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Summary 
This article reflects Gh.Bezviconi’s publicistic work through the article in the 
magazine “From Our Past”(number 11-12). Considering that this publication 
has become a bibliographic rarity, and Bezviconi’s information presents both 
historical interest and current interest, while the need to increasethe woman’s 
role in the society becomes more and more obvious. The subject approached by 
Gh. Bezviconi draws the attention to the types of women who, through treir 
activity, were imposed into the social-political life from Bessarabia. The author 
acquaints the reader with an impressive array of female personalities. In order to 
present them, the author seeks to see how are they involved in society: in charity 
activity, in literature and science, in educational system in school, in social 
actions. In their description, he applies features such as:”The Woman of Society”, 
„The Woman in the Work of Charity”, „The Woman in Literature and Society”, 
„The Woman and the School”, „The Woman in Art”, „The Feminist Movement”. 

Keywords: the Bessarabian Woman, the National Spirituality, the Philanthropy, The 
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Un rol aparte în opera publicistică a istoricului, genealogistului, heraldistului 

ilustru Gheorghe Bezviconi îl ocupă reflectarea rolului femeii în societate. În revista 

cu titlul sugestiv Din trecutul nostru, pe care Bezviconi o îngrijea cu dăruire, dedică 

femeii basarabene numerele nr. 11-12. Din această publicaţie, Bezviconi apare ca un 

vizionar în ceea ce priveşte aprecierea rolului femeii nu doar în viaţa socială, ci şi în 

cea politică, luând în considerare condiţiile contemporane, când devine tot mai 

evidentă necesitatea sporirii rolului acesteia44. Mai mult, revista este preţioasă şi 

pentru că a devenit o raritate bibliografică, iar informaţia reflectată în ea are un 

mare interes istoric.  

                                                           
44  Femeia în labirintul istoriei: Istorie verbală. Chișinău: Știința, 2003; Lisela Bock. Femeia în istoria 

Europei: din Evul Mediu până în zilele noastre. Iași: Polirom, 2002. 
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Subiectul abordat de Gh. Bezviconi atrage atenţia asupra tipurilor de femei 

care, prin activitatea lor, s-au impus în viaţa social-politică din Basarabia, dar şi 

peste hotarele acesteia. Autorul prezintă cititorului un şir impresionat de personalităţi 

feminine. Pentru a le ilustra, Bezviconi le urmăreşte implicarea în societate: în 

activitatea de caritate, în literatură şi ştiinţă, în sistemul educaţional din şcoală, în 

acţiuni sociale. În descrierea articolelor, autorul foloseşte caracteristici de genul: 

„Femeia de societate”, „Femeia în opera de binefacere”, „Femeia în literatură şi 

ştiinţă”, „Femeia şi şcoala”, „Femeia în artă”, „Mişcarea feministă”. 

„Femeile de societate”, după Bezviconi, sunt doamnele originare din Basarabia, 

dar cu o pondere însemnată în dezvoltarea social-culturală nu numai a arealului 

românesc, ci şi în spaţiul ţărilor vecine. Conform istoricului, multe femei ilustre au 

ieşit din sânul Basarabiei, din sânul acelei Moldove de unde au pornit şi Elena (1465–

1505), fiica marelui Ştefan, măritată cu ţareviciul Ioan cel Tânăr al Moscovei, şi 

româncele luminate ale lui Dimitrie Cantemir Maria şi Ecaterina, ultima măritată 

cu principele Al. Goliţân, ambasadorul Rusei de la Viena. Anume în ele rezidă 

frumuseţea etnică moştenită de femeia basarabeană45. 

Potrivit afirmaţiilor lui Bezviconi, cea mai marcantă femeie a timpului său a 

fost Roxandra Sturdza, scriitoare, contesă, filantroapă basarabeană. „Roxandra 

Sturdza este una dintre cele mai strălucite femei ala vremii. Domnişoara de onoare 

a împărătesei Elizaveta, ea se bucură de încrederea Împăratului Alexandru I, iar 

salonul ei din Petersburg întruneşte pe vestiţii vrăjmaşi ai lui Napoleon: Baroana de 

Stoel, Contele Kociubei, principele Goliţân, Baronul Stain, Contele Maistre, Londul 

Walpool”46. Evaluând activitatea acesteia, Bezviconi subliniază importanţei femeii în 

luarea deciziilor politice ale timpului. 

O altă doamnă despre care autorul susţine că este o femeie tot aşa de însemnată 

– Alexandra Osipovna Rosetti (1809–1882), a fost domnişoară de onoare, favorită a 

împărăteselor Maria şi Alexandra. Ea se căsătorise cu general-guvernatorul 

Petersburgului N. M. Smirnov. Poeţii Puşkin şi Lermontov îi dedică versuri, iar 

prozatorul şi dramaturgul Gogol, poetul Jucovski, principele Viazemski şi alţii sunt 

prietenii ei. Notiţele şi scrierile Alexandrei Osipovna, cum notează Bezviconi, ca şi 

cele ale contesei Edling sunt de mare preţ, pentru istorie47. 

Una dintre cele mai culte femei ale vremii pe care istoricul o apreciază deosebit 

de mult este Olga Catargi. Conform cercetărilor lui I. Colesnic, familia ei deţinea o 

bogată bibliotecă, iar ea era o pasionată cercetătoare a istoriei naţionale, a literaturii, 

iubitoare a limbii române48. Bezviconi scrie următoarele: „O însemnată femeie este 

                                                           
45  Gheorghe Bezviconi. Femei basarabene. În: Din trecutul nostru,1934, p. 17. 
46  Ibidem, p. 30. 
47  Ibidem, p. 31. 
48  Iurie Colesnic. Olga Catargi. Odinioară posteritatea i-a cinstit numele. În: Moldoveanca, 2014, iul.-aug., 

p. 13. https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/tag/olga-catargi/ 
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Olga Nicolaevna Catargi (1850–1916), fiica stolnicului Catargi, care se mărită cu 

vărul ei, mareşalul provincial al nobilimii Ioan Catargi (1840–1896), fiul 

căminarului. Menţine legături cu Regina Elizaveta, poetă supranumită Carmen-

Sylvia, cu Academia de Ştiinţă a României. În 1913 comunică Academiei Române 

un hrisov de Ştefan cel Mare la Suceava”49. Astfel, Bezviconi concluzionează că 

doamna Catargi avea capacitatea de apreciere a valorilor istorice inedite. 

Un rol important în perioada Eteriei l-a jucat la Chişinău familia Cantacuzino. 

Potrivit lui Bezviconi, „fiicele Elizaveta şi Elena, fiind aristocrate ca suflet şi minte, 

adunau în casele lor boierimea cea mai selectă. Aici, de fapt, conchide Bezviconi, se 

producea politica timpului”50. 

O altă familie influentă a Basarabiei este Krupenski, pe care Bezviconi o 

distinge pentru legăturile sale la curte şi în cercurile aristocratice. Totodată, autorul 

subliniază prestaţia femeilor din această familie, subliniind că „sunt antrenate 

deseori în acţiuni de filantropie ale mai multor instituţii. Ele sunt acelea ce-i 

îndeamnă pe toţi spre jertfire de sine şi muncă în folosul celor obijduiţi de soartă”. 

Autorul enumeră doamnele cu prestaţie în societate ale acestei familii: „Ecaterina 

Matei Krupinski, Sofia Gheorghe Krupinski, Nadejda Nicolai şi Alexandra Dimitrie 

Krupinski – acestea sunt doamne de vază, conducătoare ale vieţii obşteşti locale”51. 

În studiul său, Bezviconi scoate din anonimat o femeie deosebită de obârşie 

basarabeană Natalia Keşco, regina Serbiei. Istoricul este de părerea că este „...o 

ilustră femeie, ieşită din Basarabia”. Născută în 1857, Natalia creşte în Basarabia şi 

ulterior în străinătate. În 1875 ea se mărită cu principele Milon Obrenovici. 

Întreaga Europă considera că Milon – un principe domnitor – face o partidă 

strălucită, căsătorindu-se cu frumoasa şi arhibogata Keşco. În 1882 Natalia devine 

regină. La abdicarea lui Milon, în 1889, devine rege ficiorul Nataliei şi a lui Milon – 

Alexandru, iar Natalia pleacă la Belgrad. Dorinţa de a juca un rol politic determină 

plecarea reginei din Serbia în Franţa, ulterior în Rusia. La Paris, ea editează 

„Memoires de Nathalie, Reine de Serbia”, iar la Petersburg – nuvela „Mama”.       

Ex-regina nădăjduia să-şi sfârşească viaţa în Basarabia, unde, la Chişinău, a fost 

preconizat pentru ea un palat, însă omorul fiului ei, la care Rusia nu a răspuns cu 

măsuri drastice, face ca Natalia să părăsească pentru totdeauna nu numai 

Basarabia, dar şi ortodoxismul. Bătrâna catolică, ex-regină, îşi termină zilele în 

ruinare şi umilinţă la Paris52. 

O altă femeie pe care cercetătorul Bezviconi o apreciază deosebit este Sofia 

Ivanovna Bezviconaia, mama istoricului şi publicistului. În societate era recunos-

                                                           
49  Ibidem, p. 35. 
50  Ibidem, p. 41. 
51  bidem, p. 42. 
52  Ibidem, p. 43. 
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cută ca excelentă profesoară de limbă franceză, ce ducea cultura în mijlocul celor 

dornici de slove luminătoare. Feciorul şi omul de ştiinţă susţine despre ea 

următoarele: „o femeie căreia ediţia „Din trecutul nostru” trebuie să-i aducă un 

deosebit prinos de scumpă amintire este Sofia Ivanovna Bezviconaia, una dintre 

îndrumătoarele acestei ediţii, astăzi dedicate în memoria regretatei sale sprijinitoare. 

Este fiica consilierului de stat efectiv dr. L.L. Pigulevski. În 1912, după ani de studii la 

Petersburg, la cursurile superioare de limbi moderne ale M. M. Bobîşceva-Puşkin, 

Sofia Ivanovna, absolvindu-le cu distincţie, călătoreşte prin Europa, în Franţa, la 

Paris, continuând instrucţia înaltă. Războiul mondial o aduce înapoi în Basarabia, 

unde, până în ultimul moment al vieţii sale, conduce treburile familiei sale de aici, 

ştiind să apuce mintea sa ageră şi originală, energia nepotolită pe terenul cu totul 

străin firii sale idealiste. Moare la 2 aprilie 1934”53. Prin această descriere la superlativ 

autorul caută să-i aducă omagiu mamei sale, punând-o în rândul altor femei ilustre 

ale neamului basarabean. 

Nu trece cu vederea nici numele femeilor care s-au încadrat în lupta politică 

de la începutul sec. XX. Gheorghe Bezviconi prezintă fiicele lui Iordache Feodosiu 

ca persoane care au format baza viitorului Bloc Moldovenesc şi al Societăţii 

Basarabene pentru ajutorarea învăţământului poporului şi studierea obiceiurilor 

ţării. „Şi mai mult s-au manifestat pe terenul naţional moldovenesc fiicele lui 

Iordache Feodosiu, dar şi a altor familii nobile ale timpului: Maria Hanaş, Ecaterina 

Suruceanu, Eliza Carp, Anastasia Ilabce, Olga Honord, Eugenia Dicescu, Alexandra 

Miclos şi Eufrosina. Ele au creat în decadele a VII-a şi a VIII-a pe moşia Teleneşti un 

Cenaclu cultural, activitatea căruia a influenţat mult formarea viitorului Bloc 

Moldovenesc în frunte cu Fiodosiu şi Dicescu. De aici îşi are originea, în 1905, 

Societatea basarabeană pentru ajutorarea învăţământului poporului şi studierea 

obiceiurilor ţării”54. Prin această apreciere, autorul caută să identifice personajele 

feminine care au stat la baza sistemului educaţional din Basarabia acelor timpuri. 

Elucidând dezvoltarea mişcării feministe în societatea basarabeană, Bezviconi 

este de părerea că aceasta a fost influenţată de mişcările similare din Europa de Vest, 

dar şi din Est şi îşi începe activitatea organizată în opera de binefacere. Un rol anumit 

l-a avut soţia guvernatorului Alexandru Constantinovici. „Sofia Antonovna 

Constantinovici, care fondează primul Comitet de binefacere, întemeiază un spital de 

copii şi împarte oraşul Chişinău în sectoare ... supravegheate de doamne filantroape, 

iar mijloacele financiare le adunau din donaţiile, cotizaţiile acestei organizaţii. O 

doamnă deosebită de care a depins existenţa spitalului de copii a fost Elena 

Nicolaevna Leonard”55. 

                                                           
53  Ibidem, p. 44. 
54  Ibidem, p. 45. 
55  Ibidem, p. 46. 
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În studiul său, Bezviconi a apreciat mult şi femeile nobile ce nu aveau rădăcini 

basarabene, dar au contribuit la soarta regiunii prin lucrări sociale importante. Astfel, 

împărăteasa rusă Alexandra Feodorovna se bucură de consideraţie înaltă din partea 

autorului pentru nobleţea sa, dar şi pentru donaţia filantropică care a permis 

construcţia casei de muncă „Albina”, unde îşi găseau locuri de muncă multe 

basarabence. „O donaţie de 6000 ruble a Împărătesei Alexandra Feodorvna a făcut 

posibil ca în 1911 să funcţioneze casa de muncă „Albina”, înzestrându-se cu un 

inventar de 2000 ruble. Atelierele posedau o mulţime de maşini, până-n 1919 

lucrând zilnic la ele vreo 60-90 femei. Într-un magazin special în casele Primăriei, 

produsele „Albina” se vindeau foarte reuşit, încât instituţia a început să se menţină 

din veniturile proprii. O altă personalitate conectată la casa „Albina”, care a fost 

sufletul creator şi preşedinte al instituţiei este Vera Petrovna Peretiatcovici, care 

zideşte pe moşia Mălăeşti o biserică şi o şcoală”56.  

Închizând pagina de binefacere a operei feministe în Basarabia, Gh. Bezviconi 

aminteşte despre o figură cunoscută pe atunci publicului din Chişinău – Alexandra 

Mihailovna Ilinski. „Prin ploaie şi ger, o vezi întotdeauna mergând încetişor pe 

străzile oraşului. E îmbrăcată în negru şi o adâncă suferinţă e scrisă pe chipul acestei 

femei. Ea ştie să-şi poarte crucea. Câte zeci de mii de lei a strâns această femeie pentru 

cei obijduiţi de soartă’’57. 

Bezviconi reflectă consecinţele nefaste, dar şi provocările Primului Război 

Mondial pentru femeia basarabeană. „Războiul mondial dă o încercare şi mai mare 

duhului de jertfă al femeii basarabene. Nu rămâne nici o femeie de seamă care să nu 

lucreze pe front, în calitate de soră sau stând la faţa locului cu ajutoare reale pentru 

armată. Sofia şi Smaranda Krupenski, Tatiana Gore, Olga Gherngross, Bezviconaia, 

Elena Butni de Koţman, Alexandra Pavlenco şi altele sânt basarabence care obţin 

distincţii pe linia frontului”58. 

Un rol deosebit acordă femeilor care s-au afirmat în plan cultural, scoţând 

din anonimat exponentele cele mai talentate. Iulia Hasdeu, fiica marelui Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu, tânăra geniala, poetă apreciată, cunoscătoare a vreo opt limbi, 

care la vârsta de 16 ani îşi ia bacalaureatul la Paris, iar la 19 ani, murind, lasă 

manuscrise franceze pentru şase volume, dintre care se tipăresc: „Bourgeons de 

Avril”, „Chevalerie” şi „Theatre”, „Angelo de Gulematis”. Într-o conferinţă din 1889, 

la Florenţa, ea este considerată o minune. Pe Olga Nacco, soţia istoricului Alexis 

                                                           
56  Ibidem, p. 47. Între anii 1883–1888 activează ca institutoare. Pe parcurs, a fost aleasă în funcția de 

președintă a Consiliului de administrare a Spitalului pentru copii din or. Chișinău. Din 1905 se afiliază 
mișcării feministe organizate.  

57  Ibidem, p. 52. 
58  Ibidem, p. 51. 
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Nacco (1832–1919), autorul o consideră o scriitoare specifică, lucrările căreia au 

conţinut local valoros59. 

Despre opera scriitoarei Ecaterina Cerkez, Bezviconi opinează că sunt 

recunoscute în întreaga Europă: Mărgăritarul lacrimilor, tradusă în limba germană şi 

cehă, Cărarea primăverii, se editează la Berlin, iar piesa Accident este jucată în 1928 pe 

scena Teatrului Naţional din Chişinău. Doamna Cerkez alcătuieşte o Antologie a 

prozei contemporane româneşti în limba rusă”60.  

În domeniul ştiinţelor din Basarabia, autorul o remarcă pe Ana Pavlova 

Tumarkina, filosof şi erudit profesor. „În ştiinţă, Basarabia, contemporană o dă pe 

Ana Pavlovna Tumarkina, distinsă profesoară de filosofie la Berna, absolventă cu 

medalia de aur a liceului „Regina Maria”. După studiile terminate la Berlin, devine 

profesoară de o mare erudiţie, însemnată conferenţiară la Berna, unde aproape în 

fiecare an scoate câte o voluminoasă carte”61. 

Bezviconi constată că domeniul în care mai mult se propagă geniul activităţii 

femeieşti este acel al medicinei: „În 1893 la Chişinău se stabileşte dr. Iulia 

Alexandrovna Kviatcovski, care înfiinţează aici primul ambulatoriu de vaccinare, iar 

în 1905, din iniţiativa ei, se înalţă clădirea spitalului de boli de copii. În 1917, aleasă 

în Consiliul Comun, ajunge membră în delegaţia permanentă, conduce partea 

sanitară a oraşului, spitalul comunal, maternitatea, ambulatoriul, fondează o 

farmacie municipală, iar în 1926 este una dintre cele dintâi femei pornind în ajutorul 

refugiaţilor transnistreni”62. 

Din cele scrise de autor, constatăm că aportul Iuliei Alexandrovna este deosebit 

la fondarea primului laborator de vaccinare, la deschiderea primului spital de ochi şi 

deschiderea primei farmacii municipale. Toate acestea o evidenţiază ca pe o 

filantroapă în folosul săracilor. În activitatea medicală şi în munca sa în domeniul 

cultural şi pedagogic, Bezviconi apreciază capacităţile dr. Maria Pavlovna Roşcovici, 

care a organizat un muzeu-ambulatoriu al instrucţiei publice şi a condus secţia 

culturală în societatea naturaliştilor, iar pe dr. Sofia Zisovski, autorul o consideră 

femeie luminată, chirurg de la Dumnezeu63.  

O femeie energică, promotoare a românismului în Basarabia este Florica Niţa. 

„Această energică femeie Florica Niţa joacă un rol important în viaţa obştească, mai 

ales ca preşedintă a „Crucii Roşii”64. 

Gheorghe Bezviconi consemnează şi rolul femeii în domeniul învăţământului. 

El este de părere că procesul se înviorează la începutul sec. XIX, când doamna Mojait 

                                                           
59  Ibidem, p. 53. 
60  Ibidem, p. 54. 
61  Ibidem, p. 55. 
62  Ibidem, p. 57. 
63  Ibidem, p. 58. 
64  Ibidem, p. 63. 
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din Odesa întemeiază la Chişinău prima pensiune pentru fete nobile. „Până la 

începutul secolului XIX, concepţia orientală a bărbaţilor cu puţină cultură privind 

femeia, nu permite să ne gândim la o educaţie specială feminină. Un rol important 

în instruirea femeii basarabene, l-a avut Liubovi Alexandrovna Beliucova (1821–

1871), care, cu ajutorul tatălui ei Al. I. Beliucov, profesor de seminar, deschide la 8 

martie 1864 prima şcoală de fete, recrutate din toate clasele sociale. Această şcoală 

s-a transformat mai târziu în liceul „Regina Maria”65. 

Pe baroana Iulia Gheiking, Bezviconi o apreciază ca pe o distinsă directoare-

fondatoare de liceu. „O însemnată directoare-fondatoare de liceu este baroana Iulia 

von Gheiking, fiica guvernatorului Petre Şumleanski (1811–1892). Ea îşi începe 

activitatea şcolară la 1 octombrie 1892, înfiinţând mai întâi o grădiniţă de copii, apoi 

o şcoală (1901) şi, în fine, un liceu (1903–1931)”66. 

Autorul consideră că o păstrătoare de tradiţii este directoarea liceului „Regina 

Maria” Elena Petrovna Botezat. Mulţi ani la rând, îndrumând fetele, caută să fie la 

curent cu pedagogia modernă. Doamna Botezat protejează cercetările, fiind 

desemnată, la 4 mai 1931, în fruntea Cohortei cercetătorilor din Chişinău. O altă 

femeie care realizează o vastă activitate pe tărâmul cultural-pedagogic este Nadejda 

Ivanovna Terleţki. În perioada 1887 – 1927 ea este directoare a şcolii primare nr. 5, 

participă la congresele învăţătorilor din Rusia”67. 

În galeria femeilor prezentate de Bezviconi în „Femei basarabene” se găseşte şi 

Lidia Arionescu-Baillayre (1881–1923). „Portrete şi chipuri a Lidiei Arionescu-

Baillayre (1881–1923) sunt expuse în saloanele din Petersburg, Moscova, Bucureşti. În 

domeniul muzicii, remarcă femei basarabene cu renume european: Valentina Cuza, 

Lidia Lipkovski, Suzana Mahaichi, artistă de operă, absolventă a conservatorului din 

Petersburg; cântăreţele: L. Coreneva-Oleiniceva, T. Îaţîncovski, T. Poleva, M. Cibotaru, 

Gvozdeţki-Terenteva, Nocicova, Eviţki, Aivaz, Elena Bezviconi, Lidia Babici; pianiste: 

Stadniţki, Ilniţki-Nagacevski”68. 

Autorul evidenţiază că în primele decenii ale sec. XX femeile se antrenează 

tot mai activ în plan sociopolitic, militând pentru valori democratice, drepturi 

civile şi naţionale. Spre exemplu, Elena Djionat este evocată pentru inaugurarea în 

Basarabia a şcolii româneşti. „La primul congres al dascălilor din Basarabia (25-27 

mai 1917) participă majoritatea femeilor, luând însemnate decizii de românizare a 

şcolilor, una dintre ele, doamna Elena Djionat, deşi ameninţată de bolşevici, în 

toamna anului 1917 înfiinţează prima şcoală românească. Pe vremea Unirii, Elena 

Djionat a convocat femeile din Chişinău la o grandioasă adunare, punând bazele 

                                                           
65  Ibidem, p. 61. 
66  Ibidem, p. 62. 
67  Ibidem, p. 62. 
68  Ibidem, p. 64. 
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Organizaţiei femeilor basarabene, cu un Comitet care pleacă la Bucureşti, cerând 

drepturile politice ale femeilor. Preşedintele comitetului devine Elena Djionat,      

E. Lughina este vicepreşedinte, D. Bodescu – secretară, E Cruşevan – avocat”69.  

O altă fiică basarabeană care a iniţiat organizarea filialei Reuniunii femeilor 

române este distinsa Eleonora Halippa, soţia marelui luptător Pantelimon Halippa. 

Tot ea a fost aleasă preşedintă a filialei şi a pus bazele unei şcoli profesionale70. 

Una dintre primele femei care este aleasă în legislativ şi votează unirea Basarabiei 

cu România este Elena Alistar-Romanescu. Ea îşi începe studiile la Chişinău, studiile 

superioare, de medicină le finalizează la Iaşi. Venind de peste Prut în ajunul Unirii, 

ocupând postul de directoare a Şcolii eparhiale de fete, la 27 martie 1918 votează 

Unirea. Cu contribuţia doamnei Dicescu, în 1926, se încheagă Consiliul Naţional al 

Femeilor din Basarabia, iar în 1927, sub preşedinţia doamnei Alistar – filiala Grupării 

femeilor române. Toate aceste asociaţii au reuşit să intervină cu succes pentru 

păstrarea excepţională a unor drepturi civile în Basarabia.  

În concluzie, aşa cum deducem din lucrările lui Gh. Bezviconi, Basarabia a avut 

distinse doamne care s-au manifestat în plan social, cultural, politic. În primele 

decenii ale sec. XX în spaţiul basarabean se înviorează mişcarea feministă, care a fost 

o încercare de a obţine drepturi civile. Cu regret, trebuie să constatăm că femeile nu 

întotdeauna au găsit sprijin în societate, deşi mişcarea lor a avut impact asupra 

dezvoltării învăţământului românesc, activităţii de caritate şi asupra mişcării de 

emancipare. Subiectul este unul ce necesită a fi studiat pe viitor, pentru a determina 

valoarea şi importanţa femeii în istoria românească. 
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69  Ibidem, p. 66. 
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