
 

 

 

 

PERSONALITĂŢI FEMININE ÎN BANATUL DE IERI 

SI DE AZI 

 
 

 Potrivit definiţiei cuvântului propriu-zis, un stereotip reprezintă o idee fixă, preconcepută pe care 

oamenii o au despre cineva sau ceva. Termenul a fost iniţial introdus în secolul al XVIII-lea şi definea 

şablonul folosit pentru tipar, reprezentând mai târziu ”şablonul” impus de societate. 

 Privindu-l dintr-o perspectivă socio-cognitivă, individul îl preia fără o analiză critică, subiectivă, 

fapt ce va duce la percepţii false si interpretări eronate, sfârşind prin a face diferenţe între genuri care, pe 

parcurs, au dus la discriminare. 

 Diferenţele de gen au avut dintotdeauna un substrat sociocultural, ce făcea diferenţe între rolul 

bărbatului şi al femeii în societate şi deopotrivă distincţia între feminitate şi masculinitate. Bărbaţii, care 

sunt consideraţi tipul activ, au ca principale trăsături încrederea în sine, competitivitatea, rezistenţa la 

stres, pe când femeile (tipul empatic) sunt emotive, înţelegătoare, calde şi devotate. Chiar dacă femeile 

se percep mult mai active decât erau cu 50 de ani în urmă, bărbaţii şi-au păstrat aceaşi percepţie. 

 Secolul al XIX-lea a fost dominat de concepţia ”sferelor separate”, ce consta în separarea 

rolurilor masculine şi feminine, astfel încât bărbaţii erau ”întreţinătorii familiei”, iar femeile asigurau 

reproducerea şi munca în gospodărie. Deşi munca în gospodărie era considerată ca fiind lipsită de 

valoare în comparaţie cu munca salariată, dependenţa financiară si personală a femeilor a fost îndelung 

criticată de teoreticienii de stânga. Astfel, cu proclamarea egalităţii între sexe în urma revoluţiei 

socialiste, femeia sfârşitului de secol al XIX-lea, supranumită si ”înger în casă”, se opune noii femei a 

anilor ’20. 

 Mişcările de emancipare a femeii au început încă din secolul al XIX-lea, unde în prima petiţie 

consemnată adresată regelui, autoarele considerau că legile care excludeau femeile din Adunările 

Naţionale erau de neclintit şi se îndoiau că apropiatele alegeri şi viitorii aleşi vor fi nepărtinitori. Printre 

primele locuri în topul problemelor se numărau cele sociale, dar şi cele ce priveau educaţia. Accesul la 

învăţământul superior le-a fost permis femeilor abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Abia la 

sfârşitul secolului al XX-lea femeile au început să deţină roluri centrale în toate aspectele vieţii, tinerele 

fiind încurajate să facă tot ce mamele şi buncile lor nu au putut face. În România, primul pas important 



făcut pentru unificarea mişcării feministe a fost construirea Uniunii Femeilor Române din Austro-

Ungaria (Braşov, 1913) căreia i se vor alătura încă 100 de organizaţii de femei de pe întreg teritoriul 

României întregite. Însă bogata experienţă câştigată de mişcarea feministă se va pierde în mare măsură 

în urma instaurării regimului totalitar, moment în care, în 1958 a fost creat Consiliul Naţional al 

Femeilor Române, total subordonat Partidului Comunist Român. După 1989, când a fost restabilit 

regimul democratic, se impune reînnodarea firului întrerupt de cei 50 de ani de totalitarism, având în 

vedere reconstituirea mişcării feministe. 

 Este recunoscut legal faptul că emanciparea femeii a dus la îmbunătăţirea vieţii familiale, la 

creşterea din punct de vedere economic, dar şi la mărirea forţei de muncă. 

 Printre româncele care au luptat pentru emanciparea femeii se numără şi Maria Dogaru, care de 

altfel a fost şi prima ţărancă feministă, unica autoare de snoave şi povestiri în publicaţiile dedicate 

satelor bănăţene în anii interbelici. 

 Născută în 10 aprilie 1906 în comuna timişeană Comloşu Mare, a urmat primele 6 clase în 

comună, urmând ca familia să o trimită la oraş pentru a-şi continua studiile. Au renunţat la această idee 

însă, cu intenţia de a o feri de ispitele oraşului. I-a fost hărăzită viaţa unei fete obişnuite de la ţară, care 

trebuia să se mărite şi să îşi vadă de gospodărie. Căsătorită cu Iulian Dogaru, un băiat din sat 

demobilizat la sfârşitul primului război mondial, a dus o perioadă aceaşi viaţă ca toate ţărăncile bănăţene 

din acei ani. 

 Încă din adolescenţă era atrasă de numeroasele gazete care apăreau şi circulau în lumea satelor. 

Neputând avea copii, şi-a dedicat mare parte a timpului liber citind si studiind intens. A fost interesată 

de filosofie, teosofie şi sociologii feministe, iar lecturile i-au marcat felul de a gândi. I-a citit de 

Democrit, Platon şi Leibnitz, descoperind că nu este atrasă doar de lecturi, ci şi de scris. 

 A început să publice articole si schiţe literare în ”Cuvântul satelor” un ziar al ţăranilor care a 

apărut la Lugoj între 1926 şi 1946 ce a iniţiat o adevărată campanie în sprijinul emancipării femeii. Din 

cauza complexului de inferioritate, Maria Dogaru a semnat primele articole publicate cu numele soţului, 

însă mai apoi a înfruntat prejudecăţile şi a renunţat la pseudonim. 

 A  fost colaboratoarea revistei ”Suflet nou” unde a reluat într-o manieră polemică, cu accente de 

pamflet, subiecte legate de emanciparea femeii, protestând împotriva anacronismului care apăruse între 

ţăranul bănăţean umblat şi inferioritatea femeii. 

 În plină activitate, o maladie din tinereţe a recidivat brusc, fiind astfel transportată la sanatoriul 

din Timişoara unde, la câteva ore după intervenţia chirurgicală s-a stins din viaţă, la doar 36 de ani. 



 Aşadar, cu paşi mici, diferenţele de gen s-au estompat, iar feministele şi-au adus contribuţia nu 

doar la o îmbunătăţire a femeii, ci şi la îmbunătăţirea concretă a unor condiţii de viaţă. 


