
 Feminismul în Banat  

 

Privind înapoi, putem observa că Banatul are istoria proprie.  De-a lungul 

timpului, asupra acestei regiuni și-au lăsat amprenta mai mulți oameni, în 

diferite moduri, de la Eftimie Murgu, pâna la Traian Vuia și Ion Vidu. 

Majoritatea acestor personalități au fost bărbați, deoarece în acele timpuri 

femeile erau ascunse de văzul lumii, iar puterea lor era suprimată sau 

neapreciată.  Cu toate acestea, ne bucurăm să aflăm că în Banat au trăit sau încă 

mai trăiesc femei care nu s-au lăsat reduse la tăcere și nu și-au lăsat talentul să 

râncezească.  Printre acestea se numără Maria Dogaru, Florica Mățău, Lavinia 

Miloșovici, Ana Blandiana și multe altele. 

Lavinia Miloșovici s-a născut pe data de 21 octombrie 1976 în Lugoj, 

județul Timiș. A avut voință și a muncit pentru a deveni o gimnastă 

extraordinară, dar cele 19 medalii mondiale și olimpice s-au datorat și 

talentului. 

A reușit să urce pe podium la fiecare Campionat Mondial și ediție a 

Jocurilor  Olimpice între anii 1991-1996. A fost prima gimnastă de la Nadia 

Comăneci care a reușit să urce pe podiumul olimpic la două ediții consecutive 

ale Jocurilor Olimpice. De asemenea, în 1996 și colegele ei de echipa, Gina 

Gogean și Simona Amânar au avut rezultate impresionante, iar România devine 

una dintre puținele echipe care reușește să aiba pe podium toate sportivele 

înscrise la concursul de la proba de individual compus. Cea mai strălucitoare 

realizare din cariera ei de gimnastă este aceea de a fi câștigat un titlu mondial 

sau olimpic la fiecare aparat, performanță pe care niciuna din aprigele ei rivale 

nu a reușit să o realizeze. După ce a încetat să mai participle la concursuri, a 

devenit antrenor  în Lugoj. 



Ea este o personalitate importantă din Banat, datorită realizărilor și 

performanțelor sale, dar și datorită faptului că a ajuns să aibă o carieră de 

succes, în ciuda oamenilor care nu au susținut-o  sau mass mediei care a 

încercat să îi păteze reputația, sau oricărei greutăți pe care a întâlint-o în viață. 

Am ales să îmi centrez atenția asupra Laviniei Miloșovici, deoarece eu o 

văd ca pe o femeie obișnuită,  care a profitat de talentul său și a ajuns să facă 

ceea ce îi place. Ea ne arată că putem ajunge unde ne dorim, nu trebuie să fim 

de familie regală, sau să ne împingă cineva de la spate. Trebuie doar să muncim 

din greu pentru ceea ce ne propunem. 

Încă de la grădiniță ne gândim ce vrem să fim când creștem mari. Fiecare 

se gândește ce fel de persoană vrea să fie. Eu îmi doresc ca pe la jumătatea vieții 

să pot spune că sunt genul de femeie care e atât de bună în meseria pe care o 

are, încât nimeni nu poate să o subestimeze, să las realizările mele să vorbească 

de la sine. 
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