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În anii interbelici, mişcarea feministă a cunoscut şi în România o perioadă 
de dezvoltare, de afirmare a numeroase asociaţii feministe cu diverse iniţiative, 
precum: Azilul „Regina Elisabeta”, „Crucea Roşie” a Doamnelor din România, 
„Domniţa Maria”, „Furnica”, „Leagănul Sf. Ecaterina”, „Materna”, „Munca”, 
„Ţesătoarea”, „Surorile de Caritate”, „Societatea de dame”, „Societatea pentru 
cultura profesională a femeii”, „Societatea Rândunica”, „Societatea Materna”, 
„Liga drepturilor şi datoriilor femeii”, „Societatea scriitoarelor române”, 
„Reuniunea femeilor române” din Braşov, „Tinerimea Română”, „Armonia” din 
Cernăuţi1.  

Una dintre asociaţiile feministe care a rămas în istorie prin numeroase şi 
variate realizări culturale, educative, religioase, juridice, sociale a fost Societatea 

Ortodoxă Naţională a Femeilor Române (SONFR). Istoria mişcării feministe în 
spaţiul românesc este prea puţin cunoscută, deşi activitatea SONFR poate fi 
reconstituită cu ajutorul unui fond documentar foarte valoros şi reprezentativ, 
compus din 1664 unităţi arhivistice, păstrate la Arhivele Naţionale. Fondul SONFR 
conţine importante documente emise de această societate, atât în Bucureşti, cât şi în 
alte numeroase localităţi din România, unde se constituiseră filiale – desigur şi în 
Craiova, dosarele 848-873. Astfel, fondul păstrează: dări de seamă, rapoarte de 
activitate, discursuri, scrisori, telegrame, adrese, testamente, contracte de angajare, 
articole, fotografii. 

Această asociaţie a activat constant în anii 1910-1948, la început fiind 
create filiale, adică organizaţii subordonate, pe lângă bisericile din Bucureşti, apoi 
în oraşe din Muntenia, Moldova şi Transilvania. În 1935, analizând evoluţia 
asociaţiei timp de 25 de ani, Alexandrina Cantacuzino, preşedinta SONFR, 
evidenţia 47 filiale, înfiinţate la: Arad, Bacău, Blaj, Botoşani, Buzău, Beiuş, 
                                                 
* Consilier superior, Arhivele Naţionale ale României; e-mail: amonicanegru@yahoo.com. 
1 Anuarul României şi Capitalei Bucureşti, Editura Socec &Co.,  Bucureşti, 1911, pp. 141–155; Carol 
Căpiţă, Alin Ciupală (coord.), Istoria femeii din România în documente (1866 – 1918), Editura 
Universittăţii din Bucureşti, 2008, p. 548; Ştefan Păun, Documente privind mişcarea feministă din 

Romania în perioada interbelică. Liga Drepturilor şi Datoriilor femeii, vol I, Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2007, p. 3. 
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Bârlad, Brăila, Bistriţa-Năsăud, Câmpeni, Cluj, Chişinău, Câmpulung, Călăraşi, 
Curtea de Argeş, Craiova, Caransebeş, Dorohoi, Diciosânmartin, Dumbrăveni, 
Focşani, Galaţi, Giurgiu, Gherla, Huşi, Letea Nouă, Mehadia, Orşova, Odorhei, 
Oradea, Ploeşti, Piatra-Neamţ, Roşiori de Vede, Roman, Sulina, Sibiu, Slatina, 
Sebeş, Tighina, Tg. Ocna, Tecuci, Timişoara,  Turda, Turnu-Severin, Târgovişte, 
Tg. Mureş,  Vaslui”2.    

Fondatoarele SONFR, în anul 1910 şi ulterior, coordonatoare a diferite 
domenii de activitate a asociaţiei, au fost: Zoe Gr. Râmniceanu, Alexandrina Gr. 
Cantacuzino, Maria I. Glogoveanu, Elena Odobescu, Sultana Miclescu, Irina 
Butculescu, Anastasia Gr.  Filipescu, Esmeralda Manu, Elena Seulescu, Zoe 
Mandrea, Zoe Rosetti Bălănescu, Eleonora Stratilescu3. Maria I. Glogoveanu, o 
feministă activă din Oltenia, secretară generală a SONFR, a contribuit şi la geneza 
mişcării feministe din Craiova. Astfel, în februarie 1916, Maria Glogoveanu, Zoe 
Râmniceanu şi Olga Sturza, au  pus bazele uneia dintre primele filiale ale societăţii 
la Craiova4. Documentele consultate nu certifică sigur data înfiinţării acestei filiale, 
probabil aceasta este februarie 1916 (cele mai multe acte atestă această lună, un 
singur act, semnat de Angela Carianopol, consemnează data de 18 ianuarie 1916). 
Primul sediu al filialei a fost în strada Principele Carol nr. 7 (aici erau casele lui 
Alexandru Carianopol, care, împreună cu soţia sa, Angela, au susţinut mişcarea 
feministă)5. O altă adresă care apare pe actele filialei în anii interbelici a fost: strada 
Breasta nr. 36. 

Primele activităţi ale acesteia au vizat înfiinţarea şi organizarea unor 
grădini de copii6 şi a Institutului de Fete. Acest institut s-a înfiinţat la 14 octombrie 
1918, de ziua Sf. Paraschiva, patroana şcolii. Locaţia institutului era în strada 
Traian nr. 10, iar dintr-o listă a încăperilor acestei şcoli (vezi Anexa 2), aflăm că 
era o construcţie masivă, cu două etaje, 13 camere pentru clase, 8 pentru liceu, 2 
pentru curs primar, 3 pentru laborator, bibliotecă şi atelier de ţesut, 6 dormitoare, 1 
baie cu 3 căzi, camere pentru servitori, 2 cancelarii, 1 capelă, 1 infirmerie, magazii 
pentru lemne, pivniţe ş.a. Desigur, la aceste dimensiuni s-a ajuns în timp, prin 
cumpărarea casei Golfineanu, prin diferite construcţii şi amenajări. SONFR 
Craiova a primit o donaţie de la Guvernatorul Băncii Naţionale de 100.000 lei şi a 
făcut un împrumut de 700.000 pentru terminarea lucrărilor de mărire a institutului7. 
Ana Margareta (Margot) Oromolu, o feministă reprezentativă a Craiovei (soţia lui 
Mihai Oromolu, Guvernatorului Băncii Naţionale a României, propus de 
Alexandrina Cantacuzino membru de onoare a SONFR)8 cu ocazia sfinţirii 
paraclisului institutului la 19 februarie 1939, spunea cu mândrie: „Filiala Craiova a 
luat fiinţă în februarie 1916, cu grădină de copii, iar în 1919, au înfiinţat acest 
Institut cu o clasă, într-o odaie pusă de dispoziţie de şcoala profesională, iar în 
                                                 
2 ANR, fond SONFR A. Comitetul Central, dosar 125/1935, f. 100. 
3 Idem, dosar 4/1910–1918, ff. 65–66. 
4 Ileana Cioarec, Boierii Glogoveni, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 197. 
5 ANR, fond SONFR, dosar 851, f. 5, manuscris. 
6 Termen utilizat în toate documentele fondului, cu sensul de grădiniţă. 
7 ANR, fond SONFR, dosar 850, f. 4, manuscris. 
8 Idem, dosar 45, f. 24. 
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1920 am cumpărat acest local şi l-am mărit după cerinţele în curs. De unde am 
plecat şi unde am ajuns!”9. 

 În anul 1919, din Comitetul SONFR, filiala Craiova, făceau parte: Maria I. 
Glogoveanu, preşedinta de onoare, Maria Coloni, preşedinta activă, Margot M. 
Oromolu, protoereul P. Drăghici şi Elena G. Seulescu – vice-preşedinţi, Elena 
Margot Ocneanu, casiera, Constanţa Delcescu, secretara şi alte 30 de membre10. Cu 
timpul, uneori din motive de sănătate (de exemplu, în martie 1948, Alexandru 
Carianopol anunţa că soţia sa, Angela Carianopol era grav bolnavă şi cerea un 
concediu)11, s-au produs unele schimbări. Astfel prin anii ’20-’30, liderele 
asociaţiei din Craiova erau: Maria I. Glogoveanu, preşedinta de onoare, Margot 
Oromolu, preşedinta activă, Elena Seulescu şi protoereul judeţului - vice-
preşedinţi, Angela Carianopol, casiera, Atena dr. Mihail, secretara şi Mişu 
Constantinescu, cenzor (vezi Anexa 4)12. Spre sfârşitul anilor ’30 - începutul anilor 
’40, erau consemnate ca membre ale  Comitetului filialei: Angela Carianopol, 
preşedinte, Atena Mihail, casieră, Mimi Becherescu, secretară, Lorca Nicolaid, 
Margareta Dăbuleanu, Nella Gheorghişan, Mimi Zlatian, Eugenia Nenoveanu – 
membre şi Maria Tuţescu directoare. Se menţionează în act că filiala avea 63 de 
membre cotizante, iar comitetul 1713.  

Fondurile SONFR proveneau din donaţii, subscripţii, cotizaţii, valori 
mobiliare şi imobiliare, beneficii din concerte religioase, conferinţe, serbări (de 
exemplu, Duminica Ortodoxiei a fost sărăbătorită deseori de SONFR Craiova). 
Filiala a beneficiat de donaţii. Astfel, Constanţa Delcescu a donat prin testament 
suma de 120.000 lei.14 Ana Sterie Nicolau a lăsat SONFR, prin testament, casele 
sale din strada Pandurului, nr. 10 şi o sumă de bani15. Ana S. Nicolau a mai ridicat 
şi o şcoală într-un cartier sărac al Craiovei, de asemenea a donat bani la Ministerul 
Sănătăţii pentru întreţinerea a două paturi la Spitalul Filantropii, probabil spre 
sfârşitul anilor ‘3016. 
 

         Activitatea educativă şi cultural-religioasă a SONFR - filiala Craiova 

 

Filiala SONFR de la Craiova s-a remarcat prin diverse iniţiative educative 
şi culturale, organizate constant în anii interbelici, de obicei prin implicarea 
Institutului de Fete. Prima directoare a acestui institutut a fost Lucreţia Panaitescu. 
Şcoala avea curs primar şi curs secundar, cu câte 4 clase, care funcţionau după 
programa statului. S-au organizat un curs liber şi cursuri facultative (de pian, 
engleză, pictură)17 (vezi Anexa 1). Un corp didactic bine pregătit le preda elevelor 
                                                 
9 Idem, dosar 864, f. 67v, manuscris. 
10 Idem, dosar 848, ff. 157-158, manuscris. 
11 Idem, dosar 873, f. 10, manuscris. 
12 Idem, dosar 859, f. 24, manuscris. 
13 Idem, dosar 871, f. 2. 
14 Idem, dosar 855, f. 13, manuscris. 
15 Ibidem, f. 18, manuscris. 
16 Idem, dosar 863, ff. 11-12, manuscris. 
17 Idem, dosar 848, ff. 277-278, manuscris. 
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diferite cunoştinţe de religie, geografie, ştiinţe naturale, gospodărie, desen, 
caligrafie, pictură, pian, engleză, franceză, germană, geologie, matematică, latină, 
muzică, vioară18.  

Elevele primeau mâncare dimineaţa, la prânz şi seara, precum şi două 
gustări la orele 10 şi 16. Personalul cuprindea corpul didactic, cel administrativ şi 
de serviciu: directoare, secretară, 2 pedagoge (românce, una internă), menajeră, 
spălătoreasă, bucătăreasă, servitoare, portar. Institutul era o şcoală particulară, deci 
elevele trebuiau să plătească taxă pentru anul şcolar de 10 luni (vezi Anexa 1). 
 Desigur, în perioada de organizare, la începutul funcţionării filialei, au mai 
fost greşeli, au apărut probleme. Astfel, într-o scrisoare către preşedinta SONFR 
Craiova, Alexandrina Cantacuzino sublinia unele plângeri, apreciate de ea ca foarte 
grave, împotriva institutului, care nu ar avea o reputaţie bună. Ea ar fi discutat cu 
Margot Oromolu, care a recunoscut unele greşeli: elevele s-au plimbat prin parc 
neînsoţite de personal didactic, o servitoare a dus un copil bolnav la spital, cererea 
directoarei către o fetiţă de a-i raporta ce se petrece în dormitor. Alexandrina 
Cantacuzino a criticat directoarea institului şi a cerut membrelor filialei alegerea de 
colaboratori pricepuţi, aplicarea unui regulament de admitere a elevelor în institut 
(vezi Anexa 1)19.  

Intitutul de Fete a fost supus unor inspecţii repetate din partea SONFR, în 
vederea depistării problemelor şi creşterii eficienţei. De aceste inspecţii s-a ocupat 
în anii ‘20-‘30, Elena Odobescu, inspectoarea şcoalelor  SONFR. Într-unul din 
rapoartele sale după inspecţia filialelor Craiova şi Turnu Severin, ea s-a arătat 
foarte mulţumită, a cerut mărirea institutului şi înfiinţarea cursurilor libere după 
programul francez, locuri virane pentru grădinile de copii de la Primărie, 
continuarea cu şcoala de adulţi, premii pentru scrierile copiilor talentaţi. În acest 
context favorabil, Margot Oromolu, cerea schimbarea titlului de filială a 
organizaţiei SONFR de la Craiova, cu cea de secţiune, pentru ca să poată înfiinţa 
noi filiale la Calafat, Bechet, Băileşti20. De asemenea, în raportul din 21 octombrie 
1920, Elena Odobescu menţiona că a găsit cea mai desăvârşită ordine şi curăţenie, 
mâncare bună, corpul didactic format din profesori buni de la şcolile statului. În 
1919-1920, au fost înscrise 45 eleve, în anul 1920-1921, erau 125 (26 interne, 99 
externe) iar în institut s-au amenajat o bucătărie şi o infirmerie. Inspectoarea a 
apreciat Şcoala de copii nr. 1 şi a criticat activitatea d-rei Nicolescu, conducătoarea 
grădinii (a se vedea nota 7) de copii nr. 221. 

SONFR Craiova a organizat reuniuni periodice pe plan local şi a participat 
la adunările generale şi congresele naţionale. Astfel, la 22 iunie 1919, a avut loc 
adunarea generală a filialei Craiova, cu următoarea ordine de zi: darea de seamă cu 
privire la actitivitatea SONFR în perioada1916-1919, aprobarea conturilor de 
venituri şi cheltuieli, cooptarea de noi membre. Margot Oromulo, vicepreşedinte al 
filialei, a prezidat şedinţa, la care a asistat şi protoerului judeţului, P. Drăghici, 

                                                 
18 Idem, dosar 849, f. 41v, manuscris. 
19 Ibidem, ff. 56-57, manuscris. 
20 Ibidem, ff. 262-265, 279, manuscris. 
21 Ibidem, ff. 4-5, manuscris. 
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vicepreşedinte al filialei, casiera Elena Ocneanu, secretara Constanţa Delcescu. 
Margot Oromolu a prezentat motivele absenţei preşedintei filialei, Maria Coloni, şi 
darea de seamă a filialei, care s-a aprobat. Casiera a descris situaţia financiară a 
societăţii, apoi, Margot Oromulo a propus în locul membrelor demisionare şi a 
celor decedate, acceptarea de noi membre: Elena Seulescu, Silvia Pencioiu, 
Ecaterina Isvoranu, Ana Nicolau, domnii dr. Vernescu şi C. Sescioreanu22. La 
această adunare, au participat şi autorităţile locale, care au adresat aprecieri 
asociaţiei şi au promis sprijinul lor. Astfel, Constantin N. Popp, primarul Craiovei, 
a mulţumit societăţii pentru eforturile privind întemeierea de şcoli, protoerul P. 
Drăghici a promis concursul preoţilor, iar Alexandru Crăsnaru, prefectul judeţului, 
a adresat aprecieri. 

Filiala Craiova a SONFR avea un plan educativ valoros, iar Margot 
Oromolu propunea, pentru anul şcolar 1921-1922, importante obiective Institutului 
şi grădinilor (a se vedea nota 7) de copii: conferinţe religioase săptămânale în 
localul institutului, cu concursul unor preoţi, reînfiinţarea cursurilor de adulţi, 
reluarea şezătorilor, a serbărilor împreună cu Teatrul Naţional pentru răspândirea 
culturii şi creşterea fondurilor SONFR ş.a. Menţiona şi situaţia financiara grea, 
institutul plătind două rate pentru imobilul său, iar grădinile de copii nu produceau 
venit şi trebuiau întreţinute23. 

Membrele SONFR filiala Craiova au avut diverse iniţiative culturale, de 
exemplu organizarea unui festival artistic la 9 aprilie 1920, la Teatrul Naţional, 
pentru sporirea fondurilor societăţii, având loc o conferinţă, recitaluri de poezii şi 
muzică, dansuri naţionale, tablouri cu subiecte naţionale executate de pictoriţele 
Feraru, Romanescu, Demetriad, Petrino ş.a.24 (vezi Anexa 3). 
 O sărbătoare atestată anual în documentele fondului SONFR a fost 
Duminica Ortodoxiei. De exemplu, la 16 martie 1924, s-a sărbătorit Duminica 

Ortodoxiei la Craiova, printr-un Te – Deum, un parastas la biserica Sf. Ilie, preotul 
Ghoia a ţinut o conferinţă religioasă, iar după dejun, elevele Internatului au dat o 
serbare – o piesă morală, recitări şi dansuri naţionale. Banii adunaţi au fost 
adăugaţi la fondul de excursie al şcolii25. De asemenea, în 1927, la 13 martie, s-a 
sărbătorit Duminica Ortodoxiei, prin oficierea la biserica Sf. Ilie a unui parastas în 
memoria eroilor din Primul Război Mondial, s-au depus flori pe mormintele lor26. 
 SONFR Craiova a trimis reprezentanţi (Margot Oromolu, părintele Ghia, 
Ioan Glogoveanu ş.a.) la reuniunile anuale ale asociaţiei. De exemplu, Margot 
Oromolu a  prezentat realizările şi greutăţile locale la adunarea generală din 25 
mai/7 iunie 1919, la fel la Chişinău în 28 mai 1921, la Bucureşti pe 3-4 iunie 
192227. În anul 1924, adunarea generală şi congresul SONFR au fost organizate de 
membrele filialei Craiova. Astfel, la 7 iunie, în oraşul Craiova, s-a desfăşurat 

                                                 
22 Idem, dosar 848, f. 154, manuscris.  
23 Idem, dosar 850, ff. 57-58, manuscris. 
24 Ibidem, f. 260-261. 
25 Idem, dos. 851, ff. 21-22, manuscris. 
26 Ibidem, f. 12, manuscris. 
27 Idem, dosar 14, ff. 16, 31, manuscris. 
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adunarea generală a SONFR, sub preşedinţia Alexandrinei Gr. Cantacuzino, la 
aceasta luând parte Zoe Râmniceanu, Ana Florescu, Elena Odobescu, părintele 
arhimandrit Scriban, Al. Crăsnaru din partea Comitetului Central, iar din partea 
filialei, Margot Oromolo preşedinta, Angela Carianopol, casiera şi preoţii G. Ghoia 
şi Breasta, membri. 
 Margot Oromolu, preşedintele filialei Craiova, a salutat cu entuziasm 
adunarea generală arătând mândria oltenilor de a primi toate delegaţiile Societăţii 
Ortodoxe din ţară. A prezentat istoricul întemeierii Institutului Ortodox din Craiova 
şi a adresat mulţumiri Lucreţiei Golfineanu, fostă proprietară, care a aşteptat doi 
ani plata imobilului fără dobândă. De asemenea, a mulţumit Comitetului Central, 
care, la cumpărare, a donat 50.000 lei, astfel, imobilul Institutului a ajuns să 
valoreze 5 milioane, numai etajul adăugat costa 2 milioane28. 
 Doamna Oromolu a subliniat că numărul elevelor era de 183, din care 65 
interne şi 118 externe, pe lângă institut funcţiona grădina de copii, pentru care 
elevele strângeau fonduri, ajutându-i pe copiii săraci. Grădina de copii era 
frecventată de 40–50 copii şi avea o cantină, alimentată în parte de Crucea Roşie 
americană. A insistat asupra nevoii de a se asigura imobile pentru aceste şcoli, o 
grădina de copii funcţionând într-un local pus la dispoziţie de Primărie şi a doua 
grădină de copii neputându-se deschide din lipsă de local29.  

În ziua următoare, la 8 iunie, s-au desfăşurat şi congresul SONFR în sala 
Teatrului Naţional, fiind deschis de discursul episcopului Vartolomeu al 
Râmnicului, incluzând şi inaugurarea Institutul de Fete restaurat. Alexandrina 
Cantacuzino a apreciat în mod deosebit desfăşurarea acestor reuniuni de la 
Craiova: „Adunarea generală şi congresul din anul acesta s-au ţinut la Craiova şi a 
fost un fericit prilej de a cunoaşte munca uriaşă depusă de acea secţiune a Societăţii 
Ortodoxe. Au luat parte 200 delegate a diferitelor filiale din ţară, împreună cu 
delegaţi ai Comitetului Central. Dezbaterile şi cuvântările au atins chestiuni vitale 
pentru dezvoltarea morală şi religioasă a ţării şi au făcut o puternică impresie 
asupra asistenţei astfel că acest congres va rămâne ca una din cele mai importante 
manifestaţiuni culturale şi religioase din ultimul an”30. 
 Conform documentelor şi în anul 1925, Institutul de Fete functiona în str. 
Traian nr. 10, cu 225 eleve, condus de directoarea Eugenia Costopol. Grădina de 
copii era situată în strada Sft. Gheorghe Nou, nr. 30, avea 40 de copii, era condus 
de Zsosia Nicoliţă Constantinescu. Elena G. Seulescu, preşedintele SONFR 
Craiova, la 10 octombrie 1925, o invita pe Alexandrina Cantacuzino la punerea 
pietrei fundamentale în aripa nouă a institutului pentru noi clase de liceu31. 
 În general, prin institut şi implicarea elevelor, feministele craiovene 
organizau anual diverse evenimente, prezentate în dările de seamă, precum cea din 
anul şcolar 1926-192732: la 14 octombrie, ziua Sfiintei Paraschiva, patroana şcolii, 

                                                 
28 Ibidem, ff. 70-77, manuscris.  
29 Ibidem. 
30 Idem, dosar 48, ff. 58-68. 
31 Idem, dosar 852, f. 852, manuscris. 
32 Idem, dosar 853, ff. 11-12, manuscris. 
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la 8 noiembrie – comemorarea marelui voevod Mihai Viteazul şi sărbătorirea zilei 
onomastice a Alteţei Sale Regale Mihai I, la 26 noiembrie – serviciul divin în 
memoria Primului Ministru I. C. Brătianu, la 19 decembrie a avut loc serbarea 
pomului de Crăciun. La 1 aprilie 1927, a avut loc o serbare şcolară pentru mărirea 
fondului de excursie, iar programul a fost: muzică (coruri, violină, canto şi pian), o 
piesă de teatru „O ceaşcă de cafea de Moka”, dans, exerciţii de gimnastică, jocul 
îngerilor şi jocuri naţionale. În zilele de 8-13 aprilie, un grup de fete însoţite de 
directoare şi profesoare au participat la o excursie în Constantinopol. La 27 aprilie, 
s-a serbat ziua sădirii pomilor şi elevele au plantat pomi în curtea bisericii Sfântul 
Mina, iar în zilele de 24-27 mai, 50 de eleve au făcut o excursie şcolară pe Valea 
Oltului şi au vizitat localităţile Sibiu, Răşinari, Ocna Sibiului, Cozia, Călimăneşti şi 
Căciulata.  
 În completare, un raport asupra Institutului de Fete, din acelaşi an şcolar 
1926-1927, prezenta diverse activităţi educative, precum: serbarea patroanei şcolii, 
Sfânta Paraschiva, ocazie la care preotul Popescu Breasta a ţinut conferinţa cu 
subiectul: Rolul social al femeii în lumina Evangheliei, o şezătoare organizată de 
eleve şi cercul parohial local, formarea grupării „Crucea Roşie a Tinerimii” de 
către elevele Institutului şi ajutorul acordat copiilor de la azil, întocmirea unui 
album cu lucrări artistice româneşti ale elevelor (ţesături, scoarţe, fote, desene), 
expediat colegelor americane cu care corespondau, bibliotecă din donaţii33.               
 Secretarul general a SONFR, Maria Glogoveanu, a continuat să 
supravegheze şi să îndrume această filială. Astfel într-o scrisoare adresată 
preşedintei, din 4 mai 1929, o felicită pentru realizări, transmite aprecieri la adresa 
Eugeniei Costopol, directoarea institutului, care fusese inspectat şi apreciat de 
Elena Odobescu, dar adresează şi critici pentru cele două grădini de copii şi 
conducătoarele lor34.  

În zilele de 2 şi 3 mai 1931, adunarea generală şi congresul SONFR 
organizate la Craiova, aveau următorul program: în ziua de 2 mai, adunarea 
generală la Institutul ortodox, strada Traian nr. 10, la ora 8 seara, gustarea oferită 
de Institut, iar la ora 21, avea loc reprezentaţia teatrală a elevelor institutului. 
Duminica, 3 mai, activitatea începea cu un Te-Deum la biserica Sf. Ilie, apoi avea 
loc inaugurarea Institutului ce s-a desăvârşit în 1930, după care urma un dejun dat 
de Prefectură la un restaurant, iar după masă deschiderea solemnă a congresului 
SONFR la Teatrul Naţional, urmată de şedinţă (vezi Anexa 5)35. Pe 3 mai 1931, 
seara, a fost organizat un banchet şi s-au ţinut discursuri: Maria I. Glogoveanu, 
secretarul gen. a SONFR în numele Comitetului Central, apoi alţi membrii: 
Popescu Tudor, Gh. Cantacuzino, Margot Oromolu. Lidera SONFR, Alexandrina 
Cantacuzino, o regalistă convinsă, s-a folosit de context adresându-i Regelui Carol 
al II o scrisoare prin care congresul SONFR de la Craiova îşi afirmă devotamentul 
faţă de rege36. 

                                                 
33 Ibidem, ff. 23-25, manuscris. 
34 Idem, dosar 854, ff. 2-2v, manuscris. 
35 Idem, dosar 855, f. 34. 
36 Ibidem, ff. 17-18, manuscris. 
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În contextul crizei economice mondiale, în anul şcolar 1931-1932, s-au 
făcut mari reduceri la salarii, profesorii erau nemulţumiţi, au avut loc negocieri. 
Într-o scrisoare, Margot Oromolu îi prezenta Alexandrinei Cantacuzino restanţele 
institutului, diferite probleme economice ale societăţii. Impresionant este că unele 
membre ale SONFR mai găseau totuşi resurse şi trimiteau ajutoare pentru clădirea 
bisericii ortodoxe din Blaj!37. În acest context, Alexandrina Cantacuzino adresa 
critici privind realizarea bugetului institutului, fără să uite însă că întârzierea era 
determinată de tergiversarea înscrierii elevelor – erau doar 33 –, de negocierea 
salariilor profesorilor38. Totodată, la această şcoală, se acordau reduceri de taxe 
pentru fiice de preoţi, militari, profesori, învăţători, de origine română şi de religie 
ortodoxă – de la aceste reduceri erau excluse elevele cu medii generale, anuale sau 
trimestriale mai mici de 7, corigente la 2 obiecte sau repetente39. 

În epocă, se pare că s-au manifestat şi anumite atitudini şi acţiuni pro-
legionare ale unor feministe craiovene. Astfel, directoarea Ersilia Stănescu îi scria 
preşedintei SONFR că pe 14 mai 1939, duminică, a fost sfinţit şi ridicat Pavilionul 
Naţional al Stolului Institutului de Fete din Craiova, în prezenţa autorităţilor şi a 
unui numeros public40. Iar la 14 mai 1940, comandanta Stolului Liceului „Fraţii 
Buzeşti” a Străjii Ţării, profesoara Alexandra N. Papagheorghe cerea societăţii să 
le permită elevelor de la liceu să-şi dea concursul la jocul piesei „Trandafirii Roşii” 
de Zaharia Bârsan41. 

Simpatiile legionare au fost însă doar temporare şi limitate, fundamentală 
şi permanentă a fost credinţa ortodoxă a membrelor SONFR, cele din Craiova 
militând îndelung pentru deschiderea unei capele la institut. Acest obiectiv a fost 
realizat prin contribuţiile membrelor SONFR Craiova, ale elevelor precum şi din 
alte donaţii. Au avut loc multe discuţii privind stabilirea zilei sfinţirii capelei 
(posibile date ale sfinţirii: 20 noiembrie sau 11 decembrie 1938, apoi 15 ianuarie 
1939, a rămas duminica, 19 februarie 1939)42. La 3 februarie 1939, membrele 
SONFR Craiova au fost convocate de Angela Caraianopol, preşedintele filialei, la 
o şedinţă condusă de principesa Cantacuzino, care dorea să stabilească programul 
ceremoniei sfinţirii paraclisului. La această şedinţă s-a hotărât următorul program: 
sfinţirea paraclisului, un dejun, o serbare în sala de festivităţi a şcolii43.  
 La 19 februarie 1939, s-a sfinţit paraclisul liceului de fete ortodox din 
Craiova de către episcopul Irineu al Râmnicului Noului Severin şi Râmnicu-
Vâlcea, în prezenţa Alexandrinei Cantacuzino, a lui Dinu Simian, Prezident-Ragal, 
Silviu Dragomir, Ministru de Stat, a generalului D. Popescu, comandant corp. I 
Armată, a generalului Vasiliu, primarul Craiova şi a col. Dumitriu, prefect al 

                                                 
37Idem, dosar 857, ff. 15-16, manuscris. 
38 Idem, dosar 859, f. 28, manuscris. 
39 Idem, dosar 865, f. 15, manuscris. 
40 Idem, dosar 863, f. 21, manuscris. 
41 Idem, dosar 864, f. 31. 
42 Idem, dosar 863, f. 41, manuscris. 
43 Ibidem, f. 36v, manuscris. 
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judeţului Dolj, care au ţinut cuvântări. Margot Oromolu a susţinut un emoţionant 
discurs despre istoria locală a SONFR şi membrele sale active44.  

În anul 1940, s-au produs schimbări în conducerea institutului. Astfel, 
directoarea Ersilia Stănescu a demisionat şi a plecat la Bucureşti, fiind numită 
profesoară la liceul „Zoe Râmniceanu”, iar Ministerul Educaţiunii Naţionale, 
Direcţia Învăţământului Particular şi Confesional, a anunţat că a confirmatat 
numirea Mariei I. Zamfirescu (Tuţescu după căsătorie), licenţiată în filologie 
clasică la Universitatea Bucureşti, ca directoare a liceului ortodox de fete din 
Craiova45. Noua directoare a Institutului îi trimitea Alexandrinei Cantacuzino, la 22 
mai 1941, un număr al revistei Renaşterea, în care mitropolitul Nifon al Olteniei, 
preşedinte de onoare a SONFR Craiova, a ţinut să fie publicată cuvântarea ei 
„Menirea şcolilor Societăţii Ortodoxe” de la deschiderea cursurilor din 1 octombrie 
194046. 

Au urmat ani grei, ani de război, drept dovadă o cerere de reducere a taxei 
şcolare a unui plutonier (au mai fost şi altele) a fost respinsă de Alexandrina 
Cantacuzino din cauza acestor greutăţi şi a reducerilor repetate47. S-a adăugat şi 
cutremurul din noaptea de 10-11 noiembrie 1940, care a determinat suspendarea 
cursurilor până la 25 noiembrie, trimiterea acasă a elevelor interne48. Această stare 
s-a perpetuat şi în anul următor. Astfel, la 2 iunie 1941, Alexandrina Cantacuzino îi 
scria Angelei Carianopol că este îngrijorată de situaţia societăţii de la Craiova şi 
propune schimbări urgente. Aceste propuneri au fost executate imediat de 
membrele SONFR. Astfel, la 13 iunie 1941, s-a desfăşurat la Institut, şedinţa 
filialei, s-a ales comitetul (dr. Becherescu noua secretară, Cornelia Cioroianu şi 
protoerul Elefterie Marinescu – noi vice-preşedinţi), s-au propus şi noi membri49. 

În perioada Celui De-al Doilea Razboi Mondial, clădirea spaţioasă a 
institutului a intrat în atenţia autorităţilor. Societatea a primit cereri să fie cazaţi 
copii, dar acestea se refuză pe motivul refugierii membrelor şi a şcolilor din 
Bucureşti50. SONFR Craiova a oferit ajutor şi românilor refugiaţi de la Odesa, a 
organizat şi program de lucru al elevelor din acest oraş, a dăruit haine şi încălţări51. 
Institutul continua să funcţioneze confruntându-se şi depăşind diverse probleme, 
precum epidemia de scarlatină, care a dus la suspendarea pentru două zile a 
cursurilor şi renunţarea la serbarea datinelor de Crăciun52. La 7 septembrie 1941, 
directoarea Maria Tuţescu o informa pe Alexandrina Cantacuzino că a primit ordin 
şi a fost obligată să amenajeze, la liceul de fete al SONFR din Calea Brestei nr. 36, 
un spital de 120 paturi, Spitalul 229 Z.I., unde au şi fost cazaţi primii 50 de răniţi. 

                                                 
44 Ibidem, f. 2, manuscris. 
45 Idem, dosar 864, ff. 4-5, manuscris. 
46 Idem, dosar 865, f. 12.  
47 Ibidem, f. 113, manuscris. 
48 Ibidem, f. 132, manuscris. 
49 Idem, dosar 866, ff. 19, 21, manuscris. 
50 Idem, dosar 868, f. 5, manuscris. 
51 Idem, dosar 869, f. 16. 
52 Ibidem, f. 79. 
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Chiar şi în aceste condiţii, s-au înscris eleve la liceu53. Astfel, a început perioada 
ocupaţiei militare a acestei şcoli, care s-a menţinut temporar până în 1947. 

Pe de altă parte, membrele SONFR şi-au continuat activitatea, căutând să 
modernizeze liceul şi, în iulie şi august 1942, au convins-o pe Alexandrina 
Cantacuzino să ceară Ministerului Culturii Naţionale să aprobe înfiinţarea secţiei 
ştiinţifice a Liceului ortodox, lucrări şi reparaţii proiectate în bucătărie, infirmierie, 
sufragerie ş.a.54. Documentele atestă că anul şcolar 1942-1943 a decurs bine pentru 
liceul de fete de la Craiova, iar localul şcolii a suferit mari reparaţii: s-a construit o 
aripă nouă unde a fost mutată bucătăria, a fost reparată infirmeria, a fost lărgită 
sufrageria, s-a zugrăvit întregul local, s-a refăcut pictura capelei afectată de 
cutremur55. 

În martie 1944, conducerea SONFR a expediat la Craiova o serie de lăzi cu 
averea mai multor filiale şi a cerut să se închidă grădina de copii pentru a adăposti 
bunurile societăţii56. În aceste condiţii, SONFR Craiova a adresat o cerere către 
Mareşal pentru a ajuta filiala să-şi păstreze imobilul. Dar la 14 septembrie 1944, 
Corpul I de Armată a rechiziţionat întreg localul liceului situat în Calea Brestei nr. 
36 şi a instalat lagărul de prizoniere germane şi ruse, cu un efectiv de 444 persoane. 
Au rămas libere doar locuinţa personalului administrativ, capela şi cancelaria 
liceului57.  

În iulie 1945, localul Institutului SONFR din Craiova a fost în întregime 
ocupat de armata sovietică cu destinaţia spital de chirurgie. S-au păstrat procese 
verbale de predare a liceului şi inventarul şcolii în limbile română şi rusă. Întregul 
liceu (personal administrativ, de serviciu, arhiva, provizii) a fost evacuat din 8 iulie 
1945 în Institutul Sf. Maria. În aceste condiţii, şcoala nu şi-a reluat activitatea în 
octombrie, iar cursurile clasei a VIII-a au început la 3 decembrie 1945, în noua 
locaţie.  La 7 ianuarie 1946, întreg liceul şi-a redeschis cursurile în localul liceului 
comercial de băieţi „Gh. Chiţu”, cursurile având loc după-amiază, cu ora de 40 de 
minute58.  

La 16 iulie 1947, directoarea Tuţescu (care se înscrisese în Federaţia 
Democrată a Femeilor Române) a semnat actul de primire a clădirii şcolii de la 
autorităţile sovietice. Clădirea avea 47 de camere, pivniţe, bucătărie şi grup sanitar, 
beneficiind de electricitate, canalizare şi instalaţii de apă59. Deci, institutul a fost 
ocupat de trupele aliate de la 8 iulie 1945 până la 10 septembrie 1947, când s-a 
eliberat aripa cu internat, fără mobilă, urmând să fie amenajat sumar şi deschis 
internatul. A fost pierdută biblioteca, au fost afectate laboratorul şi muzeul de 
ştiinţe, mobilierul60. 

                                                 
53 Ibidem, f. 68. 
54 Ibidem, ff. 2, 9, 13, manuscris. 
55 Ibidem, f. 33. 
56 Ibidem, ff. 29, 30. 
57Idem, dosar 870, f. 89. 
58 Idem, dosar 871, f. 89. 
59 Idem, dosar 872, f. 11. 
60 Idem, dosar 873, f. 15. 
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 Documentele demonstrează funcţionarea Liceului de fete şi în anii 1947-
1948. Astfel, s-au păstrat liste cu corpul didactic, numeroase contracte de angajare 
ale profesorilor, o adresă din aprilie 1948, a directoarei Tuţescu, prin care anunţa că 
Duminica Ortodoxiei a fost sărbătorită solemn în liceu, cu participarea autorităţilor 
locale, comitetul local, părinţii elevelor, profesoarele şi toate elevele. S-a oficiat un 
Te-Deum, apoi a avut loc conferinţa directoarei, s-au împărţit premii pentru elevele 
distinse la concursul religios61. Dar existenţa şcolilor SONFR devenea tot mai 
dificilă. Astfel, la 3 octombrie 1947, directoarea Maria Tuţescu îi scria preşedintei 
generale despre starea grea a institutului şi imposibilitatea de a plăti cotele, chiar 
dacă erau cerute cu insistenţă de preşedinta generală a SONFR, Izabela Potop62. 
 Dar situaţia SONFR devenise nesigură încă din 1944, când Alexandrina 
Cantacuzino, preşedinte general, a murit şi în România a început instalarea 
dictaturii comuniste. Aşa cum se observă din documente, membrele SONFR s-au 
schimbat sau au dispărut treptat, iar societatea a fost transformată şi dizolvată de 
noile autorităţi comuniste. 

Reţinem însă că, în anii interbelici, sursele arhivistice atestă o constantă şi 
inovatoare activitate a liderele filialei Craiova a SONFR, Maria Coloni, Margot 
Oromolu, Elena G. Seulescu, Angela Carianopol, care au colaborat permanent cu 
directoarele Institutului: Lucreţia Panaitescu, Eugenia Costopol, Ersilia Stănescu, 
Maria Zamfirescu-Tuţescu. De asemenea, valoarea membrelor filialei, care prin 
crearea unui institut modern, a unor grădini de copii şi prin diverse acţiuni 
culturale, au contribuit la educarea şi îngrjirea copiilor, la creşterea gradului de 
credinţă, cultură, naţionalism şi umanism a locuitorilor oraşului Craiova. 

 
 

ARCHIVES AND NATIONAL SOCIETY OF ORTHODOX WOMEN 

- THE BRANCH OF CRAIOVA 

 
(Abstract) 

 
The branch of Craiova of National Sciety of Orthodox Women was consituted in 

1916-th and it has founded the Institute of girls and two kinder gardens. The branch 
members organized yearly a number of cultural-religious, as Ortodox Sunday, different 
national ans schoolar events. In 1924 and 1931, the General Anssembly and National Sciety 
of Orthodox Women Congress were organized and coordinated by Craiova branch. The 
Institute and Kinder gardens of National Sciety of Orthodox Women continued to function 
in the Second Wolrd War years, even they were occupied, partial or total, by the military 
authorties. 
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61 Idem, dosar 873, f. 6. 
62 Ibidem, ff. 17, 26. 
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