Femei care au scris istoria.

Femei care au scris istoria.
Nu avem doar o jumătate de istorie. România are personalități feminine marcante care au
construit, alături de pesonalitățile masculine, istoria noastră, istoria Europei sau chiar istoria
lumii. Sunt modele feminine care au dreptul să fie în egală măsură cunoscute. Aceste modele
rămân, însă, cel mai adesea în umbră sau se pierd în mulțimea de false modele, imagini
stereotip și prejudecăți perpetuate de mass-media și mai mult sau mai puțin însușite de noi
toți. Poveștile și realizările lor semnificative sunt omise chiar și din manualele de istorie.
În societatea românească, e timpul pentru o dezbatere despre adevăratele modele, despre
femeile din trecut și din prezent care și-au pus amprenta asupra istoriei, fie că este vorba despre
personalități istorice care au schimbat destinul național, femei deschizătoare de drumuri în
diverse domenii sau personalități artistice și culturale care ne-au format identitatea și au
făcut cunoscută România în lume. Acest material nu este decât o scurtă și necuprinzătoare
menționare a câtorva dintre cele mai importante. Pentru că nu suntem o societate completă
decât după ce cunoaștem istoria noastră completă.

Regina Maria a României (1875 – 1938)
Monarh
A avut o influență decisivă asupra destinului României.

Majestatea Sa Maria, Regină a României, Principesă a
României, Principesă de Edinburg și de Saxa Coburg și
Gotha, născută Marie Alexandra Victoria, din Casa de
Saxa-Coburg și Gotha (n. 29 octombrie 1875, Eastwell
Park, Kent, Anglia – d. 18 iulie 1938, Sinaia, Regatul
României), a fost mare prințesă a Marii Britanii și Irlandei,
consoarta regelui Ferdinand și regină a României. A fost
nepoata reginei Victoria a Marii Britanii și mama regelui
Carol al II-lea.
Ea a fost supranumită „Mama răniților” și „Regina-soldat”,
pentru atitudinea ei bravă din timpul Primului Război
Mondial, când, alături de doamnele de la curte a lucrat
direct pe front în spitale de campanie și a coordonat
activitatea unei fundații de caritate.
Deși rolul femeilor în politică era redus, Regina Maria a
fost sfetnicul regelui Ferdinand până la moartea acestuia,
în 1927. Călătoria la Paris în timpul Conferinței de Pace a
făcut-o cunoscută la nivel internațional, motiv pentru care
ea a avut apoi un rol crucial în destinul României.

La rugămintea regelui, atunci când delegația românească
condusă de primul ministru Brătianu a început să piardă
teren, Regina Maria a plecat într-o misiune neoficială la
Paris și la Londra. Rezultatul acesteia a fost formarea
României Mari, care reunea provinciile istorice ale
Transilvaniei, Bucovinei, Moldovei, Basarabiei și Munteniei.
A iubit arta, poezia și filozofia și a continuat tradiția
Reginei Elisabeta de susținere a acestora, ajutând cu
burse de studiu și bani o seamă de personalități din lumea
literară și artistică. Ea însăși a fost o autoare prolifică de
poeme, romane, nuvele și literatură pentru copii. Ceea ce
i-a adus însă faima literară internațională au fost primele
trei volume din „Povestea vieții mele”.
A fost probabil cea mai dinamică și mai eficientă Regină
Consoartă și unul dintre cei mai străluciți monarhi ai
secolului 20.1 Iar în momentele cruciale pentru istoria
noastră, ea a devenit în ochii lumii România însăși.2
(Sursa: xxxxxx)
1 „Majesty”, revistă lunară, rubrica „Cartea lunii”, numărul aug. 2004.
2	„Royalty”, revistă lunară, „Zile de triumf amintite cu înțelepciune și tristețe”, rubrica Cartea lunii,
numărul sept. 2004.

Ana Aslan (1897 – 1988)

Ștefania Mărăcineanu (1882 – 1944)

Medic și academiciană. A fondat gerontologia și geriatria
în România și le-a revoluționat la nivel european.

Fiziciană
A descoperit radioactivitatea artificială.

A fost medic român specialist în gerontologie, academiciană
din 1974 și directoare a Institutului Național de Geriatrie
și Gerontologie (1958 – 1988). Deși visa să ajungă pilot, în
cele din urmă s-a decis să devină medic, declarând greva
foamei pentru a înfrânge împotrivirea mamei și înscriinduse la Facultatea de Medicină. În timpul Primului Război
Mondial, a îngrijit soldații în spitalele militare din spatele
frontului de la Iași.
A urmat o activitate didactică și spitalicească la Filantropia,
Institutul Clinico-Medical al Facultății de Medicină din
București, Clinica Medicală din Timișoara, Spitalul CFR,
din 1949, devenind șefa Secției de fiziologie a Institutului
de Endocrinologie din București. Acesta a fost punctul de
plecare al carierei ei de gerontolog.
A experimentat apoi procaina în afecțiunile reumatice, în
cazul unui student țintuit la pat din cauza unei crize de
artroză. Continuând cercetările într-un azil de bătrâni, a
evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor
distrofice legate de vârstă. Rezultatele remarcabile ale
cercetarilor au fost comunicate Academiei Române.

Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi,
Imelda Marcos, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer,
Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali se numără
printre personalitățile care au urmat tratamentul cu
Gerovital.
Ana Aslan a inventat (în colaborare cu farmacista Elena
Polovrăgeanu) produsul geriatric Aslavital, brevetat
și introdus în producție industrială în 1980. Datorită
activității și descoperirilor sale, ea este una dintre cele mai
cunoscute personalități române la nivel internațional.
(Sursa: www.wikipedia.ro)

A urmat cursurile Facultății de Științe Fizico-Chimice
a Universității din București. A predat fizica la Școala
Centrală, apoi a urmat cursurile de radioactivitate susținute
de Marie Curie la Institutul Radiului din Paris. În capitala
Franței, la Sorbona, își susține, în 1924, doctoratul, cu teza
Cercetări asupra constanței poloniului și asupra penetrării
în metale, primind calificativul «Très Honorable», în fața
unui auditoriu extrem de numeros, în rândurile căruia
se numără și Marie Curie, aceasta cooptând-o ulterior în
echipa sa.
După obținerea doctoratului și o amplă activitate de
cercetare în domeniul radioactivității în Paris și Mandou,
urmată de descoperiri publicate la Paris, ea este numită,
în 1925, asistent universitar la Facultatea de Științe din
București. Aici, în laboratorul profesorului Christache
Musceleanu, creează primul Laborator de Radioactivitate
din țară, folosind aparatura cumpărată cu banii proprii.
Lucrând la teza ei de doctorat, Ștefania Mărăcineanu a
identificat fenomenul radioactivității artificiale. Cercetările
au fost publicate în mai multe reviste de specialitate.

Meritele ei au fost recunoscute de către fiica Mariei Curie
într-un articol publicat în „Neues Wiener Journal”, în 1934:
„Ne amintim că savanta română domnișoara Mărăcineanu
a anunțat în 1924 descoperirea radioactivității artificiale”.
S-a ocupat și de fenomenele meteorologice, reușind, cu
sprijinul profesorilor Bungețianu și Vasile Karpen și al
aviatorului Bâzu Cantacuzino, să descopere procedeul
de declanșare artificială a ploii cu ajutorul unor săruri
radioactive și să stabilească legătura între cutremure și
precipitații. În 1931 a provocat prima ploaie artificială
din lume în Bărăgan, continuând cercetările în Algeria,
cu sprijinul guvernului francez. A semnalat pentru
prima dată că în ajunul producerii unui cutremur crește
radioactivitatea în zona epicentrului.
Ștefania Mărăcineanu susținea că „răsplata pentru
cercetătorul devotat științei nu vine din afară, ci sunt fiorii
de fericire pe care îi are la descoperirea adevărului”.
(Sursa: Dicționarul personalităților feminine din România)

A absolvit Școala Centrală și Facultatea de Medicină din
București, iar în anul 5 de facultate, în 1944, a făcut prima
sa operație pe creier unui copil care fusese victima unui
bombardament. Intervenția a fost recunoscută ca premieră
mondială de Congresul Mondial al Femeilor Neurochirurg
din 2005.
În 1976 obține gradul de medic primar neurochirurg II. În
recomandarea dată de conducerea spitalului se menționa
că a contribuit la instruirea noilor medici, lăsându-și
amprenta profesională asupra acestora: „rapiditatea,
găsirea tehnicii celei mai bune, potrivită fiecărui caz”.
A făcut echipă cu Constantin Arseni și Ion Ionescu, soțul
ei, la Spitalul nr. 9 din Capitală, unde a activat până în 1990,
când, slăbindu-i vederea, a acceptat pensionarea.
În fiecare dimineață, ea făcea operații pe creier, iar
după-amiaza pe coloană, unele operații fiind realizate în
premieră, cu tehnici inedite, inventate ad-hoc, dar care au
salvat sute de vieți.

Sofia Ionescu (1920 – 2008)

Ana Ipătescu (1805 – 1875)

Prima femeie neurochirurg din lume.
A realizat operații în premieră mondială.

Revoluționară
A avut un rol hotărâtor în revoluția de la 1848.

Fiecare soluție găsită a fost urmată de o comunicare
științifică făcută în străinătate și, implicit, de o recunoaștere
internațională.
A avut pacienți celebri, soțul Mariei Tănase, soția lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej, una dintre soțiile șeicului ZaedBin, sultan al Nohaian din Abu-Dhabi, artiști, prinți, poeți.
A primit o serie de distincții pentru succesele sale.
(Sursa: Dicționarul personalităților feminine din România)

S-a născut în familia unui negustor bucureștean iubitor de
carte, care a înlesnit copiilor săi accesul la educație.
A fost căsătorită cu Nicolae Ipătescu, funcționar la visteria
statului și om cu largi vederi modernizatoare.
Ana Ipătescu a intrat în atenția opiniei publice odată cu
evenimentele ce au marcat Revoluția de la 1848 din Țara
Românească. Acțiunea forțelor contrarevoluționare,
soldate cu arestarea guvernului revoluționar, la 19
iunie 1848, a stârnit via nemulțumire a susținătorilor
programului de reformare internă a țării.
Alături de Nicolae Golescu, revoluționar și ministru
desemnat pentru portofoliul Internelor, Ana Ipătescu și-a
asumat misiunea de a convinge masele că numai printr-o
mișcare unitară putea fi salvată revoluția. A fost aceea
care a indicat mulțimii dezlănțuite locul în care boierii
conservatori, sub conducerea colonelului Ioan Solomon,
plănuiau dezmembrarea guvernului de factură liberală și
restaurarea vechilor principii politice.

Știrile despre curajul faptelor sale au ținut prima pagină
a gazetelor europene, bun motiv pentru Alexandru G.
Golescu să îi sugereze într-o scrisoare lui Nicolae Bălcescu
că exemplul acesteia ar trebui să fie urmat și de alte
românce. Participarea soțului său la mișcarea revoluționară
a fost sancționată cu detenția într-o închisoare din Imperiul
Otoman.
În 1850, Ana Ipătescu a reușit să obțină în mod spectaculos
eliberarea acestuia. Imediat după acest episod, prezența sa
publică a intrat însă într-un con de umbră. Ana Ipătescu
rămâne un simbol al mișcării românești de la 1848.
(Sursa: Dicționarul personalităților feminine din România)

Haricleea Hartulari-Darclée (1860 – 1938)

Maria Virginia Andreescu Haret (1894 – 1962)

Soprană
A făcut România cunoscută în lume cu vocea sa.

Una dintre primele femei arhitect din lume.
A oferit Bucureștiului o parte din imaginea pe care o cunoaștem astăzi.

A studiat pianul în particular și a luat lecții de canto la
pensionul „Lobkovitz” din Viena, la București și la Paris.

Fiind conștientă de unele probleme pe care le înregistra
vocea sa, s-a retras după un ultim concert, în mai 1918.

A debutat la 14 decembrie 1888 cu rolul „Margaretei” din
Faust, de Charles Gounod, pe scena Operei Mari din Paris.
Au urmat o serie de succese.

A murit în sărăcie, uitată, fără ca autoritățile române să se
intereseze de soarta ei, iar funeraliile sale au fost finanțate
de către Ambasada Italiei.

Activitatea desfășurată în perioada 1893 – 1910 a făcut-o
cunoscută în întreaga lume, Darclée impunându-se pe
principalele scene din Paris, Berlin, Florența, Roma,
Buenos Aires, Lisabona, Monte Carlo, New York sau
Moscova. Giacomo Puccini a considerat-o singura
cântăreață care poate interpreta rolul „Floriei Tosca” și, la
cererea ei, a adăugat operei, aria Vissi d’arte, vissi d’amore,
distribuind-o în spectacolul de premieră ce a avut loc la
„Teatro Constanzi” din Roma, pe 14 ianuarie 1900.

În 1960 a avut loc premiera filmului Darclée, regizat de
Mihai Iacob, iar la Brăila a fost creat, în 1995, când s-au
împlinit 135 de ani de la nașterea marii soprane, Concursul
Național de Canto care-i poartă numele.

A fost apreciată de mari compozitori, de la G. Verdi,
Ruggiero Leoncavallo, J. Massenet, Alfredo Catalani, la G.
Puccini și a cântat alături de Enrico Caruso, E. de Marchi, E.
Giraldoni, Titta Ruffo, Tamango sau sub bagheta dirijorului
Arturo Toscanini.

(Sursa: Dicționarul personalităților feminine din România)

În urma concursului de admitere, la 18 ani, a intrat prima
la Școala Superioară de Arhitectură, absolvind-o cu foarte
bine. În același timp a urmat și Belle-Arte.

Virginia Andreescu Haret și-a lăsat amprenta asupra
Bucureștiului, lista proiectelor și realizărilor sale
arhitecturale fiind impresionantă.

Din 1923 a lucrat în serviciul tehnic al Ministerului Educației
nationale, de unde s-a pensionat în 1947.

Arhitecta s-a stins din viață pe 6 mai 1962, lăsând în urma
sa o operă măreață și un renume mondial.

A fost prima femeie care a ajuns la gradul de arhitect
inspector general.

(Sursa: www.icr.ro)

În perioada dintre cele două Războaie mondiale a
reprezentat România la Congresele internaționale de
arhitectură la Roma, Paris, Moscova, Bruxelles. I s-au
acordat nenumărate premii.
Printre proiectele sale arhitecturale se numără: Palatul
Tinerimea Română, Liceele „Dimitrie Cantemir” și
„Gheorghe Șincai”, Biserica „Sf. Treime”, primele blocuri
din beton armat, cinematograful Parc din stațiunea Govora.

Aurora Gruescu (1914 – 2005)

Elisa Leonida Zamfirescu (1887 – 1973)

Prima femeie inginer silvicultor din lume.
A reușit în acest domeniu împotriva tuturor prejudecăților.

Prima femeie inginer din Europa.
A fost o deschizătoare de drumuri pentru femeile din acest domeniu.

Ea a fost totodată și prima româncă intrată în Guinness
Book. A dorit de mică să urmeze silvicultura, ceea ce
a și făcut, în 1933, când a dat examen la Facultatea de
Silvicultură, parte a Politehnicii din București, și a mers la
cursuri alături de 130 de băieți care au făcut tot posibilul
să o convingă să renunțe.
Influențați de decanul Vintilă Stinghe, colegii refuzau să-i
vorbească, o marginalizau, dar, cu timpul, după ce s-a
căsătorit, au căpătat o atitudine mai pozitivă, trecând de la
ostilitate la indiferență.
„Doi ani nu mi-a vorbit colegul meu de bancă, zicea că
n-are ce să discute cu o fată despre probleme care sunt
ale bărbaților. Atunci, prejudecățile se manifestau foarte
puternic și printre intelectuali. De-abia când am avut
primul post la Casa Pădurilor Statului am simțit că sunt
tratată altfel, deși aveam un salariu mai mic decât o pensie”,
afirmă ea într-un interviu.
A practicat această meserie din 1938 până în 1973, când
s-a pensionat.

Și-a legat numele de primul plan de împădurire națională,
fixat la suprafața de 100.000 ha, a condus lucrările de
combatere avio-chimică a dăunătorilor din pădurile
infestate din jurul Capitalei, a făcut inovații legate de
lucrările de mecanizare în combaterea dăunătorilor,
publicând în acest sens mai multe articole în Revista
Pădurilor.
A fost, „dușman de clasă” al regimului comunist, apoi
expropriată, probabil și datorită faptului că nu a fost
niciodată membru de partid, dar și decorată, apreciată,
lăudată. Ea a fost cea care a deschis și altor femei drumul
în silvicultură.
(Sursa: Dicționarul personalităților feminine din România)

A fost directoarea laboratoarelor Institutului Geologic al
României.
S-a înscris, în 1909, la Academia Regală Tehnică din Berlin,
Charlottemburg, pe care a absolvit-o în 1912, devenind
prima femeie inginer din Europa.
În momentul înscrierii, decanul a încercat să o convingă să
renunțe, aducând ca argument cei trei K: Kirche, Kinder,
Küche („biserica, copiii, bucătăria”) ca elemente esențiale
pentru profilul femeii.
Deși i s-a oferit un post de inginer la firma BASF din
Germania, Eliza s-a întors în țară si a obținut un post de
inginer la laboratorul Institutului Geologic din București.

Participă la război ca membră a Crucii Roșii, ajută și
conduce mai multe spitale de campanie, fapt pentru care
a fost decorată.
După război și-a reluat activitatea la institut, conducând
mai multe laboratoare de analize geologice.
(Sursa: XXXX)

Cecilia Cuțescu-Storck (1879 – 1969)

Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu (1867 – 1935)

Prima femeie profesor universitar în învățământul de artă din Europa.
A fost prima femeie din România care a realizat pictură murală.

Prima femeie Doctor în Drept din lume.
A luptat pentru creșterea gradului de educație în rândul femeilor.

Fiica unui funcționar de poștă, a urmat cursurile liceale
la „Școala Centrală” din București și pictura, ca bursier
al statului român, la Academia de Pictură din München,
„Damenakademie”, la „Académie Julian” din Paris și la
„École des Beaux Arts”.
În 1909 s-a căsătorit cu sculptorul Frederic Storck, fiul
fondatorului școlii de sculptură din România. Cele două
fiice ale cuplului vor deveni, la rândul lor, artiste.
A expus la „Salon d’Automne” și la „Champs de Mars”,
din Paris, la Atena, Bruxelles, Amsterdam, Haga, Veneția,
Barcelona, unde a obținut un „grand prix” sau Varșovia.
A fost desemnată să amenajeze secția de artă plastică și
decorativă la Expoziția de la Barcelona.
A fost prima femeie din România care a realizat pictură
murală: holul Băncii Marmorosch-Blank, lucrările numite
„Industrie, agricultură și comerț și Istoria negoțului
român” de la Academia de Științe Economice. A mai pictat
sau desenat capete de expresie, portrete sau nuduri.

Din 1916, Cecilia Cuțescu-Stork a lucrat ca profesoară la
Școala de Arte Frumoase din București, iar între 1937 – 1939
a fost președinta Sindicatului Artelor Frumoase. A fost
una dintre membrele fondatoare ale Asociației pentru
Emanciparea Politică și Civilă a Femeilor din România.
Volumul său de memorii, „Fresca unei vieți”, a fost publicat
în 1943.
(Sursa: Dicționarul personalităților feminine din România)

Într-o vreme în care fetele care mergeau la școală erau
îndrumate să studieze domenii considerate potrivite
pentru o fată, Sarmiza dorește să devină juristă și încearcă
să se înscrie la Facultatea de Drept din Paris.
Cererea sa întâmpină multă opoziție, iar mama Sarmizei
reacționează, indignată, în fața secretarului Facultății:
„Cum, domnule, într-o țară în care este scris chiar pe
porțile închisorii Libertate, Egalitate, Fraternitate, vreți să
împiedicați o femeie să se instruiască, numai pentru că este
femeie?”
Primește, după 15 zile de dezbateri aprinse, acordul de a fi
înscrisă, cu condiția ca mama sa să o însoțească la cursuri.
A fost prima studentă a Facultății de Drept din Paris,
pe care a finalizat-o cu brio, în pofida piedicilor și a
neîncrederii.

La 12 iunie 1890 își susține teza de doctorat la Universitatea
din Sorbona, cu tema „Condiția juridică a mamei”, devenind
astfel prima femeie doctor în drept din lume.
Pe parcursul vieții sale, pledează pentru drepturile femeilor
și pune bazele „Societății Domnișoarelor Române”.
(Sursa: Femei celebre din România)

Ecaterina Teodoroiu (1894 – 1917)
Eroină națională
A fost prima femeie româncă care s-a remarcat în război.

Bibliografie
S-a născut pe 14 ianuarie 1894, satul Vădeni, astăzi cartier
în componența municipiului Târgu-Jiu și a decedat pe 22
august 1917.

Era o bună conducătoare de luptă, foarte iubită și
respectată.

Primul imbold spre cariera militară a apărut încă din
momentul în care a venit la București și s-a înscris la Școala
de Fete, apoi s-a înrolat drept cercetaș.

La 22 august 1917 a avut loc bătălia de la Varnița și
Muncelu. Acțiunea ofensivă a armatei germano-austroungare este oprită de Armata Română, cu pierderi grele.
În cursul acestei bătălii, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic,
în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenent.
A fost împușcată în piept. Ultimele ei cuvinte au fost:
„Înainte băieți, sunteți cu mine!”

Imediat ce România a intrat în Primul Război Mondial,
Ecaterina participă pe front ca soră medicală. După
moartea fratelui ei, Nicolae, căzut pe front, Ecaterina
decide că trebuie să slujească țara în locul lui.

A fost înmormântată în satul Poieni, comuna Fitionești,
județul Vrancea. Osemintele sale au fost strămutate în
iunie 1921 la Tg. Jiu, în mormântul monument din centrul
orașului.

În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la Jiu.
Trupele Armatei I Române, comandate de generalul
Ion Dragalina, au respins o puternică ofensivă inamică,
iar soldatul Ecaterina Teodoroiu a fost în primele linii.
Ecaterina este răsplătită pentru curaj cu diferite distincții
militare și ridicată la gradul de sublocotenent, primind
comanda unui pluton de infanterie.

(Sursa: www.wikipedia.ro)

A deținut gradul de sublocotenent și și-a pierdut viața în
Bătălia de la Mărășești în timpul Primului Război Mondial.

„Majesty”, revistă lunară, rubrica „Cartea lunii”, numărul aug. 2004.
„Royalty”, revistă lunară, „Zile de triumf amintite cu înțelepciune și tristețe”, rubrica „Cartea lunii”, numărul sept. 2004.
Dicționarul personalităților feminine din România, George Marcu, Rodica Ilinca, Editura Meronia, 2009
Femei celebre din România, Arina Avram, Editura Alfa, 2005
www.wikipedia.ro Enciclopedia liberă
www.icr.ro Institutul Cultural Român

Notă
Alegerea celor 12 personalități feminine a fost realizată de echipa proiectului Altfem pe criterii de notabilitate și relevanță
la nivel național și internațional. Nu pretindem că acestea sunt cele mai importante 12 personalități feminine din istoria
României, iar ordinea prezentării nu constituie un clasament.

Despre ALTFEM
Proiectul este desfășurat de TBWA\București în parteneriat cu Agenția de Monitorizare a Presei și Centrul Parteneriat
pentru Egalitate și își propune îmbunătățirea percepției asupra femeilor și creșterea gradului de conștientizare a experților
și operatorilor mass media, al partenerilor sociali, autorităților publice și a femeilor asupra problematicii egalității de
șanse și de gen pe piața muncii, prin acțiuni menite să schimbe percepția acestora asupra rolului profesional și social al
femeii.
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