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Oferta „diferenţei”: feminismul românesc interbelic 

[The Offer of ”Difference”: Romanian Interwar Feminism] 
 
 

 
 
Anemari Monica Negru (editor), 
Alexandrina Cantacuzino şi mişcarea 
feministă din anii interbelici, Vol. I, 
Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 
2014, 320 p. 

 
Volumul Alexandrina Gr. 

Cantacuzino şi mişcarea feministă din 
anii interbelici – publicat de Monica 
Negru – se (auto)recomandă a fi un 
demers pertinentnecesar pentru con-
semnarea şi investigarea fenomenului 
studiat prin utilizarea a două metode 
fundamentale, concretizate în moda-
litatea arhivată, indicată pentru a 
confirma faptul că etapa/perioada fe-
minismului – ca formulă exclusiv 
decanoniza(n)tă – a fost depăşită, şi 
în prezentarea prin intermediul 

documentelor ilustrative a reperelor 
proiectului/ programului unui spaţiu 
politiccultural considerat o mişcare 
de emancipare (în a cărei poză de 
grup trebuie incluse reprezentantele 
marcante ale acestei mişcări – desi-
gur, alături de Alexandrina Gr. 
Cantacuzino, care ocupă poziţia cen-
trală –: Calypso Botez, Zoe 
Râmniceanu, Elena Odobescu, 
Ecaterina Cerchey, Cornelia Emilian, 
Alexandrina Fălcoianu, Elena 
Stângaciu, Elena Meissner, Maria 
Baiulescu, Maria Răzvan Potecă, 
Margareta Athanasiu, Regina 
Elisabeta şi Regina Maria, Elena 
Văcărescu, Avril de SainteCroix, 
Isabela d’Aberdeen şi Temair, Cécile 
Brunschvicg etc.), definiţie concep-
tuală acceptată în defavoarea şi în 
contradicţie cu sensul cuvântului 
denunţ, vehiculat de majoritatea lu-
crărilor/studiilor focalizate pe proble-
matica feminismului (în genere).  

Dacă volumul de faţă cartogra-
fiază diversitatea şi amploarea femi-
nismului interbelic, meritul acestuia 
consistă în a evidenţia aderarea fără 
rezerve (şi) a formulei româneşti la 
trendul occidental, accentuând un 
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anumit tip de individualitate activă. 
Conştientă de datele şi de regulile 
sistemului politic în care acţionează, 
competentă comunicaţional, aceasta 
revendică (pe plan cultural – politic şi 
mai puţin sexual – fiziologic), deo-
potrivă, o deplină egalitate şi liber-
tate, anticipând dreptul la speci-
ficitate. De fapt, se prefigurează un 
demers cu miză precisă în localizarea 
specifica(n)tă a acelor valenţe poli-
tice atribuite strategiilor culturale, 
demers care preconizează redarea 
directă/nemediată a bogatului material 
arhivat. 

Se cuvine formulată o dublă men-
ţiune absolut necesară – ţinând cont 
de interesul şi profesionalismul co-
rect dozate, recunoscute în organi-
zarea unei bibliografii specifice do-
meniului –: prima ar avea în vedere 
faptul că subiectul/statutul femi-
nismului românesc nu mai admite 
verdictul nedrept pronunţat, de eti-
chetă aplicată unor teme/subiecte voit 
ignorate, puţin cercetate în/de isto-
riografia autohtonă [vezi, spre exem-
plu, selectiv, Maria, Bucur, Mihaela 
Miroiu, Patriarhat şi emancipare în 
itoria gândirii politice româneşti, 
2002; Ghizela Cosma, Prezenţe 
feminine în România. Studii despre 
femei în România, 2002; Otilia 
Dragomir, Mihaela, Miroiu, Lexicon 
feminist, 2002; Mihaela Frunză, 
Ideologie şi feminism, 2004; Gh. 
Iacob, Luminia Iacob, Modernizare 
europenism. România de la Cuza 
Vodă la Carol al IIlea, 1995; Elena 
Zamfir, C. Zamfir, Situaţia femeii în 
România, 1992; Ştefania Mihăilescu, 
Din istoria feminismului românesc 

(antologie de texte, 18381929), 2002, 
Gisela Bock, Femeia în istoria 
Europei. Din Evul Mediu până în 
zilele noastre, 2002; Alin Ciupală 
(coord.), Despre femei şi istoria lor 
în România, 2004; Ghizela Cosma, 
Femeile şi politica în România: 
evoluţia dreptului de vot în perioada 
interbelică, 2002; Olivia Toderean, 
Itinerarii contestatare. Studii de 
teorie politică feministă, 2003 etc.]; a 
doua menţiune subliniază ideea că 
mişcarea feministă rămâne o temă de 
actualitate şi pentru spaţiul ştiinţific 
românesc, remarcând efectul de 
sincronism, de integrare a acesteia 
(chiar dacă se recunoaşte decalajul 
estvest, uşor sesizabil) în fluxul 
cercetării occidentale. 

Fără a estompa coordonatele esen-
ţiale ale problemei, volumul de faţă 
se individualizează prin accentul pus 
pe relaţia – clarificată de termenul 
histōr – referitoare, în mod special, la 
raportul între/dintre emiţătorul şi 
receptorul materialului arhivat, ope-
raţie întreprinsă cu instrumente isto-
rice ilustrative utilizate în/pentru 
particularizarea corelaţiei cu nuanţe 
recesive între/dintre loc – procedură 
de analiză – construirea şi interpre-
tarea unui corpus de texte, intuind 
prin mişcarea feministă din anii 
interbelici un spaţiu privilegiat/ un 
indiciar.  

De asemenea, se precizează – din 
perspectiva modalităţii istorice 
sugerate de Michel de Certeau –
circumstanţele evenimentului fonda-
tor, se studiază parcurgerea interva-
lelor de timp din existenţa mişcării 
feministe, prin raportare la ante-
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rioritateposterioritate şi se mizează 
pe constituirea unui repertoriu de 
unităţi relevante ca noduri/repere isto-
rice, culturale şi politice.  

Demersul revalorifică semnifi-
caţia actului de arhivare, în aceeaşi 
viziune proprie lui de Certeau, ape-
lând la operaţia veritativă, amplitu-
dinală, derulată cu discernământ şi cu 
autoritate ştiinţifică: volumul însu-
mează, cronologic, documente, acte, 
mărturii privind biografia şi con-
cepţiile/proiectul/programul volumul 
însumează, cronologic, documente, 
acte, mărturii privind biografia şi 
concepţiile/proiectul/programul 
Alexandrinei Cantacuzino, activitatea 
susţinută şi entuziastă desfăşurată de 
aceasta în cadrul unor organizaţii 
naţionale şi internaţionale (Consiliul 
Naţional al Femeilor Române, Casa 
Femeii, Mica Înţelegere Feminină, 
Societatea Naţiunilor, Secţia Auxiliară 
Feminină FIDAC), consemnări şi 
documente care reflectă activitatea 
susţinută în cadrul asociaţiilor femi-
niste din ţară şi străinătate (Uniunea 
Intelectuală Română, Gruparea 
Femeilor Române, Solidaritatea, 
Societatea Ortodoxă Naţională a 
Femeilor Române, Memorialul 
Interaliat de la Liège, Ateneul Popular 
de la Buşteni, societatea „Ţesătoarea”), 
precum şi iniţiativele culturale, 
sociale, edilitare propuse. Din pleiada 
valorilor româneşti – „oamenilor în 
timp” – recurgând la moda(litatea) de 
investigare secundară a ritmului/ 
dinamicii prestabilit(e), prezentul 
volum selectează figura Alexandrinei 
Cantacuzino şi se centrează pe 
profilul/personalitatea acesteia, 

preluând şi oferind, spre consultare, 
însemnările şi documentele inedite 
din Fondul Familial Cantacuzino 
(deţinut de Arhivele Naţionale ale 
României), reordonate şi grupate în 
funcţie de obiectivele stabilite sau/şi 
de exigenţele cercetării: documente 
care se referă la întreaga familie şi la 
fiecare membru în parte, fotografii 
personale individuale/de grup şi acte 
privind bunurile şi proprietăţile 
familiei. Acestea au fost completate 
cu documente/ înscrisuri descoperite 
în fondurile deţinute de Societatea 
Ortodoxă Naţională a Femeilor 
Române, Meissner, ori Aida Vrioni, 
fără a omite, desigur, testamente, 
brevete ale medaliilor primite de 
Alexandrina Cantacuzino, memorii, 
note şi rapoarte despre activitatea 
depusă în cadrul asociaţiilor şi al 
organismelor naţionale şi interna-
ţionale, apeluri şi documentaţia teh-
nică pregătită pentru ridicarea 
Mausoleului Eroilor Neamului de la 
Mărăşeşti, albume cu fotografii, invi-
taţii şi ilustrate, corespondenţa 
Alexandrinei Cantacuzino întreţinută 
cu membrii familiei, cu personalităţi 
din ţară şi străinătate sau acte co-
lecţionate de familia Cantacuzino – 
toate acestea vizând direct activitatea 
intensă desfăşurată de Alexandrina 
Cantacuzino cu prilejul numeroaselor 
evenimente internaţionale sau la 
sediul Societăţii Naţiunilor de la 
Geneva.  

De fapt, întro/printro atare 
manieră de transparentizare a docu-
mentelor este surprinsă (şi) dinamica 
elitei româneşti a vremii întro (altă) 
poză inedită de grup a saeculumului 
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în care sunt prezenţi Theodor 
Pallady, prinţul Carol, Miron Cristea, 
I. G. Duca, D. I. Ghica, Vladimir 
Ghica, Olga Grigorovici, Victor 
Mihaly, Vespasian V. Pella, Maria 
Pelivan, Aglaie Rosetti sau Tudor 
Vianu etc. 

Un al doilea pilon de rezistenţă al 
volumului rezidă în/din argumen-
tarea reperelor proiectului/ progra-
mului feminismului românesc inte-
rbelic căruia i se acordă şi i se recu-
noaşte statutul de mişcare, în accepţia 
mixturii realizate între reflexele/ 
reacţiile sufragismului şi declanşarea 
unei analize politicoculturale. 

Spaţiul politicocultural este domi-
nat şi revendicat de rigorile logicii 
tradiţionale şi de dinamica/arterele 
modernităţii democratice, cu toate 
contradicţiile resimţite dinspre clari-
ficările utile, cu privire la conceptele 
de autonomie, de libertate sau 
raţiune. Fluxul vremii nu putea eluda 
pendulările sesizate în situaţiile de 
interferare a societăţii domestice cu 
aceea politică, apreciate ca expresie a 
unui anumit reglaj neutralizant al 
diferenţei, cu repercusiuni declarate 
în primele proiecte culturale de pozi-
ţionare vizavi de problematica alteri-
tăţii. 

Atent controlat de perspectiva 
documentată a Monicăi Negru, volu-
mul survolează şi actualizează conţi-
nutul/elementele/componentele de 
fond ale raportului diferenţă – dife-
rend, o problemă cu adevărat igno-
rată în/de alte intervenţii pe tema 
feminismului românesc: dacă dife-
rendul semnalează existenţa unui 
conflict/raport, diferenţa este con-

ceptul care posedă dimensiuni isto-
riciza(n)te, fiind considerat semn/ 
semnal cultural – politic. 

Facil de dedus din selecţia şi pu-
blicarea documentelor cuprinse în 
volumul de faţă, impulsul şi dorinţa 
perseverentă de maturizare ale mişcă-
rii feminismului românesc interbelic 
sunt revăzute prin filtrul diferenţei, 
transmise explicit de iniţiativa/in-
tenţia Alexandrinei Cantacuzino, 
aceea de a pregăti politiceşte, prin 
acţiuni eficiente, un partid politic 
independent, ca formulă/ program, 
care să dispună atât de îndreptăţire 
politică, cât şi de forţă. 

Bine proporţionată şi corect îndo-
sariată, arhiva vremii îşi funda-
mentează temelia în evenimentele 
următorilor ani: 1921 (înfiinţarea 
asociaţiei „Consiliului Naţional al 
Femeilor Române”, având statut de 
centrufor coordonator al feminismu-
lui), 1923 (concretizarea iniţiativei 
progresiste de înfiinţare a Şcolii de 
horticultură şi fermiere), 1925 (orga-
nizarea primului Congres româno 
minoritar al societăţilor feminine din 
România – amplu proiect de reor-
ganizare teritorialadministrativă, în 
vederea eliminării centralismului 
excesiv), 1928 (inaugurarea centrului 
de asistenţă socială „Casa Femeii”) şi 
1926, an considerat reper temporal 
pentru înfiinţarea Secţiei Auxiliare 
Feminine, afiliată FIDAC (Fédération 
Interalliés des anciens combatants) din 
Paris şi pentru constituirea Consiliului 
Naţional al Femeilor Române, cele 
două mandate de preşedintă reve-
nindui Alexandrinei Cantcuzino etc.  
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Nu puteau fi trecute cu vederea de 
autoare nici actele/acţiunile 
Alexandrinei Cantacuzino de rezo-
nanţă la spiritul european şi interna-
ţional [vezi, în acest sens, Congresul 
Comitetului Internaţional al Femeilor 
de la Washington (46 mai 1925), 
înfiinţarea „Micii Antante a Femeilor”, 
activitatea „Consiliului Internaţional al 
Femeilor” (1925–1936), precum şi a 
Comitetului de Arte (1936), sesiunea 
Societăţii Naţiunilor de la Geneva, 
colaborarea cu Consiliul Naţional al 
Femeilor Române şi cu „Alianţa 
Internaţională pentru sufragiul fe-
meilor”, cu sediul în NewYork, vizi-
tele făcute de Alexandrina Cantacuzino 
în Franţa, Bulgaria, Grecia, Turcia, 
Maroc, Egipt, Ierusalim, SUA, India, 
participarea reprezentantelor mişcării 
feminismului românesc la Congresul 
Alianţei pentru Sufragiu de la Roma, 
din mai 1923, iniţierea „Micii 
Înţelegeri Feminine”, sau colaborarea 

constantă cu Societatea Naţiunilor 
etc.)]. 

O atare apariţie editorială, serios 
documentată (a se vedea materialele 
publicate în carte, relevante pentru 
problematica expusă), confirmă 
valoarea documentară a volumului 
Alexandrina Gr. Cantacuzino şi 
mişcarea feministă din anii interbelici 
care propune şi permite o cunoaştere 
directă/o relectură avizată a porta-
tivului feminismului interbelic româ-
nesc, ale cărui aspecte particula-
rizante sunt revăzute/regăsite în 
profiluri tari, nepartaja(n)te şi în 
lansarea unei oferte neobstrucţionate 
a diferenţei: o invitaţie – în stilul 
Hortensiei Papadat  Bengescu – de a 
sparge ultimele valuri de receptare şi 
de a le proteja de fumuriu şi de 
dubitabil. 

 
Viorella MANOLACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




