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Abstract: The article brings on the first plan ten women that had the courage and the 

tenacity to publish – through a patent – the inventions. Of course the number of women that 

changed the world is much larger, but the study stopped on those that lived at the end of XIX
th
 

century and the beginning of the XX
th 

century. Lets not forget in that historical period in the 

USA begin the first movements sustaining the women right. Thats why these examples come 

from USA. It is certain that the creativity technic of the women must not be neglected, but 

appreciated and pinpointed. 

Cuvinte cheie: creativitate tehnică, invenţii, femei 

 

1. Introducere 

Omul poate fi considerat un sistem dinamic, pus în mişcare de factori fiziologici şi 

emoţionali. Totuşi, deşi în multe privinţe sunt la fel, femeile şi bărbaţii nu percep la fel 

ceea ce se întâmplă, răspund la stres diferit, lucrează cu oamenii altfel, îşi exprimă 

emoţiile în moduri specifice etc.  

Studiul creativităţii a evidenţiat diferenţe între femei şi bărbaţi, deoarece creierul 

lor prelucrează informaţiile şi stimulii fie cu ambele emisfere (la femei), fie 

preponderent cu emisfera stângă (la bărbaţi). Cercetătorii au evidenţiat că fetusul 

prezintă diferenţe în ceea ce priveşte structura creierului în săptămâna 26 de sarcină, 

fetiţele având zona care leagă cele două emisfere mult mai groasă - zonă numită corpus 

callosum. Este important de menţionat acest fapt deoarece zona respectivă joacă rolul 

unui "pod" de legătură, în care se găsesc multe terminaţii nervoase şi care facilitează 

activarea rapidă a celor două emisfere cerebrale.  
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Copiii şi apoi adulţii păstrează această diferenţă în grosime a zonei de legătură, 

deşi creierul bărbaţilor este în medie cu 10% mai mare decât cel al femeilor. Volumul 

materiei cenuşii - numită şi materia care gândeşte - este de 6.5 ori mai mare la bărbaţi 

decât la femei, dar la femei se constată de 9.5 ori mai multă materie albă, cea care este 

responsabilă cu conexiunile dintre diferite părţi ale creierului. De asemenea, la femei 

lobul frontal şi cel temporal sunt mai mari şi mai bine organizaţi. 

Folosind tehnologia imagistică de analiză, care pune în evidenţă irigarea cu sânge 

a zonelor din creier, pe un eşantion compus din adulţi (femei şi bărbaţi) s-a constatat 

faptul că procesarea limbajului şi înţelegerea mesajului verbal se efectuează diferit la 

cele două sexe. Astfel, eşantionul a fost supus unui test simplu: ascultarea unui text. 

Înregistrările au arătat că femeile utilizează ambele emisfere ale creierului, pe când 

bărbaţii folosesc mai ales emisfera stângă, cea responsabilă cu logica, raţionamentul, 

gândirea abstractă, simbolistica, obiectivitatea, observarea detaliilor, calcule numerice şi 

geometrie, orientarea spaţială, succesiunea ideilor etc. Aceasta este explicaţia faptului 

că femeile au un limbaj mai bogat, se exprimă mai uşor, le place să povestească, fac 

conexiuni şi asocieri mai rapide decât bărbaţii. 

Studiul de faţă doreşte să aducă în atenţie zece femei, care au avut idei valoroase şi 

au reuşit să le valorifice, intrând astfel în istorie. Puţini însă cunosc invenţiile lor şi 

aportul acestora la dezvoltarea societăţii de azi. 

2. Creativitate la genul feminin. 

Industria auto este dominată de bărbaţi, dar reprezentantele sexului feminin au 

oferit soluţii spectaculoase pentru îmbunătăţirea unor soluţii tehnice. Un lucru 

indispensabil în dotarea maşinilor este ştergătorul de parbriz. Puţini ştiu că acest 

dispozitiv, denumit iniţial „dispozitiv curăţat fereastra pentru maşini electrice şi alte 

vehicule”, a fost inventat de Mary Anderson (1866-1953) pentru care obţine brevetul 

nr. 743.801 în 10 noiembrie 1903
1
. 

 

                                                           
1
 http://www.amazingwomeninhistory.com/mary-anderson-inventor/ 
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Fig. 1. Mary Anderson şi schiţa invenţiei sale 

 

Ideea necesităţii unui astfel de dispozitiv a încolţit în mintea inventatoarei cu 

prilejul unei excursii la New York, care a observat că într-o zi cu lapoviţă şoferii de 

maşini cu cai erau nevoiţi să deschidă ferestrele  pentru a vedea drumul din faţa lor. 

Pentru a veni în întâmpinarea acestui neajuns, Anderson concepe un braţ oscilant, 

terminat cu o lamă de cauciuc, operat cu ajutorul unui levier din interiorul vehiculului. 

Mulţi conducători auto au fost ezitanţi faţă de noua invenţie, fiind convinşi că noul 

dispozitiv ar fi distras atenţia de la condus. Pentru majoritatea vehiculelor, ştergătorul de 

parbriz devine un echipament standard începând cu anul 1916.  

Perfecţionarea acestuia vine tot de la o femeie, americanca Charlotte 

Bridgwood (1861-1929), care inventează primul ştergător automat de parbriz, brevetat 

în anul 1917. Inventator şi antreprenor, Charlotte Bridgwood a fost preşedinta 

Bridgwood Manufacturing Company din New York. Invenţia ei nu a înregistrat succes 

comercial la vremea respectivă. A fost mai mult cunoscută ca fiind mama actriţei 

Florence Lowerence, care la rândul ei a pus la punct primul semnalizator, montat la 

aripa din spate a maşinii şi un sistem de frânare. Cele două nu au primit o recunoaştere 

din timpul vieţii pentru ideile lor, acestea nefiind brevetate. 
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Extrem de utilă în activitatea casnică este şi maşina de spălat vase. Josephine 

Cochrane (1839-1913) din Ohio, o femeie bogată care organiza adesea dineuri şi-a 

dorit în gospodărie un dispozitiv care să uşureze munca în bucătărie şi să nu se mai 

producă pagube în ceea ce priveşte vesela. Consecventă cu ideile sale, stimulată de 

convingerea că ”dacă nimeni nu are de gând să inventeze o maşină de spălat vase, atunci 

o fac eu singură”, Josephine Cochrane construieşte cu îndemânare prima maşină de 

acest tip. Pentru început a măsurat toate categoriile de farfurii, apoi din sârmă 

construieşte câteva compartimente special adaptate în care să fie introduse farfuriile, 

ceştile şi farfurioarele. Compartimentele au fost incluse in interiorul unei roţi plasată 

într-un cazan de cupru, iar un motor învârtea roata, în timp ce jeturi de apă fierbinte şi 

săpun erau introduse prin partea inferioară a cazanului. Pentru clătire, utilizatorul turna 

direct apă curată peste rastelul cu veselă. Denumită ”maşina de spălat vase Cochrane”, 

inventatoarea obţine brevetul nr. 355.139 din 28 decembrie 1886
2
. Vestea invenţiei se 

răspândeşte repede, J. Cochrane obţinând comenzi numeroase de la restaurante şi 

hoteluri. 

În 1893, la Expoziţia Internaţională de la Chicago câştigă marele premiu pentru 

”cel mai bun dispozitiv mecanic, durabilitate şi adaptare în lucru”. Cu spirit comercial, 

inventatoarea înfiinţează în 1897 Garis
3
-Cochrane Manufacturing Company. După 

decesul ei din anul 1913, compania este cumpărată de Hobart Corporation
4
, renumită 

pentru fabricarea echipamentelor comerciale utilizate în industria alimentară. Modelele 

ulterioare ale maşinii de spălat vase vor fi dotate cu un motor cu aburi, şi cu 

posibilitatea de autoclătire. 

  

                                                           
2
 http://www.google.com/patents/US355139 

3
 Numită şi Garis după numele tatălui ei. 

4
 Companie înfiinţată în 1919 
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Fig. 2. Josephine Cochrane şi invenţia sa - maşina de spălat vase. 

Un prim model al telescopului datează din 1608, iar Galileo Galilei construieşte în 

1609 primul telescop utilizat în astronomie pentru cercetarea corpurilor cereşti. Peste 

două secole, în 1845, Sarah Mather
5
 inventează un prim telescop subacvatic, care a 

permis navelor maritime studierea adâncurilor oceanului, fiind un dispozitiv deosebit de 

important pentru navigaţie. Patentul cu nr. 3995 înregistrat la 16 aprilie 1845 pentru 

”examinarea obiectelor aflate sub apă” consta în construirea unui tub care la un capăt 

avea ataşat o lampă, care în momentul scufundării în apă ilumina zona înconjurătoare, 

precum şi un telescop pentru vizualizare şi examinarea subacvatică. Sarah Mather 

îmbunătăţeşte invenţia şi la 5 iulie 1864 obţine patent pentru detectarea submarinelor de 

război. 

Epopeea invenţiilor cu aplicabilitate maritimă continuă pe tărâm american cu 

Martha Coston (1826-1904). Născută Martha Jane Hunt, inventatoarea se căsătoreşte 

la vârsta de 14 ani cu un om de ştiinţă, Benjamin Franklin Coston, aflat în Serviciul 

Naval al Statelor Unite din Washington D.C. Soţul ei supraveghea activitatea de 

cercetare a laboratorului Marinei, fiind implicat în numeroase proiecte. Moartea 

                                                           
5
 Despre Sarah Mather nu se cunosc multe date privind biografia ei. 
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prematură a acestuia datorată lucrului cu substanţele chimice toxice, o lasă pe tânăra 

văduvă de doar 22 de ani şi cu patru copii fără mijloace substanţiale de existenţă.  

În următorii ani va suferi pierderea mamei şi a doi dintre copii, situaţia ei 

financiară agravându-se foarte mult. Determinată în a continua munca soţului ei, Martha 

descoperă printre lucrările rămase de la soţul ei însemnări privind racheta de 

semnalizare, ce ar fi putut fi utilizată de către navele maritime. Sistemul lăsat de 

Benjamin Coston nu funcţiona, dar după ce Martha lucrează mai mulţi ani pentru 

punerea la punct a acestui dispozitiv în vederea comercializării, în 1859 este gata cu 

toată documentaţia pentru obţinerea brevetului. 

 
 

Fig.3. Martha Coston - inventatoarea rachetei de semnalizare 

Datorită prejudecăţilor acelor vremuri, ea depune cererea de brevet pe numele 

soţului decedat cu 10 ani în urmă şi la data de 5 aprilie 1859
6
 obţine brevetul cu nr. 

23536. Invenţia înregistrată sub denumirea de sistem de semnalizare pirotehnic nocturn, 

folosea rachete de culoare albă, roşie şi verde cu o vizibilitate de la 15 până la 20 de km. 

Negocierile cu Guvernul S.U.A. în vederea vânzării drepturilor asupra brevetului de 

invenţie eşuează, moment în care Martha Coston traversează oceanul, negociază cu 

Marea Britanie, Danemarca, Franţa, Italia şi Olanda şi rămâne în Europa până la 

                                                           
6
 http://www.engineergirl.org/Engineers/HistoricalEngineers/4395.aspx 
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izbucnirea Războiului Civil din 1861. Revine în SUA şi Marina S.U.A. achiziţionează 

brevetul. 

Rachetele de semnalizare Coston au contribuit la câştigarea a numeroase bătălii pe 

mare şi la salvarea a multor naufragiaţi. După război îmbunătăţeşte racheta de 

semnalizare, în 1871 obţine un brevet (nr.115.935) pe numele ei. Cererea rachetelor 

Coston a fost foarte mare pe întreg mapamondul, pentru dotarea navelor, bărcilor, 

iachturilor, dar şi pentru firme de asigurări maritime sau linii maritime comerciale. 

Martha Coston a fost o luptătoare consecventă cu ideile şoviniste ale unora dintre 

contemporanii săi.  

Tot în S.U.A., o altă femeie energică şi inventivă a schimbat soarta a milioane de 

femei din lume. Călcatul a fost una dintre cele mai vechi îndeletniciri din gospodărie. În 

acest scop, de-a lungul timpului au fost folosite diverse ustensile, în numeroase variante 

şi tipuri constructive. Cele mai multe fiare de călcat erau construite din materiale grele, 

precum fonta (denumite “sadiron”), ceea ce necesita un efort fizic apreciabil din partea 

femeilor. Mai mult, aşezate direct pe o sursă de căldură, mânerele acestora se încingeau 

devenind extreme de incomode.  

Mary Florence Potts (cca.1853-?) din Ottumwa, statul Iowa, la vârsta de 18 ani, 

rezolvă această problemă şi la 4 aprilie 1871 obţine brevet pentru fierul de călcat cu 

mâner detaşabil din lemn.  

   

Fig. 4. Mary Florence Potts şi fierul ei de călcat cu mâner detaşabil din lemn 

(în dreapta este prezentată o reclamă la acest fier de călcat) 
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Acest sadiron a fost produs de numeroase companii din Statele Unite, Canada şi 

Europa, devenind cel mai popular fier de călcat făcut vreodată. La început, fierul de 

călcat era vândut sub forma unui set care conţinea trei piese cu baze solide, goale în 

interior şi cu un singur mâner detaşabil, iar pe cutie era imprimată imaginea doamnei 

Potts. Mai târziu, corpul metalic al fierului este umplut cu ipsos, ciment sau lut pentru a 

menţine căldura o perioadă mai mare de timp. 

Pentru iubitorii de cafea, ideea revoluţionară a Melittei Benz (1873-1950) din 

Dresda, Germania, a schimbat total modul de preparare a cafelei
7
. Ea improvizează 

primul filtru de cafea prin practicarea unor mici orificii cu ajutorul unui cui la baza unui 

vas de alamă, pe care îl căptuşeşte cu o foaie de sugativă, filtrând perfect, în acest mod, 

cafeaua.  

La 20 iunie 1908 obţine brevetul, iar la 15 decembrie înregistrează firma care-i 

poartă numele "M. Benz"
8
. Antreprenoare de success, Mellita Benz colaborează cu un 

tinichigiu pentru fabricarea noii sale invenţii şi în 1909, la târgul de la Leipzig vinde 

1200  filtre de cafea. Din 1925, filtrele Melitta sunt personalizate şi comercializate în 

pachete specifice în culorile roșu-verde. Filtrul obilnuit este schimbat cu unul în formă 

de con în 1930, ce are avantajul unei zone de filtrare mai mare.  

 

  

Fig.5. Reclame la filtrul de cafea inventat de Melitta Benz 

                                                           
7
 http://incomemagazine.ro/articole/descoperiri-intamplatoare-care-ne-au-schimbat-viata 

8
 https://www.melitta.com/en/Melitta-Journey-through-time-1703.html 
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De peste 100 de ani, filtrele Melitta sunt vândute peste tot în lume, perfecţionările 

privind îmbunătăţirea formei şi calităţii hârtiei contribuind la savoarea cafelei obţinute. 

La nivel mondial şi cu filiale şi în mai multe ţări, compania Melitta  produce şi 

comercializează atât filtre de cafea, dar şi alte produse de consum, purificatoare şi 

umidificatoare de aer, pungi alimentare pentru vidat, produse pentru menaj. 

Sarah Breedlove Walker
9
 (1868-1919), prima femeie de culoare milionară, care 

a intrat în Cartea Recordurilor, viaţa ei fiind o legendă, un adevărat best-seller. Invenţia 

ei, simplă şi genială, care a făcut-o milionară, a fost pentru  multe femei salvatoare în 

ale frumuseţii, constând în confecţionarea unui dispozitiv de îndreptare a părului.  

Născută pe o plantaţie din localitatea Delta, Louisiana, SUA, în familia unor foşti 

sclavi, Sarah Breedlove îşi pierde părinţii la vârsta de numai 6 ani şi la 14 ani se 

căsătoreşte la Vicksburg cu Moses McWilliams pentru a scăpa de abuzurile crude din 

partea soţului sorei sale.  La 19 ani are o fiică, Lelia, iar după un an soţul ei moare într-o 

răzmeriţă rasială. Se mută cu fiica la St. Louis şi mulţi ani a avut o viaţă destul de grea, 

lucrând la o spălătorie în timpul zilei pentru 1,50 dolari/zi.  

La vârsta de 36 de ani rămâne în scurt timp fără păr, iar toate tratamentele de 

îngrijire a părului nu au avut niciun efect. După ce reţeta ”leacului miraculos” îi apare în 

vis, Sarah Breedlove începe în 1905 metoda proprie de refacere a părului cu care obţine, 

în scurt timp rezultate foarte bune. Această metodă folosea o cremă obţinută după 

propria formulă, un periaj des al părului şi utilizarea de piepteni încălziţi. Stimulată de 

succesul obţinut cu metoda ei, începe propria afacere cu invenţia sa şi se mută la 

Denver, Colorado, unde se recăsătoreşte în 1906 cu jurnalistul Charles J. Walker, care o 

sprijină promovându-i produsul.  

Ea călătoreşte prin ţară făcând demonstraţii, iar afacerea are un mare succes. În 

1908 Sarah Walker deschide un birou la Pittsburgh lăsat în adminstrare fiicei sale. Se 

stabileşte la Indianapolis în 1910, unde înfiinţează Madame C.J.Walker Laboratories 

pentru fabricarea de produse cosmetice destinate îngrijirii părului şi instruirea propriilor 

                                                           
9
 African American Women: A Biographical Dictionary. Dorothy C. Salem, editor. (New York, NY: 

Garland Publishing), 1993. 
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cosmeticieni şi agenţi de vânzări denumiţi ”agenţi Walker”. Toţi angajaţii ei erau de 

culoare şi filosofia companiei stătea sub deviza ”schimbarea statutului social pentru 

populaţia afro-americană”. 

 

  

Fig. 6. Madame C.J. Walker şi reclama la linia sa de produse cosmetice 

 

În ultimii ani de viaţă a iniţiat o serie de procese împotriva discriminării rasiale, iar 

în 1917 a militat la Washington în faţa preşedintelui Thomas Woodrow Wilson 

împotriva segregaţiei rasiale. Spirit inovator, director de succes şi unic administrator al 

averii sale, Sarah a avut o activă participare filantropică ajutând orfelinate, şcoli şi 

biserici din Indianapolis, St. Louis, Carolina de Nord, Florida, Georgia. La moartea sa, 

afacerea a fost evaluată la peste 1 milion de dolari, din care propria avere era de 600-

700.000 dolari. 

Născută sub numele de Mary Phelps Jacob (Polly pentru familie și prieteni) la 20 

aprilie 1891 în New Rochelle, New York, inventatoarea sutienului modern, a fost 

cunoscută mai mult sub numele de Caresse Crosby
10

, nume purtat după al doilea soț, 

scriitorul și poetul Harry Crosby (1898-1929).  

În 1910, la vârsta de 19 ani, pe când se pregătea să participe la o seară dansantă, 

Polly Jacob își pune, conform modei și obiceiului, un corset strâns, întărit cu fanoane, 

                                                           
10

 http://www.phelpsfamilyhistory.com/bios/mary_phelps_jacob.asp 
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incomod și inestetic pentru bustul ei. Cu ajutorul a două batiste de mătase, o panglică 

roz, ac și ață, ea modelează pe loc o lenjerie nouă, simplă și comodă, care i-a permis să 

se miște cu mult mai multă ușurință în rochia de bal. Prietenele sale au fost imediat 

cucerite de piesa de lenjerie confecționată atât de simplu și toate și-au dorit s-o aibă în 

garderobă. Când primește o comandă mai mare, pentru care este plătită cu un dolar pe 

bucată, Polly realizează că invenţia ei îi poate aduce și profit.  

 

  

Fig. 7. Mary Phelps Jacob şi ilustraţie din brevetul său 

Astfel, M.P. Jacob a revoluționat unul dintre cele mai importante articole de 

vestimentație feminină confecționat din materiale, moi, ușoare și confortabile. Oficiul 

de Patente a SUA emite brevetul nr.1115674 din 3 noiembrie 1914, primul acordat 

pentru această categorie. Noul sutien era reglabil prin intermediul bretelelor atașate, 

fiind ”bine adaptat femeilor cu diferite dimensiuni ale bustului și eficient pentru a fi 

purtat de către persoane angajate în excerciţii sportive, precum tenisul”, după cum a 

specificat chiar inventatoarea. 

În 1920 înființează la Boston Fashion Form Brassièrre Company, deschide două 

magazine și își vinde produsele până în 1922. Afacerea nu îi aduce succesul scontat, așa 

încât vinde patentul sutienului Companiei Warner Brothers Corset din Bridgeport, 
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Conneticut pentru suma de 1.500 $, care-l va produce în cantități apreciabile, compania 

câștigând în 30 de ani peste 17 milioane de dolari de pe urma acestui brevet. 

Editoare de succes, ocrotitoare a artelor și pacifistă, Caresse Crosby fondează 

împreună cu soțul ei Black Sun Press, o editură care a publicat lucrări de referință ale 

unor autori celebri ai vremii, precum Ernest Hemingway, Robert Duncan, Anaïs Nin, 

Charles Bukowski, Archibald MacLeish și Henry Miller. Moare de pneumonie la Roma, 

pe 24 ianuarie, în vârsta de 78 de ani. 

Nu se putea încheia acest studiu fără a aminti de celebra "femeie Edison", 

Margaret Knight (1838-1914). Ea a fost un inventator foarte prolific în a doua 

jumătate a sec. al XIX-lea. S-a născut în York, Maine, SUA şi de copil a început să 

lucreze într-o fabrică textilă din New Hampshire. După ce a văzut o muncitoare 

rănindu-se în timpul lucrului, M. Knight a inventat un dispozitiv de protecţie instalat pe 

maşina de ţesut. Dar primul brevet a fost înregistrat în 1879 pentru o maşină care tăia, 

împăturea şi lipea hârtia, automatizând fabricarea sacoşelor pentru cumpărături, care 

până atunci se confecţionau manual. Sacoșele de hârtie ale doamnei Knith sunt și azi pe 

piața din întreaga lume. În 1870 înfiinţează Eastern Paper Bag Company. 

 

  

Fig. 8. Margaret Knight şi primul său brevet din 1879 
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Margaret Knight a brevetat 27 de invenţii, din care se remarcă maşina de 

confecţionat pantofi, un "scut pentru rochie", care proteja produsele vestimentare de 

transpiraţie, un motor rotativ şi un motor cu combustie internă. 

Concluzii 

Atunci când cineva este rugat să dea un exemplu de inventator, primele nume care 

îi vin în minte sunt celebrii Thomas Edison, Benjamin Franklin, Alexander Graham Bell 

sau Traian Vuia, Henri Coandă, Anghel Saligny, Petrache Poenaru etc. Totuşi femeile 

inventator există şi lista acestora este mult mai lungă decât s-ar crede. Ele şi-au adus 

contribuţia la dezvoltarea tehnicii, un domeniu care greşit este considerat a aparţine doar 

bărbaţilor. Să nu se uite că fisiunea nucleară, încălzirea solară, radioactivitatea, pulsarii 

au fost descoperiri făcute de femei.  

Odată cu emanciparea femeii vine şi posibilitatea ei de a învăţa, de a obţine 

diplomă de inginer sau fizician sau chimist, de a-şi desfăşura activitatea în laboratoare 

de cercetare, de a preda în universităţi etc. Istoria nu poate să treacă cu vederea femeile 

care au schimbat lumea cu invenţiile lor, care şi-au dedicat viaţa cercetării, au depăşit 

bariere greu de imaginat în zilele noastre, au gândit soluţii inginereşti şi de aceea ele 

trebuie să îşi ocupe locul binemeritat în enciclopedii, tratate, manuale etc.  
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