu să fie profesor universitar. Comisia numită de Simion 
Mehedinţi (la acea vreme ministru al Instrucţiunii publice), a dat un verdict negativ şi a motivat prin 
faptul că femeile nu aveau drept de vot, absolut necesar pentru un profesor care participa atunci la 
alegerea unui senator în Senatul României: „oricât ar fi de evidente meritele unei femei şi oricât ar 
poseda cunoştinţele necesare care să o arate aptă de a ocupa o catedră universitară, în starea actuală 
a legislaţiei române [...] nu poate fi numită şi nu poate funcţiona ca profesor universitar” [8]. 
Soluţionarea acestei situaţii a venit de la regele Ferdinand, care la 16 noiembrie 1918 a semnat 
decretul de numire a Verei Myller la Catedra de algebră superioară şi teoria funcţiilor. 

La Academia Comercială din Bucureşti există de asemenea o profesoară. Este vorba despre 
Zoe Gheţu, titulara catedrei de engleză. Tot la engleză, de data aceasta în cadrul Politehnicii din 
Bucureşti, ocupă un post de conferenţiar Alice Bădescu. În cadrul învăţământului superior de artă se 
mai întâlnesc profesoare universitare: pictoriţa Cecilia Cuţescu-Storck (la Academia de Arte 
Frumoase) şi Alice Voinescu (la Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică). 

În paralel cu imaginea femeii emancipate, care luptă pentru dobândirea drepturilor de natură 
civilă şi politică, circulă în perioada interbelică şi imaginea femeii preocupate de propria estetică, 
imaginea femeii idilice, cum o numeşte Oana Băluţă, într-un articol din „România literară”[9]. 
Revistele dedicate spiritului feminin („Domniţa”, „Mariana”, „Rampa”, „Cuvântul femeilor”, 
„Jurnalul femeii”, „Jurnalul literar”, „Cetatea literară”, „Magazinul”, „Lumea” etc.) cuprind rubrici 
diverse care trădează o preocupare perenă a sexului frumos pentru efecte ale seducţiei îndreptate 
spre celălalt: Cronica modei, Reţetedefrumuseţe, Cum să-şi păstreze femeile bărbatul iubit ş.a. 

Nu doar femeile sunt preocupate de aspectele aparent frivole ale modei şi vestimentaţiei; 
voci literare importante au reacţii la aceste subiecte, le oferă spaţiu de discuţie, chiar dacă pentru a 
le critica. În „Bilete de papagal”, Tudor Arghezi ia atitudine împotriva schimbărilor de atitudine 
feminină, care dăunau „imaginii tradiţionale feminine”:  

„Rochiile cucoanelor încep prea jos, pentru a se isprăvi prea sus. Pantofii sunt la o muchie 
de cuţit, scumpindu-se şi pantofii şi rochiile în proporţia în care se micşorează”[10].  

Pe de altă parte, după cum remarcă şi Oana Băluţă, au existat personalităţi care au sesizat şi 
au semnalat legătura de substanţă care există între vestimentaţie şi spiritul feminin al secolului. 
Acesta, din cauza noilor poziţii sociale la care aderă şi pe care începe să şi le asume, are nevoie de o 
mai mare libertate de mişcare. În acest sens, Camil Petrescu scrie un articol în „România literară”, 
în care afirmă:  

„Niciodată moda femenină n-a atins superioara frumuseţe a celei de azi. Era şi firesc să se 
păstreze pentru zi o îmbrăcăminte comodă, căci azi femeile sunt cu totul intrate în lupta pentru 
existenţă”[11]. 
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Ideea de frumuseţe în competiţie este amplu dezbătută de vocile puternice ale epocii. În 
„Bilete de papagal”, articolul intitulat Cea mai frumoasă femee şi semnat de Tudor Arghezi, 
exprimă reticenţa în legătură cu „moda” concursurilor de frumuseţe, care aşază corpul femeii într-
un pat al lui Procust şi face un apel subtil la inteligenţă, ca factor contracarant al supunerii unui 
şablon de frumuseţe feminină:  

„Femeile inteligente nu se vor emoţiona peste măsură de concursul de frumuseţe pe care l-a 
propus America, dar care sunt acele femei inteligente? Probabil acelea care pun mai presus de orice 
viaţa de familie şi care nu se agită pentru obţinerea unor drepturi care să le aducă pe picior de 
egalitate cu bărbaţii”[12]. Tonul tuturor opiniilor exprimate în „Bilete de papagal” pe această temă 
este unul în siajul tradiţiei. Felix Aderca de pildă, se întreabă retoric: „Pălăvrăgeala domnişoarei 
Miss Europa se deosebeşte oare de măcănitul raţelor şi gâştelor care vin seara de pe câmp? [13]. 

O atitudine critică faţă de ignorarea inteligenţei de către concursurile de Miss este 
manifestată tranşant şi ironic de Mihail Sebastian:  

„Evident m-a indispus competenţa literară a cutărei miss de gradul doi, care detestă 
binevoitoare opera lui Proust ( vă place, duduie? O, asta nu.) şi îl adoră în gura mare pe Paul 
Geraldy (vai, tu)”[14]. 

În plan literar se remarcă aceeaşi efervescenţă feminină, ca în celelalte domenii ale spaţiului 
public. Emanciparea feminină se reflectă în literatură prin apariţia unor autoare care promiteau prin 
scriitura lor, cu un contur al personalităţii literare mult mai bine trasat decât al înaintaşelor acestora, 
din secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Domeniul cultural este cel în care femeile 
au reușit cel mai bine să se afirme, după cum demonstrează și Simone de Beauvoir, în cartea sa 
[15], analizând fenomenul dintr-o perspectivă diacronică. 

În 1925 se înfiinţează Societatea Scriitoarelor Române, recunoscută juridic în 1926, o 
fracţiune a Societăţii Sciitorilor Români, apărută ca o reacţie la discriminarea resimţită de către 
scriitoare din partea colegilor de breaslă. Cea mai revoltată dintre cele cincizeci de membre ale 
acestei societăţi este sora lui A.D.Xenopol, Adela Xenopol, care semnează în „Revista Scriitoarei”, 
organul de presă al societăţii, articolul-program intitulat La merit egal, drept egal, unde 
menţionează scopul urmărit de această publicaţie:  

„Închinată talentului feminin, e al patrulea organ publicistic pe care-l înfiinţez de la 1896. 
Această revistă însă, nu e proprietatea mea ci organul Societăţii Scriitoarelor Române, pe care am 
înfiinţat-o la l9 februarie l925 şi a fost recunoscută persoană juridică la 31 martie l926”. Articolul 
vorbeşte de asemenea despre greutăţile întâmpinate, despre neîncrederea arătată de confraţii-
scriitori, despre motivele care-au dus la această separaţie în interiorul breslei scriitoriceşti:  

„Constatăm cu regret pentru colegii noştri că a ajuns un caz patologic înlăturarea valorilor 
feminine. Până şi în bilanţul anual al imprimatelor, nu se pomeneşte decât de scriitori, cu toate că 
sunt apărute în cursul acestui an nouă volume datorate membrelor societăţii noastre”[16]. 

În 1928, „Revista Scriitoarei” își extinde titulatura și sfera de cuprindere, numindu-se 
„Revista Scriitoarelor şi Scriitorilor Români”, iar Societatea Scriitoarelor se autodizolvă. Demersul 
de autoizolare a scriitoarelor încetează acum, după ce va fi atras atenţia asupra necesităţii luării în 
considerare a femeilor care scriu literatură. 

După cum demonstrează și Bianca Burța-Cernat[17], revolta este atitudinea de fond a 
tuturor scriitoarelor din perioada interbelică, depozitată în straturile de profunzime a operelor 
acestora. Ceea ce revendică femeile prin literatura lor (în general expresie a unui eu auctorial) „nu 
este să fie exaltată feminitatea: ele vor ca prin ele însele, și în ansamblul umanității, transcendența 
să prevaleze asupra imanenței; ele vor să le fie în sfârșit acordate acele drepturi abstracte și 
posibilități concrete fără conjugarea cărora libertatea nu este decât mistificareˮ[18]. 

Criza identitară ca temă majoră a literaturii interbelice presupune şi o reconsiderare a 
potenţialului creator al femininului, o acceptare a necesităţii autodefinirii şi afirmării acestuia. 
Eroinele scriitoarelor interbelice sunt prototipuri ale femininului revoltat: cosmopolita Olga din 
romanul Anişoarei Odeanu, Călător din noaptea de ajun, feminista Nory din Concert din muzică de 
Bach, de Hortensia Papadat-Bengescu, artista-pictoriţă Vivian din romanul Soranei Gurian, Zilele 
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nu se întorc niciodată, luptătoarea cu prejudecăţile sociale, Diana Slavu din Pânza de păianjen a 
Cellei Serghi [19]. Toate aceste personaje sunt emanațiile ficţionale ale nivelurilor de profunzime 
ale feminismului, manifestat în perioada interbelică. 

Într-un articol din „Viaţa literară”, Eugen Ionescu face câteva consideraţii ironice, de pe o 
poziţie conservator-misogină, care punctează totodată, însă, faptul că manifestarea feminină în plan 
literar este deja un fenomen:  

„Tinerii literaţi, cei mai tineri, au devenit  politici şi au lăsat literatura în seama fetelor. De-
acum înainte, literatura şi cultura vor fi treburi feminine sau ale unor bărbaţi impotenţi şi efeminaţi. 
De altfel, nu vedeţi că literatura celor mai tineri (bărbaţi) este tristă, pesimistă şi ruşinoasă de a fi 
literatură? În schimb, literatura fetelor ia ofensiva cu optimism, umor, moralitate, voie bună şi – 
cum este firesc – mediocritate. Nu mai avem deci scriitori tineri. Dar avem fete, numai fete, şcoli de 
fete, interioritate de fete, fete amoroase, fete studente. Înainte, fetelor! Să faceţi cultură şi bucătărie! 
Şi iată bucătăria devenită salon cultural: Erastia Peretz, Anişoara Odeanu, Lucia Demetrius, Yvonne 
Rossignon, Sidonia Drăguşanu, Marta Rădulescu, Coca Farago, Elena Eftimiu etc. etc” [20]. 

 
Concluzii: 
Feminismul interbelic rămâne unul cuminte, fără obţinerea unor schimbări majore în ceea ce 

priveşte condiţia femeii în plan social. Dar curentul a avut suficiente resurse încât să lanseze 
polemici şi dezbateri menite să atragă atenţia asupra celor mai importante probleme în legătură cu 
rolul femeii în societate.  

În plan cultural, apare la „Sburătorul” un grup de scriitoare, care ilustrează artistic condiţia 
femeii şi aderă totodată la spiritul modern imprimat în literatură de Eugen Lovinescu şi dorit de 
majoritatea oamenilor de cultură interbelici. Scriitoarele care au debutat în perioada interbelică au 
impus feminului pe care l-au conturat un parcurs clar spre propria autonomie și independență, 
eliberându-l totodată de fatalitatea biologică și socială care l-au marcat secole de-a rândul și 
îndreptându-l spre realități care să-l confirme ca personalitate complexă, capabilă să se manifeste 
într-un tandem eficient împreună cu celălalt sau chiar să-l surclaseze pe acesta într-o competiție cu 
șanse egale. 
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