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Titlul de mai sus, gândit combinat în limbile francez` 
[i respectiv englez`, înseamn`: ”BLUZ~ ROMÂ-
NEASC~ / Vocile necântate de femei românce / 
Adunate [i redactate de Constantin Roman / Publica-
te de Centrul pentru Studii Române[ti”. Acesta este 
titlul unei c`r]i electronice publicate în limba englez` 
pentru prima dat` (edi]ia 1, versiunea 1) în luna 
ianuarie a anului 2009 în Marea Britanie, [i care este 
o antologie a vie]ilor [i activit`]ilor a 160 de femei, 
celebre din diferite motive, n`scute în perioada 1805-
1983 [i legate, într-un fel sau altul, de România.  
În aceast` prim` edi]ie, cartea cuprinde 1045 de pa-
gini [i este bogat ilustrat` cu imagini în alb-negru [i 
în culori. 
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Impresia general` pe care mi-a l`sat-o aceast` an-
tologie este c` autorul ei, Constantin Roman, s-a 
avântat energic [i cu entuziasm în explorarea [i di-
vulgarea unor destine de femei n`scute pe, sau 
relatate la meleagurile române[ti, pe care le impune 
omenirii, prezente [i viitoare, într-o limb` de mare 
circula]ie, atât pe unele ca probe covâr[itoare de 
înalte valori umane, cât [i pe altele ca probe de 
notorietate uneori mai mult ca îndoielnic`. La acestea 
se adaug` o list` de 15 femei române ”onorifice” prin 
c`s`torie sau prin voca]ie, mai ales prin]ese [i regine. 
Aceast` inventariere de notoriet`]i este între]esut` de 
autor, în eseuri aparte, cu destinele celor mai des 
pomenite celebrit`]i mondiale ale str`in`t`]ii, de 
preferin]` actuale, subliniindu-se astfel prezen]a de la 
sine în]eleas` a destinelor de sorginte româneasc` în 
tumultul destinelor din lumea întreag` [i la formarea, 
când mai în bine, când mai în r`u, a acesteia. 
Edi]ia pe care am achizi]ionat-o [i pe care o recenzez 
aici (edi]a 1, versiunea 1), num`r` 1.047 de pagini [i 
cuprinde urm`toarele p`r]i [i capitole: Prefa]`: 
”Blouse Roumaine a lui Matisse”; Capitolul 1: ”5 
milenii de femei”; Capitolul 2: ”Linie cronologic`, 

Localizare geografic` [i Index / Linia cronologic` a 
femeilor dup` na[tere (1805-1983) / Împ`r]irea a 160 
de femei în 58 de categorii dup` chemare, profesiune, 
sau pozi]ie social` / Index pentru 160 de femei în 58 
de categorii dup` chemare, profesiune, sau pozi]ie 
social`”; Capitolul 3: ”Profile (de la A la Z)”; 
”Indexuri: de persoane, de locuri, de citate”; Addenda 
1: ”Note de echivalen]e de transcriere române[ti [i 
str`ine.”  
Prefa]a, intitulat`, a[a cum am men]ionat anterior, 
”Blouse Roumaine (în francez`: Iia româneasc`, n.a.) 
a lui Matisse”, este un eseu de aproape 18 pagini 
consacrat reprezent`rilor de ii române[ti ce se 
întâlnesc în unele dintre picturile [i desenele picto-
rului francez Henri Matisse (1869-1954), [i nu nu-
mai. Afirm aceasta, deoarece autorul se folose[te de 
reprezent`rile lui Matisse ca de un pretext pentru a 
aduce în discu]ie fenomene culturale române[ti le-
gate de reprezent`ri feminine la subiect într-un 
spectru larg, pornind de la Daniel Rosenthal (1820-
1851) cu pictura sa ”România revolu]ionar`” din 
1848 [i portretul ”Fata din Muscel” a pictorului 
Nicolae Grigorescu (1838-1907), la Regina Maria 
(1875-1938) [i Prin]esa Ileana (1909-1991), ap`rute 
într-o fotografie de prin 1920. Dar aceea[i Prefa]` 
mai trateaz` înc` alte dou` teme, sub titlurile ”O iie 
româneasc` la Picasso?” [i ”România postbelic` [i 
Vestul”. Capitolul 1 este înc` un studiu amplu [i 
interesant, de data aceasta lung de 32 de pagini, pe 
tema ”Cinci milenii de femei”. {i acest prim capitol 
este constituit din mai multe teme, [i anume cinci la 
num`r. Prima tem` este intitulat` ”Femei în spa]iul 
Carpato-Danubian: cinci milenii de civiliza]ie”. Sunt 
prezentate apoi ”Femei mitologice [i legendare”, 
”Femei din vechime: din atichitate pân` la sfâr[itul 
secolului XVIII”, ”Femei moderne [i contemporane, 
secolele XIX [i XX”, ”Femei române sub teroarea 
comunist`”, [i, în final, ”Noua fa]` a României: femei 
din secolul XXI”. 
Capitolul 2, format din 24 de pagini, începe cu un 
”Tabel al femeilor dup` data de na[tere (1805-1983)”, 
pornind cu Ana Ip`tescu (1805-1875), revolu]ionar` 
de la 1848, [i terminându-se cu Ioana Alexandra 
Marin (1983-), poet`. Urmeaz` o repartizare a celor 
160 de femei în 58 de categorii dup` chemare, 
profesie, sau pozi]ie social`: 22 de femei universitare, 
9 actri]e, 14 lupt`toare anticomuniste, 2 arhitecte, 9 
critici de art`, 1 leg`toare de carte, 6 balerine, 20 de 
lucr`toare de caritate [i binefacere, 2 figuri publice 
comuniste, 3 curtezane, 2 designeri, 4 diplomate, 11 
eseiste, 6 etnografe, 87 de românce exilate [i n`scute 
în afara grani]elor la prima genera]ie, 1 exploratoare, 
12 feministe, 1 cânt`rea]` de muzic` popular`, 2 
gimnaste [i c`l`re]e de dresaj, 5 istorici, 15 femei 
române onorifice (sic!), 3 ilustratoare, 13 jurnaliste, 4 
avocate, 3 bibliotecare, 2 lingviste, 1 critic literar, 15 
femei din mass-media, 5 asistente medicale [i doctori, 
1 muzeograf, 1 constructoare de instrumente 
muzicale, 24 de scriitoare de romane, 15 cânt`re]e de 
oper`, 14 pictori]e, 6 ]`r`nci, 4 filozofi, 6 pianiste, 4 
pilo]i, 5 scriitoare dramatice, 29 de poete, 30 de 
de]inute politic, 5 politiciene, 2 revolu]ionare, 34 
femei din familii regale [i din aritocra]ie, 8 oameni de 
[tiin]`, 4 sculptori]e, 1 sclav` (!), 20 de femei din 
societate, 51 de so]ii [i rude ale unor fuguri publice, 2 
spioane, 4 ]es`toare de tapiserii, 25 de traduc`toare, 6 
ilustre necunoscu-te, 4 violoniste, [i 3 muncitoare. 
Este evident c` cele 160 de femei, îndeplinind criterii 
multiple, au fost trecute la mai multe categorii, ceea 
ce face ca totalul repartiz`rilor pe categorii s` 
dep`[easc` suma de 160. Astfel, pentru a lua un 
exemplu elocvent, c`utând dup` nume, o g`sim pe 
Silvia Constantinescu, promotoarea publica]iei 
CURIERUL ROMÂNESC, la categoriile ”87 de 
românce exilate”, ”13 jurnaliste”, ”3 bibliotecare”, 
”15 femei din mass-media” [i ”25 de traduc`toare”. 
Mai departe, acestei însum`ri pe categorii îi urmeaz` 
un ”Index al celor 160 de femei în 57 de categorii 
dup` chemare, profesie, sau pozi]ie social`”, cu 
indicarea numelui, a perioadei de via]`, precum [i a 
locului de na[tere [i respectiv de trecere din via]` a 

personalit`]ii respective. Capitolul 3 este împ`r]it în 
subcapitole, câte unul pentru fiecare liter` a 
alfabetului englez.  
Fiecare subcapitol începe cu o list` alfabetic` a 
femeilor prezentate în subcapitolul respectiv, [i aici 
cu indicarea numelui, a perioadei de via]`, precum [i 
a locului de na[tere [i respectiv de trecere din via]` a 
personalit`]ii respective. Mai apoi, acestei liste de 
nume îi urmeaz` prezent`rile pe larg ale fiec`rei 
personalit`]i în parte. Aceste prezent`ri, indiferent de 
persoana în discu]ie, sunt structurate dup` acela[i 
model: numele persoanei, când a tr`it, caracteristici [i 
categorii de clasificare în antologie, citate din 
lucr`rile diferi]ilor autori referitoare la persoana 
prezentat`, citate de la persoana prezentat`, biografia 
întocmit` de autorul antologiei, dup` care urmeaz` 
iconografie, surse primare [i surse secundare, 
prezentarea încheindu-se cu liste de adrese la situri 
relevante pe internet. Dar, nu toate prezent`rile au 
toate aceste elemente. Capitolul 4 cuprinde un Index 
de persoane, Index de locuri, Index de citate, 
încheindu-se cu Addendum I: Note despre 
echivalen]ele de scriere române[ti [i str`ine.  
Desigur, bog`]ia de informa]ii referitoare la caractere 
atât de complexe [i diferite, face ca lectura acestei 
c`r]i electronice s` fie cât se poate de fascinant`, cel 
pu]in pentru cititorul interesat de memorii [i biografii. 
Este u[or s` te pierzi în acest ocean de detalii, care 
mai de care mai interesant [i mai senza]ional, riscând 
mai tot timpul s` te r`t`ce[ti în labirinturile acestor 
destine, servite cu atâta fervoare de c`tre autorul 
acestei antologii. Foarte interesante sunt citatele din 
diferite declara]ii sau scrieri ale persoanelor portretate 
în antologie. Am s` spicuiesc doar dou` exemple, 
alese deoarece le simt legate tematic de preocup`rile 
publica]iei CURIERUL ROMÂNESC.  
Primul exemplu este un citat extras din cartea ”La apa 
Vavilonului”, volumul 2, 2001, de Monica Lovinescu 
(1923-2008) – jurnalist`, analist politic, critic literar, 
personalitate radiofonic`, activist` aticomunist` [i 
pentru drepturile omului, în exil la Paris, în care se 
spune: ”În România, disiden]a a fost o excep]ie. 
Rezisten]a noastr` a fost prezent` când nu a existat în 
alte ]`ri satelite [i a luat sfâr[it tocmai când s-a pornit 
în ]`rile vecine nou`. Noi am luptat [i am murit în 
Carpa]i, în timp ce Vestul era orb [i surd, înc`lzindu-
se la lumina victoriilor sale [i uitându-[i ostaticii. Din 
închisorile unde era distrus` elita noastra în anii 1960, 
r`zbea doar umbra dârzeniei noastre anterioare. Trei 
valuri succesive de teroare – 1948, 1952 [i 1958 – au 
sec`tuit organismul colectiv. Ne-am supus, într-o o 
t`cere aproape total`. Ne-am sacrificat pentru nimic. 
Cu acest sentiment de total` inutilitate, cei mai mul]i 
dintre supravie]uitorii ie[ind din închisori, unii dintre 
ei, când au devenit ”liberi”, au r`mas la chemarea 
Securit`]ii...” Închei exemplele acestea cu un citat 
dintr-un interviu din septembrie 1997, realizat de 
{tefan Racovitza cu Silvia Constantinescu (1940-) – 
jurnalist`, fondatoare [i editoare a publica]iei 
CURIERUL ROMÂNESC, bibliotecar`, profesor`, 
traduc`toare, în exil în Suedia: ”Dumneavoastr` 
vorbea]i despre incapacitatea intelectualilor din Vest 
de a accepta sau în]elege ororile comunismului [i 
despre domina]ia stângist` din Vest. A[a a fost [i în 
Suedia! Aceast` atitudine a u[urat ac]iunea 
ambasadelor române [i a reprezentan]ilor patriarhiei 
de la Bucure[ti de a-i denigra pe acei români din exil 
care erau activi. {i la Stockholm au fost folosite toate 
c`ile pentru denigrarea redactorilor CURIERULUI 
ROMÂNESC, atât cu ajutorul unor români care au 
fost folosi]i în acest scop, cât [i cu ajutorul colegilor 
de partid suedezi, care au constituit un canal foarte 
activ.”  
Am ales aceste exemple pentru a ilustra c` antologia 
de fa]` se consacr` [i ideii de a men]ine vie în 
memorie calvarul comunist prin care am trecut, cu 
urmarea de a avertiza ca a[a ceva s` nu se mai repete, 
[i c` nu urm`re[te doar s` produc` senza]ie 
anecdotic` printre anglofoni. Este un motiv suficient 
ca ea s` fie r`spândit` cât mai larg în lume. 

Octavian Ciupitu. 


