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IMAGINEA FEMEII ÎN SPA JIU L PUBLIC: 
ÎNTRE REALITATE SIMBOL 

(A DOUA JUMÄTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA)

lONELA BÄLUJA

Aparitia si dezvoltarea spa^iului public, aparitia conceptului de 
na^iune §i proiectul politic al statului national román, iatä cateva 
fenomene fundamentale pentru societatea romäneascä din a doua 
jumätate a secolului al XlX-lea. Fenomene care impun o redefinire a 
puterii sociale si politice, ceea ce conduce la o reorganizare concreta §i 
simbólica a vietii sociale. Asistäm astfei la o serie de procese menite sä 
stabileascä noile rela^ si ierarhii sociale, noile identitä^ ale diferi^ilor 
actori sociali. între aceste procese, relatiile dintre bärba^ §i femei 
precum §i rolurile legitime care le vor fi atribuite ocupä un loe 
important. Pentru cä "le genre est une façon première de signifier des 
rapports de pouvoir"^ Concepple asupra genului, întelese ca un 
ansamblu obiectiv de referin^e, în masura în care stabilesc o distribufie a 
puterii (de exemplu un control sau un accès diferit la resursele materiale 
§i simbolice), fac ca genul sä fie implicat în însâçi conceperea §i 
construc^a puterii^.

Dezvoltarea spa^iului public (eu toate institu^üle si fenomenele pe 
care le presupune) determina si o noua delimitare între public si privat, 
impunând în acela§i timp o împârtire a sarcinilor în interiorul cuplului 
si în func^ie de aceastâ axa. Astfel, în linii generale, spa^ul privat devine 
prin excelen^a un domeniu al femeii -  sintagme ca femeia "regina a 
famüiei", "îngerul caminului", "prim ministrul casei" sunt recurente în 
discursul masculin §i feminin al epocii studiate. Accesul ei în spatiul 
public este limitât, femeia fünd acceptata mai aies în locurüe si în 
activitatile publice care ^  de mondenitate §i de reteaua de ci\dlitate a

’ JOAN SCOTT, “Genre, une catégorie utile d'analyse historique", în Cahiers 
genres et dévehppetnent, n°l / 2000, L'Harmattan, Paris, p. 56.

■ Idem, p. 58.
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familieP. Bärbatul este reprezentantul oficial §i legitim al familiei pe 
scena publica, cl este cel care se ocupa de asigurarea venitului §i poate 
participa la "afacerile" serioase, politice.

Ideología nacionalista care începe sä cápete contiir în prima 
jumätate a secolului al XlX-lea, devenind tot mai elaboratâ, mai aies 
dupâ anul 1848, întâreçte aceastâ diferenÇiere de roluri. Bärbatul este 
actorul social esencial, chemat sä ia parte în mod activ §i direct la 
construirea §i consolidarea na|iei, în timp ce femeii i se rezervâ un loc 
"nobil", "important" de asemenea, dar indirect §i pasiv. Misiunea ei este 
sâ-§i sprijine so îil, care luptä pentru o cauzâ nobila §i colectivâ, sâ-§i 
punâ destinul biologie în slujba patriei §i a na^iunii, inmul^ind râiidurile 
cetâ^enilor eu eopii sâi, pe care sä îi educe în spirit moral çi patriotic.

Desigur, aceasta este doar o formâ sehematica a discursului 
dominant din época, împârtâçit, e drept, de o mare parte a societâ^i. Dar 
pentru a pästra modelul de analizâ a identita^lor de gen ca un procès 
social, lucrurile trebuie nuan^ate, perspectivele multiplícate, în a§a fel 
încât sä ajungem la interae^unüe sociale §i sä putem surprinde 
sehimbarea, chiar daeâ uneori îmbraeâ forme eufemistice.

Pentru o asemenea analizâ la nivelul întregii soeietâ^ ar fi însa 
nevoie de un spa îu mult mai mare deeât cel al unui articol. De aceea, 
vom stärui în aeest eseu asupra imaginii femeii în spatiul public îii a 
doua jumätate a secolului al XlX-lea románese prin intermediul unui 
studiu de caz: Maria Rosetti, una dintre primele figuri feminine care 
apar pe scena publicä în perioada aleasä, fünd implicatä în mai multe 
evenimente importante. Ea participé la revolutia de la 1848, este 
prezentâ la discuÇiile cereului politic liberal, din care face parte so ^ l ei, 
C. A. Rosetti, publicä primul jumal din Ja ra  Romäneascä destinât 
femeü. Marna §i copilul‘̂ , publicä un volum de poezii^ si unui de Scrieri^, 
joacâ un roi important în mobilizarea ac^unilor de asisten^ä medicalä 
ale femeilor în timpul râzboiului de independen^â.

Analizând ac^iunile §i scrierile Mariei Rosetti, articolele scrise 
despre ea sau despre activitatea ei în diferite jumale, coresponden^a 
dintre C. A. Rosetti si Maria Rosetti, vom încerca sä räspundem la 
urmätoarele întrebâri: cum a fost privitâ prezenta Mariei Rosetti în 
evenimentele din 1848, §i cum se oglindesc ac^iunile ei din timpul 
revolutiei în discursul epocii?; care este con^inutul ziarului pe care îl va

3 JEAN BAECHLER, "Grupurile §i sociabilitatea", în RAYMOND BOUDON, 
Tratat de sociologie, Ediüira Humanitas, Bucureçti, 1997, p. ô i-llO .

 ̂Marna §i copilul, sub direc^unea Mariei Rosetti, C. A. Rosetti (ed.), Bucure§ti, 1865. 
MARIA ROSETTI, Poésies, Odessa, 1891.

 ̂Idem, Scrieri din 1864 §i 1865. Precedate de un studiu introductiv de Jules Michelet.



édita, cum se raporteaza ei la discursul domiiiant privind locul §i rolul 
femeii §i care au fost reac^iile?; poate fi considérât jumalul Mania 
copilul im început al presei feminine?; reu§e§te Maria Rosetti, prin acest 
ziar, çi prin celelalte ac^iuni aie sale, sä creeze în conçtiin^a femeilor 
dorinta de a participa la via^a publicä?
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Relamía de cuplu

înainte de a trece la analiza surselor, credem ca este important sä 
schijäm traiectoria socialä a celei care face obiectul acestei analize. Maria 
Rosetti, pe numele de fatä Marie Grant, s-a nascut în 1820 la Guemesay. 
Tatâl ei, Eduard Grant, era un armator englez, iar mama, Marie 
Levasseur, era fran^uzoaicä. Maria Grant a venit în Jara Romäneascä la 
fratele säu, Effingham Grant, care de mai mul î ani îndeplinea func^a de 
secretar al consulatului Marii Britanii din Bucureçti. Plâcându-i ^ara, s-a 
hotârât sä rämanä, mäcar cât serviciul ñ ^ e a  pe fratele säu la Bucuxeçti 
(eu atât mai mult eu cât râmaçi orfani. Maria nu avea alte rude mai 
apropiate în altâ parte). Astfel, ea se angajeazä educatoare la copii 
eolonelului Ion Odobeseu. Ea îl cunoseuse pe C. A. Rosetti mai înainte, 
prin fratele ei (cei doi fíind prieteni), dar relaya dintre Maria Grant §i 
C. A. Rosetti se înfiripeazâ §i se dezvoltâ în timpul vizitelor de la familia 
Odobeseu. Cäsätoria, în ritul anglican, va avea loc în Anglia, la 
Plymouth, pe 31 august 1847, iar ceremonia în rit ortodox se va ^ e  la 
Viena. Deçi a suscitât unele reac^i de dezaprobare în cercurile boiereçti, 
care o priveau ca pe o mezalian^â, cäsätoria eelor doi a fost durabilâ, 
pentru cä s-a bazat pe o relaie eehilibratâ, de prietenie, respect §i iubire, 
destul de rarâ în cuplurile de atunei. Sotó Rosetti au avut patru copii, §i 
în eiuda faptului ca au fost obliga^ sä träiascä separa^ perioade lungi 
(fie din cauza exüärii lui C. A. Rosetti, fie din motive materiale, situaba 
lor finaneiarä nefiind niciodatä stabilä) ei au continuât sä se iubeascä, cu 
o dragoste care exaspera uneori proprii lor eopii (citind o scrisoare de la 
mama cätre tatäl säu, fiica lor cea mare. Biche, u spune tatälui säu: 
"votre amour sans fin devient scandaleux"^). Insistâm asupra rela^ei de 
cuplu dintre cei doi, pentru cä ea ni se pare importantâ pentru o analizâ 
cât mai pertinentâ rolului si pozitiei Mariei Rosetti. întreaga

 ̂ Scrisoarea din 16/28 decembrie 1870, Bruxelles, în C. A. Rosetti cätre Maria 
Rosetti. Corespondenß (1846-1871), I, Editura Minerva, Bucureçti, 1988, p. 301.



coresponden^ä dovedeçte particularitatea legäturii celor doi, care îçi 
împârtaçesc toate gândurüe si impart sarcinile legate de familie (lucru 
neobi§nuit pentru vremea respectiva), Scrisoarea lui C. A. Rosetti din 2 
decembrie 1849 explicä oarecum aceastâ situadle aparte: "Je me reproche 
de t'avoir traité du premier jour et jusqu'à ce moment comme un ami, 
comme un compagnon égal en tout à moi, et point comme une femme. 
(...) Quoique tu es une supérieure à beaucoup d'autres, par éducation 
comme par nature tu es femme (...) Une des raisons qui me faisait 
détester le mariage c'était aussi la nécessité de devenir le conducteur et 
l'instructeur de cette femme, de cet enfant... et une des raisons qui 
m'ont poussé vers toi, c'était que je te croyais formée par la nature et par 
l'éducation telle que je le voulais. Par la nature tu l'es, plus même que je 
ne l'avais cru, mais par l'éducation non".® Aceastâ marturisire a 
ve§nicului îndragostit, facutâ în urma unei mici neín^elegeri, este o 
dovada a faptului ca C. A. Rosetti nu împartaçea modelul epocii sale, 
care punea femeia într-o pozi^ie de inferioritate §i reducea relatia de 
cuplu la una de dependen^a. Iar aceastâ pozitie nu râmâne la nivel 
declarativ. Comportamentul lui în diferite situa^i o transpune în 
realitate: el sta alâturi de fiica sa Biche în ultímele luni de sarcinä (erau 
amândoi la Bruxelles, iar problemele financiare au împiedicat reunirea 
familiei), se intereseazâ zilnic de starea ei, dându-i toate amânuntele 
soÇiei sale în scrisorile ce i le trimite, O ajuta pe Biche la cumparaturi §i 
chiar, într-o perioada în care rämäseserä färä menajerá, o ajuta la 
cura^enie. C. A. Rosetti se intereseazâ de asemenea íntotdeauna de 
educatia copiilor (este vorba de bäieti, care în repetate rânduri trebuie sä 
piece în Franta doar cu mama lor), sugerându-i Mariei Rosetti cum ar 
trebui sä le facä programul, ce ar trebui sä u pimä sä studieze. El îsi 
su s^ e  de asemenea so^a în desävär§irea educatiei sale: insistä §i o ajutä 
pe Maria sä participe la cursurile de istorie su s^ u te  de Jules Michelet la 
Collège de France, cursuri care o vor ajuta în activitate publicisticä. 
Activitate încurajatâ de asemenea de so^l säu, care u pune la dispozitie 
editura si îi recomandä unii colaboratori.

Atitudinea lui C. A. Rosetti, combinatä cu educa^ia Mariei Rosetti, 
care era la curent cu scrierñe din spa^ul englez si ín cel francez privind 
emanciparea femeii, ne permit sä în^elegem prezenta acesteia pe scena 
publicä în diferite contexte.

® Ibidem, p. 69.
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Revolu^ia din 1848

Momentul revolutiei §i actiunile curajoase ale Mariei Rosetti 
permit o analiza a felului in care bärba^ii (mai mult, putem spune, 
generic, ordinea politicä) reac^oneazä la prezenta unei femei intr-un 
spa^u care in mod "normal" ii era inchis.

Dar mai intâi, o scurtä rememorare a evenimentelor^. în iarna çi 
primavara anului 1848, Maria Rosetti participa la çedin^ele unor cercuri 
de revolu^ionari organízate de C. A. Rosetti. însasi casa lor a fost un 
adevärat focar al miçcarii din Jarile Romane. Chiar mainte de 
declançarea revolutiei paçoptiste (in 6 iunie 1848), se naçte primul copii 
al familiei Rosetti: o feti^â, cäreia cei doi i-au pus un nume simbolic 
pentru idealul lor: Liberta te (în famüie i se va spune Libby sau Biche). 
C. A. Rosetti este arestat în noaptea de 9 spre 10 iunie, alâturi de al̂ i 
revolu^onari. La 11 iunie, Magheru citeçte în Bucure§ti, în fata a mii de 
oameni, proclamaba de la Izlaz. Nerezistând impulsului de a fi în 
mijlocul evenimentelor. Maria Rosetti se alatura mul^mii. Ea a tâiat în 
fâçii esarfa tricolora purtata de so^l ei §i a împâr^t-o participanüor. Va 
fi prezentâ în muidme §i în ziua de 13 iunie, pe Dealul Mitropoliei, çi în 
15 iunie, pe Câmpia Filaretului. La 13 septembrie, conducatorii 
revolu^ei vor fi aresta^i fi, la 19 septembrie, vor fi transportati spre 
Giurgiu. De la consulatul englez, prin fratele ei. Maria Rosetti a aflat câ 
cei aresta^ urmau sä fie dufi pe Dunäre pânâ la Semlin, în Austria, de 
unde, pe baza paçaportului, aveau sä fie elibera^. Maria Rosetti a decis 
sä îsi urmeze so^l; a fâcut rost de un pa§aport pentru Orçova, a vândut 
bijuteriüe §i câteva obiecte de artâ si a plecat spre Giurgiu, cu copüul în 
brate. Ajunsä acolo, sub pretextul cä vrea sä arate copilul tatälui säu, a 
ob^inut permisiunea turcilor de a face o vizitä de^u^lor, Ea a urmat 
apoi convoiul d e ^ u ^ o r , de pe uscat, timp de o lunä. O parte din drum, 
Maria Rosetti a fost msoj^tä de Dimitrie Bolintineanu; cel care a fost 
aläturi de ea tot drumul, a fost insä pictorul C. D. Rosenthal.

Cum sunt prezentate faptele ei in discursul epocii?
Jules Michelet elogiazä comportamentul Mariei Rosetti, zugrä- 

vindu-i un portret de adeväratä eroinä. Curajul, devotamentul pentru 
s o ^  säu, abüitatea de a obtine informa^ü §i chiar de a rezolva ni§te 
situató dificüe il fac pe istoricul francez sä-§i exprime färä reciñere 
admiratia pentru ea. Jules Michelet face deja din Maria Rosetti un

® Pentru mai multe amänunte, vezi JULES MICHELET, Principautés Danubiennes. 
Madarne Rosetti, 1848, Paris, 1853; ELISABETA lONI^Ä, Mnria Rosetti, Editura Militará, 
Bucureçti, 1979.
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simbol: simbol al femeii romane (îii ciuda originii sale, ea este "perfect 
romanea din suflet", spune el) al cärei devotament aduce mângâiere 
revolu^ionarilor exila^: "Ei vedeau de jos scumpa lor liberatoare 
mergand vioaie §i gra^ioasä in costumul ei de tänärä romanea; im singur 
§tergar pe cap ü rebine pärul. Frumoasä, arsä de soare sub aceste haine 
de {ärancä, färä alta strälucire decât cea a ochilor ei scânteietoare de 
spirit §i bunátate, adesea le-a fâcut efectul imui înger al lui Dumnezeu §i 
nu erau departe de a-i face rugâciuni."^° Acest citât aratä foarte bine 
tendin^a discursului de a transforma realitatea într-un simbol. Maria 
Rosetti a fost o luptatoare, a dat dovada de un curaj "bärbätesc", dar 
pentru ca figura ei sa fie accepta ta §i admiratä în spa^iul public, era 
nevoie de o idealizare a ei. Fragmentul de mai sus îmbinâ faptele Mariei 
Rosetti eu o serie de eli§ee aie idealului feminin: simplitatea ^ u te i, care 
trimite la valorile tradi^ionale, deci durabile, frumuse^ea spirituala, 
tradusâ mai aies printr-o bunâtate de înger, sunt atribute pe care le 
întâlnim de fapt în discursul dominant despre femeia respectabilâ. 
Atribute care, în general, sunt recuperate §i accentuate de ideologiile 
nationaliste ale secolului al XlX-lea. Figurile feminine care apar în 
idealurile na^onaliste, transfórmate adesea în mituri si introduse in 
imaginarul national, sunt figurile unor femei care s-au remarcat prki 
puritate §i modestie, devotament §i saerificiu pentru familie §i pentru 
patrie. Marianne, Britarmia sau Germania ocupa un rol important in 
ideologiile nationaliste occidentale, având rolul de a crea Solidarität 
na^onale: "For the European middle classes, these female national 
symbols protected the normal society, the health of the nation."“

Nu putem afirma ca Maria Rosetti ar fi echivalentul acestor figuri 
mitice din imagiaarul national occidental. Dar exista, mai ales la nivelul 
discursurilor §i reprezentarüor date faptelor sale, multe elemente 
comune cu aceastä ac|iune de a transforma anumite figuri feminine în 
simboluri, aceentuând în acelaçi timp exact calitä^e pe care ordinea 
politicä voia sä le impuna.

Tablourüe pictorului Constantin Daniel Rosenthal întarese 
observa^üle de mai sus. Sejururile la Paris §i la Roma îl puseserä pe 
Rosenthal in contact cu tablourile cu mesaj revolu^onar din acele täri, 
precum si cu principille artei romantice. încâ de la Roma, pietorul luase 
legätura cu mi§carea revolu^onarä de la Bucuresti; in 1848, înainte de a

JULES MICHDELET, Maria Rosetti în 1848, în MARIA ROSETTI, Serien din 1864 §i 
1865. Precedate de un studiu introductiv de Jules Michelet, p. 16.

” GEORGE L. MOSSE, Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal 
Sexuality in Modern Europe, Howard Fertig, New York, 1985, p. 93.



se întoarce în ^arä, el î§i afirma participarea sufleteascä la evenimentele 
de aici prin compozi^a De§teptarea Romnniei, care a atras aten^ia 
italienilor asupra evenimentelor din Muntenia. Urmätoarea lucrare care 
va transpime în limbajul artistic idealurile revolutionäre §i unioniste este 
Romania rupândii-§i cätu§ele: ínfa§urata în faldurile tricolorului, România 
îçi înal^â fruntea, toând în mâna stânga, alegoric, o ramura de maslin. 
Regulamentul Organic, prävälit în prânâ, exprima idealul paçoptist al 
rästurnärii vechiului regim, iar hora pe cel al unirii^ .̂ Lucrarea cea mai 
sugestivä, atribuitä lui Rosenthal în urma studiului foarte documentât al 
lui Ion Fnmzetti^^ este Romania rp.volu¡ioyiará. Modelul Romûniei este 
ciar Mdiict Ruselti, îmbrâcata in le populará (ceea ce corespunde §i cu 
descrierea lui Jules Michelet), ^inând în mâna stânga un steag tricolor. 
Tabloul e senmificativ pentru mentalitatea pictorului, în care se îmbinau 
direc^i diferite aie artei contemporane (în acest caz tema romanticä e 
dezvoltatä cu mijloace academiste). Oricum, participarea la eveni
mentele din 1848 desfa§urate ín Jara Románeasca íl fácuse pe Rosenthal 
sä în^eleaga mai bine rolul unui artist revolucionar.

Scrisoarea lui din 17 decembrie 1850 aratä în plus cä idealul 
revolucionar cuprindea, în arsenalul sau de teme §i motive, §i imaginea 
femeii ca depozitar al tradi^iei si päzitor al viitorului patriei: "O vreme 
am pictat tablouri sentimentale §i am crezut cä aceasta este voca^ia mea. 
Mai tarziu am väzut cä rcvolu^ia m-a zdruiiciriat, cä revolu^ia a intrat in 
sufletul meu; am sim ît si simt înclinarea pentru tablouri caracteristice. 
Nu pot sä creez decât figuri de femei, mame care sä ne corijczc corup^ia, 
figurl eroice, nobile §i blände în acela§i timp".^  ̂ Admiratia lui pentru 
faptele Mariei Rosetti s-a concretizat, între áltele, §i în aceasta sublimare 
a ei într-un simbol revolucionar §i national. Ea este recunoscutä ca o 
eroinä a revolutiei paçoptiste, dar prezen^a ei nu tulburä reprezentärile 
sociale ale rolului femeii, pentru cä este o prezen^ä codatä în cheia 
ordinii sociale.

Acela§i codaj apare §i în märturia altui participant la evenimentele 
de la 1848, Dimitrie Bolintineanu: "Dar las toate celelalte lucruri, ca sä 
vä vorbesc de un subiect ce pentru tot omul trebuie sä aibä un mare 
Ínteres: voi sä vorbesc despre devotamentul Lmei femei. DoatTma 
Rosetti, în tot Imipul cäläturiei nonstre, ne urmase pe mnl, m  ne 
scapc o singurä zi diu uclii ÿi färä sä §tim nimic nici noi, nici so^ul säu, ce
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Pentru interpretarea tabloului, vezi DAN GRIGORESCU, Trei pictori de la 1848, 
Editura Meridiane, Bucure^ti, 1973, p. 218.

ION FRUNZETTI, Pictorii revolu¡ionnri de la 1848, Editura M eridiane, 
Bucure§ti, 1988.

DAN GRIGORESCU, op. dt., p. 719.



era printre noi. Cu pruncul la san, cu lacrimile în ochi, acest geniu al 
binelui ne urma cu gandul §i cu ochii, avänd a lupta cu osteneala ce 
farâma plâpândele sale puteri, cu grijile ce împovarau sufletul ei 
delicat."^  ̂ Färä îndoialâ, to^ revolu^ionarii din Jara Romäneascä au 
admirat sincer faptele Mariei Rosetti. Dar le-au asociat §i le-au 
interpretat în grila rolului pe care epoca il atribuia femeii; geniu de 
bunatate, puteri pläpände, suflet délicat, devotamentul so^ei sunt 
sintagme care trimit la valen^a diferenfiala a sexelor care orienteaza în 
mod ierarhic rela îa dintre feminin §i masculin̂ ^̂ .

Refäcutä prin intennediul marturiilor acestor actori ai revolu^ei 
paçoptiste, figura Mariei Rosetti îmbraeâ o aura de mit, devenmd un 
exemplu de unnat pentru femeile doritoare sä contribuie la consolidarea 
na^ei romane. Ca §i cimi, pentru a intra în paginile istoriei revolu
tionäre, realitatea faptelor Mariei Rosetti trebuia transformatä în simbol.
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Ziarul Mama §i Copilul

Prezenta Mariei Rosetti in spatiul public al societä^i româneçti din 
secolul al XlX-lea nu se opreçte la momentul revolu^ei de la 1848. între 
4 iulie fi 25 decembrie 1865, ea pubUcâ ziarul säptämänal Mama §i 
Copiliil la tipografía C. A. Rosetti. Ziarul a a\nat ín total 24 de numere fi a 
aparut ín fiecare duminíca, cu o scurtä íntrerupere pe timpul verií, cánd 
mare parte din membrii redac^lei au iost ïnchifi dm riiulive puliLice.

Ziarul este alcätult, ín mare parle, din ailicule de
fondatoarea luí. Scopul fi a s p íra le  Mariei Rosetti sunt prezentate 
foarte ciar inca din cele doua articole-program publícate ín primul 
numär; un articol cu títlul "Cätre mame"^’’ fi un alt artícol care are ín loc 
de titlu apelativul interlocutorilor vizati: "Copü"^“. Amändouä articolele 
reitereazä de fapt fi intäresc astfel numele jumalului, arätänd foarte ciar 
care era publicul ^ tä ;  copiü fi m.amele.

ín mesajul adresat mamelor, trebuie sä remarcäm retorica folositá, 
precum fi ídentitatea femininä promovata de autoare. Astfel, pentru a 
convinge femeíle cä trebuie sä cumpere acest ziar, María Rosetti le 
prezintä motivele pentru care trebuie sä o facä: ín primul ránd, ziarul

DIMITRIE BOLINTINEANU, Cälätorie pe Dunäre §i in Bulgatia, în Cälätorii, I, 
Editura pentru literaturä, Bucure§ti, 1968, p. 25.

FRANÇOISE HÉRITIER, MuncuUn / Féminin. La Pensée de la dijférence, Odille 
Jacob, Paris, 1996.

Mama §i Copilul, n° 1/4 iulie 1865, pp. 1-2.
Ibidem, pp. 3-6.



trebuie citit de câtre marne pentru binele copiilor lor (argument foarte 
putemic, care reia unul din imperativele modelului oficial). §i asta 
pentru câ ziarul le va ajuta pe mame sä dea o buná educa^ie copiilor, 
corespunzatoare nevoilor vremii: "Eu cred ca trebue se fü buni, cä 
trebue se aibä consciintä de datoriele lorù cäträ ei èn§ii §i cätre cei-lal^ §i 
se-fi împliiiéscâ acele datorie, cä trebue apoi se aibä consciintä §i de 
drepturile lorù §i coragiulù d'a §i le män^ine; si dreptù ambi^une lè a§iî 
voi acea-a d'a vedé Patria lorù astù-felù ca pretutiiidine §i totù déauna 
se pôtâ se îi capulù susù zicândù: Suntù Românù."^’ Pentru a fi §i mai 
convingätoare. Maria Rosetti insista pe interesul comun al tuturor 
mamelor, care se cosntruieçte prin referin^a la o identitate comunâ, care 
nu e doar aceea de femei §i de mame dar §i aceea -  subliniazâ acest 
lucru -  de Romance. Metafora patrie-mamâ întâre§te aceastä identitate 
colectivâ: "Sunte^i mame §i suntù §i eù. Copii vo§trii sunt Români -  ai 
mei asemene - §'ai voçtrii f'ai mei aù uâ mama comune, România. Nu 
este darù într'adeverù unù legâmêntù între noi cândù copii no§trii 
suntù fra î?" °̂

Discursul este marcat, evident, de ideología epocii, Ideologie la 
elaborarea cäreia Maria Rosetti asistase §i chiar, într-un fel, participase. 
Trebuie însa precizatâ inten^ia autoarei de a face femeüe conçtiente ca 
au si ele un roi de jucat în construirea na^unii. De altfel tot începutul 
acestui articol este emfatic, fâcând apel la sentimente, la datoria pe care 
atât mámele cât §i copii trebuie sä o îndepBneascâ fa â̂ de Patrie.

Sarcinile concrete care le sunt atribuite femeilor apar mai explicit 
în a doua parte a articolului, care anunta con^utul pe care îl va avea 
ziarul. în fiecare numar va apärea un articol destinât mamelor, în care 
"Vomù vorbi despre educa^unea fisicä §i morale a copiilorù, despre 
igienä, despre toaleta lorù si chiar despre mode, însa tote numai în 
raportù cu acea mica lume a caminului alù cärui-a sunte^ uädatä §i 
Regina si'n antêiulù ministru, §i unde adesea sunteti chiâmate a împlini 
func^unile înpiegatului celui mai pucinù folositoriù, cäci femeia care 
scie, la trebuinta, a gâti prânzul familiei sale s'a face prin ea ênsa-si 
fii-care amenuntù alù casei are totù atâta meritù în împlinirea 
func^unilorù iei câtù si capulù unuù Statù cândù îçi împlinesce p'ale 
sale."^  ̂ Descrierea Mariei Rosetti reia locurile comune aie identita^i 
feminine, a§a cum era ea construitâ de discursul dominant în epocâ; 
limitarea sferei ei de actiune la spa^ul caminului, responsabüitatea

y  IMAGINEAFEMKII In  SPATIUL PUBLIC: ÎNTRE KEALITATI-?I SIMBOL 2 9

Ibidem, p. 1. 
Ibidein. 
Ibidem, p. 2.



bunului mers al familiei §i mai ales a educa^iei copiilor. Pânâ si retorica 
este asemanatoare cu cea a discursurilor normative, urmarind sä 
impunä un rol în realitate restrictiv ca pe o misiune nobilâ, importantâ 
pentru {ara.

Maria Rosetti explicä, de asemenea, de ce a crezut ca este 
important sä dedice acest jumal în primul rând copiilor §i, doar în al 
doilea rând, mamelor; tinerele fete §i femeile aveau deja accès la jumale 
aduse din sträinätate, care le puteau satisface în mare parte curiozitatea 
§i nevoüe. Pentru copii, nu era însâ nici un ziar pânâ în acel moment. în 
plus, autoarea considerâ cä tinerele fete de 14 ani puteau de asemenea sä 
citeascä ziarul, care le putea pregäti în vederea misiunii lor viitoare, 
aceea de a fi educatoarele copiilor lor^.

în articolul destinât copiüor. Maria Rosetti explicä mai întâi ce este 
un ziar §i le prezintä ce vor putea citi în paginile acestui ziar: istoria ä̂rii 
lor, istoria altor ä̂ri, istoria naturalä, evenimentele cele mai importante 
din actualitate, biografii aie oamenilor celebri §i o rubricä specials de 
anecdote fi ghicitori.

Con^utul anuntat în aceste doua articole-program va fi respectât 
îndeaproape în toate cele 24 de numere. în ceea ce priveçte popularitatea 
ziarului, informa^ile nu sunt prea numeroase. §tim doar (si asta tot din 
paginile ziarului) cä primele douä numere au avut un tiraj de 2500 de 
numere, ceea ce reprezintâ o cifrä foarte mare pentru vremea respectiva, 
în rest, existä mai multe anun^uri care fac apel la cititori sâ-si pläteascä 
abonamentele dacâ mai vor sä primeascä ziarul, ceea ce ne aratä cä 
publicaba se confrunta, ca multe áltele de altfel, cu problema lipsei unui 
public fidel. O rubricä specialä destinatä coresponden^ei cu cititorii nu 
existä. De-a lungul aparitíei sale, în ziar, nu se vorbeçte decât despre trei 
scrisori, venite pentru Maria Rosetti din partea a trei feti^e, fi o scrisoare, 
din partea unui domn. Scrisorile, ca fi räspunsurüe, au fost publícate. 
Ele aratä cä ziarul îfi atinsese scopul, deoarece cele trei fetite räspund 
exact in spiritul modelului promovat in paginüe sale. Interesantä este 
însâ fi scrisoarea venind de la un domn -  este vorba de Pantazi Ghika. 
El folosefte un tip de diseurs destul de räspändit in secolul al XlX-lea; 
läudänd calitä^le irmäscute fi de neinlocuit ale femeii, el nu face de fapt 
decât sä o circumscrie si mai mult modelului legitim: so^e idealâ fi 
mamâ educatoare: "numai domnia ta, femeiâ, mama, fi sociâ, domnia ta 
care aù täria ce dâ amórea sociului fi a copiilori, puteai lua misiunea 
märeatiä d'a arâta mamelorù frumósa cale ce aù a urma fi copülorù 
vütorulù, sâpêndu-le în animä iubirea de ^érâ, reügiunea binelui, fi

“  Ibidem.
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cultulù onórii."^ A§a cum putem constata, admiraría acestui domn vine 
în primul rând din faptul cä munca Mariei Rosetti respectä canoanele 
epocii, precum §i reprezentärile colective care prindeau rädäcini în 
mintea oamenilor. Dar credem cä scrisoarea lui Pantazi Ghika prezinta, 
printre ránduri, §i o alta explicable: de ce, íntr-o epocä în care femeia 
idealä era totusi '"regina cäminului", sä fie acceptatä pe scena publicä 
(pentru cä presa este prin excelen^ä o manifestare a spa^ului public) o 
femeie? Räspunsul lui Pantazi Ghika pare ufor §i "natural": deoarece ea 
abordeazä subiecte care oricum nu îi intereseazä pe bärba^, §i nu ar 
putea fi trata te la fei de bine de aceçtia; pentru cä respectä modelele 
oficiale, ajutänd chiar la difuzarea, la consolidarea §i în ultimä instan^ä 
la încorporarea lor. Dar §i pentru cä, am adäuga noi, dacä lucrul tot era 
fäcut, era mai bine sä fie légitimât, pentru a putea fi récupérât în 
construc^ia ideologicâ a modelelor epocii.

Scopurile ziarului, faptul cä fondatoarea lui este o femeie iar 
publicul vizat sunt copii §i femeile, precum §i con^utul celor 24 de 
numere ne permite sä afirmäm cä Mama §i Copihil se înscrie în ceea ce 
Evélyne SuUerot^  ̂ numea, pentru spa^iul francez, presä femininä; mai 
mult, din informa^ile culese pânâ în prezent, el este primul de acest fel 
din Jara  Româneascâ.

Jumalul Maina §i copilnl pare, în orice caz, circumscris mai degrabâ 
modelului oficial al femeii respectabile. Dar nu trebuie sä ne gräbim sä 
interpretäm acest lucru doar ca o incorporare a habitusului dominant §i, în 
nici un caz, ca semnul unui determinism inevitabil. Credem cä dacä Maria 
Rosetti promoveazâ eu atâta convingere modelul femeii ca so îe idealä §i 
mamâ educatoare, acest lucru se poate explica prin douâ motive, legate de 
traiectoria sa: pe de o parte, e vorba färä îndoialâ de o influen^â a epocii, a 
canoanelor reiterate în discursuri de tot felul (sä nu uitäm si experien^a ei 
occidentalâ din timpul copiläriei §i adolescen^ei). Pe de altâ parte, 
atitudinea sa este influen^atá §i de experien^a ei fericita ca so îe, deoarece, 
a§a cum am väzut, cäsätoria §i devotamentul fap  de s o ^  fi familia sa nu 
însemnaserâ deloc, în cazul Mariei Rosetti, o renun^are la proprüle sale 
ambitó, la proprüle sale vise. Experienta subiectivâ a a\oit un roi 
important, credem noi, în acceptarea §i mediatizarea unui model care va fi 
denun^at ulterior de asociatiile feministe.

în orice caz, ziarul a contribuit la o reunire a femeilor române din 
rândul burgheziei, mâcar prin simplul fapt al lecturii comune. Maria
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Rosetti a promovat interesele copilului §i ale femeii, care i s-au parut ei 
importante, încercând, de asemenea, sä realizeze o solidaritate a 
femeilor, chemate sa participe, chiar dacä indirect, la proiectul politic al 
construüii na^ei. în ce mäsurä a reuçit, e greu de spus dacâ ne referim 
doar la receptarea ziarului, çi asta din lipsä de informa^ii. Dar credem cä 
analiza ultimului moment important care o aduce pe Maria Rosetti în 
prim planul sferei publice ne va ajuta sä däm un räspuns, mäcar pardal, 
la aceastâ întrebare.
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Räzboiul de Independen^ä

în timpul Râzboiului de Independen^â, Maria Rosetti a organizat, 
încâ de la început, întâlniri cu diferite femei care mai räspunseserä §i în 
alte rânduri chemârilor ei; ele îçi propuneau sä mobüizeze femeile 
române, pentru a ajuta, fiecare cum poate, armata românâ. Ea va face 
parte din comitetul femeüor din Bucuresti, alâturi de alte doamne din 
înalta societate, multe dintre ele so ^  de medici. La iniciativa Mariei 
Rosetti, se redacteazâ §i se publicä în ziarul Românul un apel cätre public 
pentru strângerea de fonduri. Se hotarâçte distribuirea unor liste de 
subscrip^ie în bani sau obiecte. Apelul este foarte concret çi se încheie cu 
formularea scopului de bazâ pe care îl imnâreçte: ínfiin^area unui spital 
pe malul Dunarii. Sfârçitul este emfatic, semânând mult cu discursul 
politicienilor care militau pentru unire §i independen^; "To^i trebuie sä 
fim, cum am zis, uni î; toate spiritele trebuie sä fie unui singur, cäci una 
este inima, §i iubirea §i datoria, ca §i Patria."

Räspunsurile nu se lasâ asteptate §i în curând se va infibn^a nu 
numai o ambulantâ, dar si un spital. în iunie 1877, tot în ziarul Românul, 
Maria Rosetti lauda patriotismul §i generozitatea publicului, care 
depä^ise a§teptârüe prin dona^üle trimise. Spitalul va fi organizat dupâ 
ce Maria Rosetti se va consulta cu mai mul^i medici, care ulterior vor 
lucra în cadrul lui (L. Fialla, Jacob Felix, Calendero, Rämniceanu). 
Spitalul va primi numele "Ospiciul Independen^ei" çi va fi instalat la 
Craiova. în a doua jumätate a lunii august, Maria Rosetti era deja la 
Craiova, unde muncea cu multä däruire. Ea a reu§it sä strängä, din 
subscrieri, suma de 12630 de lei §i 55 de baiü, precum §i un numär mare 
de obiecte indispensabile instalärii §i intre^inerii unui spital.

Nevoüe sporindu-se, Maria Rosetti, lasä spitalul din Craiova în 
grija comitetului de femei din localitate si impreunä cu celelalte membre 
ale comitetului din Bucureçti pleacä, în luna noiembrie, la Tumu 
Mägurele, unde vor infün^a un alt spital, cu acelafi nume. Ea continuä 
apelurile cätre public, la care primeste räspunsuri la fei de generoase. De



altfei, ziarul Romnnul primeóte multe scrisori de felicitare adresate 
Mariei Rosetti, unele dintre eie fiiiid publicate. Mesajul Mariei Rosetti a 
pätruns §i în lumea satelor, femeile de aici (deoarece bärba^ii erau în 
mare parte pe front) acordându-i ajutorul solicitât. Çi elevii au rasp\ins 
apelurilor sale: de exemplu, liceul Matei Basarab din Bucureçti a sti'âns 
suma de 500 de lei . în orice caz, rezultatele au fost neaçteptate §i la 
Turnu Magurele; în total s-au strâns fonduri de peste 110.000 lei. Maria 
Rosetti a fost prezenta tot timpul în spital, oferind un exemplu urmat de 
multe alte femei. Ac|iunile ei au avut ecou §i în strainatate, astfel ca ea 
va primi diploma Societa^ii nationale a Crucii Ro§ii din Belgia, fiind 
declarata membrâ de onoare.

Prezenta pe scena publica. Maria Rosetti asuma, încâ o datä, un roi 
activ. E drept ca ac^iunile caritabile conveneau foarte bine calitatilor 
"naturale" ale femeii de a-i îngriji pe ceilal î. Dar activitatea Mariei 
Rosetti depaçeçte eu mult barierele acestui model. Ea este neaçteptat de 
mobila pentru o femeie a epocii sale, çi participâ, în mod direct, 
la proiecte care pineau mai degrabâ de domeniul masculinului: crearea 
de institu^ii (spitalele), mobilizarea eficienta a unor categorii sociale 
foarte diferite.

Iar räspunsul prompt §i important al populafiei, în mare parte 
femiiiina, aratä cä dorin^a sa de a crea o solidaritate în rândul femeilor, 
de a le face sä participe mai vizibil la evenimente de Ínteres general -  în 
cazul acesta national -  a izbutit. E adevärat, poate contextul special al 
razboiului a contribuit de asemenea la succesul întreprinderii sale. Dar 
cred cä reuçita s-a datorat §i activitä^ii trecute a Mariei Rosetti, care 
semänase germenii unei colaboräri a femeñor în numele unei identitâ^i 
§i a unor interese comune. Oricum, mobilizarea femeilor în ac^iunile din 
timpul räzboiului de independen^ä pot fi considerate ca o prknâ forma 
de participare activa a femeilor la via^a publica.

Cazul Mariei Rosetti dovede§te cä relatóle sociale nu sunt 
niciodata definite pentru totdeauna, ca interactiunea este motorul 
principal al vie^ü sociale. Pendulând între afirmarea modelului domi
nant §i contestarea lui prin însâfi prezenta sa în posturi nepreväzute de 
acesta. Maria Rosetti ne-a permis sä surprindem si tipurile de 
räspunsuri sau strategii pe care le-a dat societatea (mai precis ordinea 
dominantâ) unor situatii care puteau provoca, dacä nu erau stapânite, o 
tulburare a regulñor sociale. în general, actiurüle si figura Mariei Rosetti 
au cunoscut astfel o interpretare care merge de la o recuperare a lor, prin 
intermediul unei retorici duplicitare, §i o integrare în modelul legitim, 
pânâ la o sublimare a eroinei §i transformarea ei într-un simbol care 
mergea, de asemenea, în sensul ideologiei dominante.
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