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Romanian women and the international feminine movement.
The participation in the national congresses and the antifascist movement

The present study outlines the history of the feminist movement in Romania, showing its rather surprisingly rich 
autochtonous tradition. The maturization of the feminist movement takes place in the interwar period, when the 
representatives of Romanian feminism started actively participating in the actions of the international feminist 
movement, debating and taking attitude mainly in what concerned women’s right to vote and their free access to all 
professions. The main figure observed here is princess Alexandrina Cantacuzino, one of the most active feminists in the 
European interwar period.
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işcarea feministă din România interbelică 
cunoaşte semnele maturizării. Femeia 
este pregătită să-şi asume un nou rol în 

viaţa socială dar şi în cea politică. Presa din perioada 
interbelică a consemnat numeroase acţiuni întreprinse 
de organizaţiile de femei pentru recunoaşterea 
drepturilor politice ale acestora. Reprezentantele 
feminismului românesc au participat activ la acţiunile 
mişcării feministe internationale, care dezbateau sau 
luau atitudine în ce priveşte dreptul de vot al femeilor, 
accesul liber la toate profesiile, precum şi atitudinea 
femeilor faţă de implicarea acesteia în primul război 
mondial şi în lupta antifascistă.

Mişcarea feministă din România a continuat tradiţia 
şi legăturile sale cu organizaţiile internaţionale de 
femei. Şi-a intensificat şi diversificat legăturile cu 
„Consiliul Internaţional al Femeilor” (CIF), „Alianţa 
Internaţională pentru Sufragiu şi Activitatea Civică şi 
Politică a Femeilor” , „Federaţia Internaţională a 
Femeilor Universitare” , „Asociaţia Creştină Mondială a 
Tinerelor Fete”. Aceste organizaţii aveau filiale şi în 
România, astfel puteau ţine mai uşor legătura în ce 
priveşte stadiul de soluţionare a obiectivelor înscrise în 
programele lor şi dificultăţile care le întâmpinau. De

asemenea, reprezentantele române făceau parte din 
comisiile de specialitate ale Societăţii Naţiunilor şi, 
îm preună cu reprezentantele organizaţiilor inter
naţionale de femei, au solicitat guvernelor din ţările 
membre să susţină punctul de vedere al femeilor 
precizat în dezbaterea comisiilor respective.1

De asemenea, feministele române au participat la 
Conferinţa de pace de la Amsterdam, a „Alianţei 
Internaţionale pentru votul femeilor” (1927 -  1928), la 
Congresul „Consiliului Internaţional al Femeilor” de la 
Viena (26 mai -  7 iunie 1930), unde au fost ridicate 
probleme specifice femeilor: pe de o parte chestiunea 
şomajului, reglementarea muncii femeilor, calificarea 
profesională, protecţia mamei şi copilului, delictul 
abandonului familiei, combaterea comerţului de carne 
vie, menţinerea păcii, pe de altă parte promovarea 
creaţiei literare şi artistice feminine. în  cadrul acestor 
întâlniri s-a avut permanent în vedere îmbunătăţirea 
statutului femeii, programe de cooperare şi colaborare 
internaţională sub egida Societăţii Naţiunilor unde 
România avea reprezentanţă.

Realizările feministelor românce au fost apreciate în 
toate cercurile diplomatice ale vremii. Elena Văcărescu, 
Elena Romniceanu, Alexandrina Cantacuziono, Elena 
Meissner împreună cu alte personalităţi feminine din
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organizaţiile internaţionale au fost primite la cancelarul 
Austriei, Schober, căruia i-au fost prezentate realizări 
ale mişcării feministe precum şi proiecte ale acesteia.

România, la rândul ei, a fost gazda unor delegate ale 
feminismului mondial pe o durată de trei zile, timp în 
care au fost prezentate realizările femeilor române, în 
special acelea iniţiate de „Casa femeii” din Bucureşti, 
care a fost considerată au adevărat model ce putea fi 
urmat.2

Feministele românce îşi fac auzită prezenţa la 
întrunirea de la Budapesta, din mai 1931, prin 
Alexandrina Cantacuzino, cea care, în perioada 
interbelică, a reprezentat interesele femeii cu atât de 
multă stăruinţă şi convingere încât a fost o 
personalitate cu mare greutate atât în ţară cât şi în afara 
graniţelor ei. Ea a propus să se constituie comisii 
economice, juridice, financiare pe lângă Societatea 
Naţiunilor, în vederea colaborării şi cooperării pentru 
pace. Pentru destinderea relaţiilor dintre naţiuni să se 
înfiinţeze un „Oficiu Intereuropean de raţionalizare a 
culturilor agricole şi a produselor manufacturiere”, 
ceea ce ducea la existenţa unei pieţe unice cu desfacere 
sigură.

In vederea apropierii naţiunilor propunea 
renunţarea la moneda naţională şi crearea „monedei 
unice” ceea ce elimina poziţia de inferioritate 
europeană în raport cu alte continente iar schimburile 
de m ărfuri s-ar fi intensificat, D unărea s-ar fi 
transform at intr-un adevărat fluviu al păcii şi al 
apropierii între naţiuni.1

Adresându-se femeilor din Ungaria le-a propus ca, 
împreună cu femeile din România, să colaboreze, 
pentru a crea atmosfera de încredere reciprocă mai ales 
în condiţiile istorice revanşarde şi de propagare a
violentei.4>

Problema pericolului fascist a fost dezbătută şi în 
cadrul Conferinţei Internaţionale a Femeilor Socialiste 
de la Viena din vara anului 1931, ocazie cu care, 
deputata în Camera germană, Tony Lender, în 
declaraţia sa, arăta că fascismul ameninţă drepturile 
femeii si dezvoltă instinctele nationale şi tineretul este
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înveninat de ura între popoare.
Asemenea organizaţiilor de femei din Europa 

anilor 1931 -  1936, care şi-au intensificat acţiunile 
pentru oprirea cursei înarmărilor, feministele românce 
au luat atitudine prin organizarea în ţară a diferitelor 
acţiuni, dar s-au implicat şi în susţinerea pregătirii 
Conferinţei de dezarmare de la Geneva din 1932. La 
această Conferinţă au fost reprezentate 61 de state 
membre si nemembre ale Societăţii Naţiunilor. Aici s-
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au propus măsuri în scopul reducerii progresive a 
armamentelor, efectuării controalelor periodice în 
vederea realizării primei etape a dezarmării. Insă, 
datorită controverselor numeroase în comisii, discuţiile 
s-au prelungit neajungându-se la o înţelegere 
acceptabilă. Cert este că organizaţiile de femei au 
sesizat importanţa apărării sistemului de alianţe, de

securitate colectivă dar mai marii vremii nu au tinut în 
totalitate cont de aceasta.

Femeile au continuat şirul manifestărilor pentru 
dezarmare, pentru pace, astfel că în primăvara anului 
1933 martie 18 -  27, a avut loc Conferinţa de la 
Marsilia, unde a fost lansat un apel de sprijinire a 
rezoluţiei de la Geneva şi de solidarizare cu Societatea 
Naţiunilor care se afla intr-un impas datorită puterilor 
revizioniste.5

Concomitent cu lupta pentru dezarmare, femeile au 
continuat lupta pentru clarificarea statutului lor, pentru 
drepturi civile şi politice. Au dovedit o forţă, o putere 
de muncă extraordinare. Anul 1933 le aduce 
definitivarea Cartei Femeilor, care s-a produs la 
Congresul A.I.S.A.C.RF. de la Istambul. Carta avea ca 
bază principiile Declaraţiei de Independenţă a SUA, 
recunoscute ca inalienabile de către naţiunile civilizate.'’

Organizaţiile de femei din România au luat parte la 
acţiunile de sprijinire a Comitetului Feminin 
Internaţional de la Geneva în scopul apărării statului de 
drept în faţa ameninţărilor regimurilor totalitare. Au 
participat la Congresul Internaţional al Femeilor de la 
Bruxelles (1935), de la Dubrovnic (1938), la 4 
septembrie 1936 la Congresul Universal pentru Pace 
unde s-a pus problem a constituirii „Reuniunii 
Universale pentru Pace” (RUP), Londra (1939), 
Conferinţele Universale pentru Pace şi Democraţie -  
Paris (1938), Londra (mai 1939).

Femeile române, prin personalitatea prinţesei 
Alexandrina Cantacuzino, care a fost initiatoarea 
înfiinţării „Micii înţelegeri Feministe”, sau „Mica 
Antantă Feministă”, jn  1923, care a sprijinit iniţiativele 
la nivel regional ale înţelegerii Balcanice, au colaborat 
cu „Fédération Interallie Des Anciens Combattants” 
(F.I.D.A.C.) care avea filiale în ţările Europei Centrale 
şi de Sud-Est. Aceasta a avut filială şi în România. La 
Congresul Internaţional F.I.D.A.C. de la Casablanca, 
din septembrie 1933, s-a stabilit un program de 
colaborare pentru zona României în scopul 
„dezarmării morale” . Pentru punerea în practică a 
programului, la Praga, în 1934, a fost organizată 
Serbarea Comemorării (Le Fete du Souvenir) cu 
participarea statelor vecine. Cu această ocazie 
feministele au vorbit despre importanţa solidarizării 
naţionaleA şi etniilor în faţa escaladării agresiunii 
fasciste.7 întrunirea a prilejuit şi distribuirea de premii 
laureaţilor concursurilor interşcolare care au dezbătut
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tema cu privire la rolul Societăţii Naţiunilor în
menţinerea echilibrurui european. Secţiunea tinerelor
laureate, creată în România, şi-a propus promovarea, în
străinătate, a mentalităţii româneşti privind „caracterul
etnic al poporului rom ân”, precum şi dorinţa de pace,
stabilirea de relaţii de colaborare între tineretul român 5
şi cel al ţărilor vecine.8

De altfel, perioada anilor ‘30 este marcată de aceste 
acţiuni de colaborare, de concursuri interşcolare, de 
vizite ale laureaţilor fie în Polonia, Cehoslovacia sau
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Bucureşti. Au fost organizate conferinţe care aveau 
acelaşi scop de colaborare între naţiuni, de prietenie. 
Dar situaţia generală se contura tot mai clar că există 
conflictul armat ce nu se mai putea evita.

Feministele române, spaniole, franceze, întâlnite la 
Geneva în 1938, la Sesiunea Societăţii Naţiunilor, au 
primit cu interes propunerea Alexandrinei Cantacuzino 
„ca statele membre să creeze pe baza unei convenţii 
internationale, zone neutre, unde urmau să fie adunaţi 
şi îngrijiţi şi protejaşi de bombe şi de gaze toxice copiii 
în caz de război.”‘,

Acest proiect a fost susţinut şi la Sesiunea Societăţii 
Naţiunilor din 1939, proiect care a fost aplicat de 
feministele din Anglia.

Problematica acestui proiect a fost discutată la 
Congresului Internaţional Feminin de la Washington, 
din 1944, unde prinţesa Alexandrina Cantacuzino a 
pledat pentru punerea în practică a proiectului care a 
fost admis de majoritatea naţiunilor.11’ D e altfel, 
România, prin Alexandrina Cantacuzino, se adresase, 
în 1943, în numele Consiliului National al Femeilor 
Române, printr-o scrisoare, marilor asociaţii de femei, 
de asistentă socială internaţională, cerându-le să facă 
presiuni asupra guvernelor pentru ca zonele de 
protecţie ale copiilor să fie realizate grabnic, deoarece, 
spunea iniţiatoarea „avem colectiv în faţa lumii, a 
istoriei, în faţa omenirii, a răspunde de atitudinea 
noastră.” A fost cea care a venit cu îndemnul pentru 
toate femeile din lume să se unească „în serviciul 
misionar de salvare a unităţii, în vederea stopării cât se 
mai putea nebunia de distrugere şi asasinate colective”; 
ea spera, de altfel, că unitatea femeilor va fi capabilă să 
pună capăt războiului.11

Femeile din România şi-au adus contribuţia în lupta 
antifascistă pentru eliberarea ţărilor aflate sub ocupaţie 
germană (Franţa, Belgia, Cehoslovacia, Iugoslavia), 
organizând în aceste state asociaţii feminine româneşti. 
Astfel, în Franţa, funcţiona în anul 1944 „Asociaţia 
Femeilor Române din Franţa”, în frunte cu Elena 
Vaschide, care a fost arestată de hitlerişti, conducerea 
fiind luată de Elena Alexandrescu. Alături de ea au 
activat: Maria Ventura, Elvira Popescu, Elena 
Văcărescu, Lola Bobescu, Maria Lascăr, Maria Banu, 
Maria Vlădescu, Lucia Partenie. Doctoriţa Maria Banu 
a fost decorată cu „Medalia Rezistenţei”, deoarece, în 
Franţa, împreună cu alţi medici, în august 1944, a lucrat 
pentru îngrijirea răniţilor din cartierul latin.12

In tre  anii 1933-1934, în România, s-a creat
C om itetul National Antifascist al Femeilor din > ^
iniţiativa PCR care a fost condus de Zoe Frunză. A 
participat la primul Congres Mondial al Femeilor 
îm potriva Războiului care s-a ţinut la Paris în 1934. 
Femeile române, prin cuvântul reprezentantei Zoe 
Bugnaru, au transmis adeziunea femeilor române la 
efortul de a bara ascensiunea fascismului.

D upă încheierea celei de-a doua conflagraţii 
mondiale mişcarea feministă din România a participat

alături de mişcarea feministă internaţională, la 
Congresul Postbelic al Femeilor de la Paris (noiembrie 
1945), unde s-a înfiinţat „Federaţia Internaţională 
Democratică a Femeilor” (1 decembrie 1945 F.Í.F.D.). 
Discursurile rostite la acest congres, în special din 
partea reprezentantelor comuniste, subliniau 
orientările spre regimul care a închis de fapt exprimarea 
democratică a femeilor în plan practic, dar nu şi 
teoretic, mişcarea feministă, devenind doar o anexă 
subordonată noului regim.

Una dintre protagonistele mişcării feministe din 
România, care s-au implicat în relaţiile cu mişcarea 
internaţională, a fost prinţesa Alexandrina 
Cantacuzino. La Congresul Mondial al Agriculturii de 
la Bucureşti, din perioada 7-10 iunie 1929, Alexandrina 
Cantacuzino, a prezentat un amplu raport asupra 
condiţiilor de muncă ale femeilor de la ţară. Ea atrăgea 
atenţia asupra faptului că femeile din România 
efectuau, pe lângă muncile casnice, şi cele mai grele 
munci ale câmpului: arat, semănat, îngrijit animale. Ele 
nu se dădeau înapoi de la nici o situaţie oricât de grea 
ar fi fost, nici măcar maternitatea nu le împiedica să-şi 
continue treburile decât câteva zile de lehuzie. Chiar şi 
iarna, când bărbaţii aveau mai puţin de lucru, ele ţeseau 
covoare şi postavuri, confecţionau îmbrăcăminte, 
brodau.13

La Societatea Naţiunilor, în sesiunea din 1929, 
Alexandrina Cantacuzino vine cu propunerea înfiinţării 
unui institut internaţional de studii asupra copilului, cu 
secţii pentru fiecare continent, urmărindu-se, pe baze 
ştiinţifice, dezvoltarea fiziologică, morală şi intelectuală 
a copilului. A depus, în acest sens, un memoriu detaliat 
la secretariatul Ligii Naţiunilor, dar dezlănţuirea crizei 
economice (1929-1933), a lăsat şi acest plan ca un 
proiect de viitor.14

O altă protagonistă a fost Margareta Paximade- 
Ghelmegeanu, care, la Conferinţa a IlI-a Interbalcanică 
de la Bucureşti, din octombrie 1932, a fost aleasă 
preşedinta subcomisiei penţru studiul Chartei copilului 
şi poziţia legală a femeii. In cadrul lucrărilor acestei 
conferinţe s-au dezbătut problemele privitoare la 
traficul de femei, precum şi controlul fenomenului 
prostituţiei.15

Din cadrul mişcării de tineret s-a remarcat figura 
Constanţei Crăciun, care a adunat în jurul său 
studenţimea democrată, militantă pentru pace. Ea a 
fost o prezenţă activă pe arena internaţională, 
întreţinând strânse legături cu mişcarea democratică a 
tineretului din alte ţări. Un loc important îl reprezintă 
adeziunea sa la festivităţile pentru pace la Paris din 
august 1937, precum  şi la Congresul Mondial al 
Tineretului pentru Pace de la New York, din 16-26 
august 1938.16

Ca reprezentantă a Frontului Studenţesc Democrat 
şi-a exprimat adeziunea, alături de reprezentanţii 
partidelor politice, organizaţiilor de femei, în ce 
priveşte mişcarea democratică antifascistă din România
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la Congresul de pace de la Bruxelles. Acesteia, cât şi lui 
Ilie Pintilie şi Iorgu Iordan, nu i s-a permis ieşirea din 
ţară pentru participarea la Congresul de la Bruxelles.1’

Activitatea patriotică antifascistă a studenţilor a fost 
presărată de multă suferinţă şi numeroase sacrificii 
pentru realizarea idealului general, pacea şi drepturile 
democratice.

Figura proeminentă a României în cadrul Societăţii 
Naţiunilor a fost Elena Văcărescu. Aceasta, alături de 
C. Dissescu, profesor de drept la Universitatea din 
Bucureşti, fost ministru al justiţiei în 1899 şi al 
instrucţiiunii publice în 1906 şi 1912, Emil Pangrati, 
matematician, inginer, profesor la Universitatea 
Bucureşti, Demetru Negulescu -  jurist, a contribuit la 
elaborarea şi susţinerea unui program al Asociaţiei 
Române pentru Societatea Naţiunilor, înfiinţată la Paris 
în 1918.IS Programul cuprindea şase articole, punctul al 
şaselea se referea la dreptul femeii de a fi reprezentată 
în condiţii de egalitate juridică deplină cu bărbatul în 
Societatea Naţiunilor şi acest deziderat să fie 
reglementat în mod corespunzător şi în legislaţia din 
fiecare tară.19

Elena Văcărescu a fost cea care a insistat ca femeile 
să fie reprezentate în organismele societăţii naţiunilor, 
propunere admisă în unanimitate şi transmisă comisiei 
însărcinate cu definitivarea Pactului. Ca urmare a 
concretizării acestei propuneri, Elena Văcărescu are o 
prezenţă neîntreruptă în multe organisme ale 
instituţiei. Vioara principală a fost reprezentată de 
Nicolae Titulescu, iar vioara a doua a fost Elena 
Văcărescu sau „adjuncta lui Titulescu” -  cum mai era 
num ită - ,  prin conexiunile avute în cercurile 
diplomatice, dar mai ales în cele culturale şi prin 
permanenta ei prezenţă deosebit de activă. Ea a fost 
numită, încă din 1920, ca membră permanentă de către 
guvernul României la Societatea Naţiunilor. A fost o 
scriitoare română de limbă franceză, a scris numeroase 
volume de versuri, proză şi teatru. Prin bogata ei 
activitate a făcut cunoscut Franţei folclorul românesc, 
a popularizat cultura şi istoria românească peste hotare, 
încă din anii primului război mondial Elena Văcărescu 
activează în străinătate în slujba României, este alături 
de Take Ionescu în Consiliul Naţional pentru unitatea 
românilor. In toată perioada interbelică este permanent 
la Geneva, fie ca membră a delegaţiei anuale, fie în 
Comitetul de conducere al Comisiei de Cooperare 
Intelectuală, sau în subcomisiile pentru literatură şi artă 
ori în comitetele pentru protecţia combaterea traficului 
de stupefiante, pentru rezolvarea regimului juridic al 
refugiaţilor şi deportaţilor.211

Paul Valéry o definea ca o fiinţă în care „coexistă, 
cu poéta, un om politic admirabil”, iar Nicolae lorga 
„odraslă a boierilor Văcăreşti, niciodată despărţită de 
ţara în limba căreia nu a scris, s-a gîndit continuu la 
dînsa, a servit-o cu toată puterea unui mare şi cald 
suflet” . Pentru ea era o obligaţie sfântă participarea la 
mişcarea internaţională a ideilor şi răspândirea în

străinătate a creaţiilor nationalle. A participat la 
numeroase simpozioane, reuniuni literare 
internaţionale, aducând astfel servicii preţioase cauzei 
generale a păcii precum şi intereselor României. A fost 
mesagerul neobosit al ţării. A făcut tot ce era posibil ca 
România să fie cunoscută, să fie înfăţişată în mod 
favorabil lumii. Iată aprecierea lui Nicolae Titulescu şi 
intr-un raport din 1933: este „mesagerul neobosit al 
patriei noastre, fără a precupeţi nici un efort pentru a 
face ca România să fie mereu prezentă şi înfăţişată în 
mod favorabil atenţiei universale”.21 A desfăşurat o 
bogată activitate patriotică, a ţinut conferinţe în Franţa, 
Belgia, unde a prezentat fragmente din istoria 
României. A luat parte la „lunile culturale” de la San 
Remo, ocazie cu care popularizează viaţa şi activitatea 
lui Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti. a 
avut o mare încredere în triumful raţiunii, în înţelegerea 
păcii şi dreptăţii în lume: „Cred în viitorul Societăţii 
Naţiunilor. O consider din ce în ce mai aptă să 
slujească, prin opera sa, cauza păcii. Rostul meu acolo 
este de trudă şi bucurie, căci în aceasta constă 
vitalitatea unei instituţii, care nu are asemănare în 
istoria umanităţii” .22 Ea rămâne în analele forumului 
genevez, una dintre figurile cele mai reprezentative ale 
Ligii Naţiunilor, după mărturia colaboratorilor 
contemporani. Elena Văcărescu aprecia că „era nevoie 
de reeducarea oamenilor şi a societăţilor, de 
readaptarea lor la spiritul noilor condiţii ale existenţei, 
implicând ideea de universal, solidaritatea oamenilor şi 
a statelor”.23

In calitatea ei de membră a Comisiei Internationale
.5

de Cooperare Intelectuală precum şi a Comitetului 
pentru  literatură şi artă, a propus crearea unei 
Biblioteci universale pe lângă Institutul Internaţional 
de Cooperare Intelectuală de la Paris, în scopul 
cunoaşterii şi răspândirii capodoperelor naţionale; 
întocmirea şi difuzarea periodică a unei bibliografii a 
traducerilor pe plan mondial -  idei ce au fost 
materializate în „Index Translationum”, preluat de 
UNESCO24.

In ceea ce priveşte cunoaşterea şi conservarea artei 
populare, Elena Văcărescu a propus organizarea unui 
congres internaţional şi a unei expoziţii mondiale de 
artă populară. Ea considera, prin aceasta, popularizarea 
tezaurului artistic al popoarelor în mari muzee şi 
expoziţii internaţionale, editarea unei colecţii de artă: 
„arta populară -  declara ea -  a învăluit naţiunile în 
leagănul lor dinţii, le-a însoţit de-a lungul drumului lor 
de glorii şi dureri. Arta populară este naţiunea însăşi şi 
în acelaşi timp, mai mult decit naţiunea, ea este 
internaţională, căci ştiţi, desigur, că, atingîndu-se la 
originea lor, legendele se colorează, prin cîntul 
strămoşilor noştri, dar ele se ivesc din vasta matrice 
internaţională, din care a ţîşnit înşuşi idealul uman: ele 
sunt florile ce vin din aceeaşi grădină, ele sunt aceleaşi 
păsări cîntătoare care, după climă, după timp şi 
împrejurări, capătă alte accente şi alte culori”.
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Intre anii 1919 şi 1924 s-a afirmat filmul, cea de-a 
şaptea artă, între anii 1924 şi 1929 fiind „epoca clasică 
a filmului m ut”, din 1927 debutând şi filmul vorbit. 
Reprezentanţii României la Geneva au semnalat printre 
primii influenţa filmului asupra tineretului şi necesitatea 
transformării lui in mijloc educativ. Astfel, în 1923, s-a 
creat „Comisia de Control şi Cenzură a Filmelor”. La 
Geneva, reprezentanţa românească, formată din C. 
Kiritescu, Elena Văcărescu, Alexandrina Cantacuzino, au 
propus norm e şi principii în vederea dezvoltării unui 
cinematograf care să fie pus în slujba educaţiei, a 
idealurilor umanitare, a cooperării şi păcii. Elena 
Văcărescu a fost cea care, prin intervenţia sa 
vehementă, a militat pentru statuarea unor norm e şi 
principii ale cinematografului educativ. După ce au fost 
prezentate măsurile adoptate de România „pentru a 
proteja tineretul de filmele primejdioase”, ea semnala 
forurilor de la Geneva că „mulţimile ... vor fi într-o zi 
ceea ce cinematograful va fi făcut din ele”.2' Elena 
Văcărescu a devenit preşedinta Comitetului 
Internaţional pentru Difuzarea Artelor şi Literelor prin 
Cinematograf, având un rol important în difuzarea 
concepţiilor despre rolul educativ al filmului. Din 
comitet mai făceau parte L. Barthou, Henri Focillon, 
Henri de Jouvenal, N. Titulescu, Henri Coandă.

Din poziţia pe care a ocupat-o, Elena Văcărescu, a 
încercat să transforme acest Comitet International într- 
un factor educativ: „A face din cinematograf un 
instrum ent de pace dezbrăcînd manifestările sale de 
orice caracter de propagandă politică, iată scopul 
esenţial al Comitetului Internaţional pentru Difuzarea 
Artelor şi Literelor prin Cinematograf care este, de la 
începutul său, situat în spiritul şi cadrul Societăţii 
Naţiunilor” . A cerut ca acest Comitet să „patroneze 
orice film cu caracter ştiinţific, social, economic, istoric, 
artistic, instructiv, literar şi documentar, ce permite 
prin difuzarea sa în diferite ţări, înţelegerea şi 
apropierea între popoare.26

Aflată şi implicată în acţiunile Societăţii Naţiunilor, 
Elena Văcărescu a avut în vedere şi chestiunea 
emancipării femeii. A fost una dintre puţinele şi 
primele femei prezente permanent la Geneva, în 
calitate de delegată permanentă în Consiliul Naţional al 
Femeilor Române iar din 1922 membră în Consiliul 
Internaţional al Femeilor. Această calitate i-a permis să 
acţioneze pentru recunoaşterea egalităţii juridice a 
femeii cu bărbatul, pentru aplicarea fidelă a articolului 
7 din Pact care prevedea: „toate funcţiile Societăţii 
N aţiunilor sau serviciile secretariatului sunt egal 
accesibile bărbaţilor şi femeilor”. A militat pentru 
elaborarea unui statut juridic internaţional al femeilor, 
pentru desfiinţarea caselor de toleranţă şi a haremului, 
pentru pedepsirea prin lege a infracţiunii de abandon 
familial, pentru statuarea unui tratament umanitar 
copiilor abandonaţi de părinţi.2,

A susţinut, alături de alte femei cu vederi largi, 
progresiste, desfăşurarea Congresului feminist de la

Paris din 1926. România s-a prezentat cu o delegaţie 
num eroasă formată din Ortansa Satmary, Elena 
Meissner, Maria Pop, Alexandrina Cantacuzino, Elena 
Reuss Ianculescu, Elena Odobescu şi, desigur, Elena 
Văcărescu fiind delegata permanentă a României la 
Geneva. Româncele care alcătuiau delegaţia s-au 
pronunţat pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi 
salarizarea femeilor, astfel solicitau la efort egal salariul 
egal cu al bărbatului, au cerut reglementarea juridică a 
situaţiei copiilor nelegitimi, acordarea alocaţiei pentru 
copii precum şi promovarea de către organizaţiile 
naţionale ale femeilor a idealurilor de pace promovate 
la Geneva.

In împrejurările externe ale creşterii pericolului
fascist şi creşterea puternică a stării de spirit
antihitlerist în rândurile tuturor categoriilor populare,
între anii 1934 şi 1935 s-a creat „Comitetul National
Antifascist”, care a atras intelectuali avocaţi, medici,
scriitori, studenţi, femei organizate în secţiunea
feministă a Cominternului. Reprezentantele
„Comitetului N aţional Antifascist” al Femeilor
conduse de Zoe Frunză au luat parte la primul Congres
Mondial al Femeilor împotriva fascismului şi
războiului, ţinut la Paris în 1934. Din ţară, prin
intermediul Zoei Bugnariu se transmitea viziunea
femeilor române la acţiunile de stăvilire a ascensiunii >
fascismului şi de respectare a drepturilor femeii.28

Cu prilejul alegerilor judeţene, în anii 1936-1937 au 
fost realizate alianţe împotriva extremei drepte, au avut 
loc întâlniri electorale la care au participat cetăţeni cu 
alte convingeri decât cele extremiste. In astfel de ocazii 
prezenţa femeilor era numeroasă. Secţia feminină a 
Blocului pentru apărarea libertăţilor democratice s-a 
adresat femeilor din întreaga ţară pentru susţinerea 
Frontului Popular Antifascist „care tinde să strângă laolaltă 
pe toţi câţi nu văd în fascism o fatalitate care nu se poate 
ocoli, ci numai o diversiune de la starea economico-socială 
actuală şi de la dibuiri politice prezente. Frontul popular 
lărgit, alături de presa democratică -  expresia opiniei 
publice -  formează zidul de rezistenţă al democraţiei 
contra loviturilor fasciste”.29

Personalităţi din lumea artei: Lucia Sturdza
.5

Bulandra, Miliţa Pătraşcu, Sofia Nădejde, Claudia 
Milian, Sarina Caşvan, în februarie 1936, la Bucureşti 
au lansat un apel către toate organizaţiile de femei, fie 
politice, culturale sau profesionale, în scopul apărării 
intereselor femeii, ridicarea ei politică, civilă, culturală, 
economică, să se unească intr-un Front Feminin fără 
încadrarea intr-un partid, în scopul apărării democraţiei 
în faţa ameninţării fasciste: „Putem noi să-i urmăm pe 
aceia care proclamă că forţa primează dreptul şi care 
pregătesc un nou măcel mondial şi noi morminte 
copiilor noştri? Putem noi să ne alăturăm crezurilor 
acelora care, în locul iubirii aproapelui, propovăduiesc 
ura între cetăţenii utili ai aceleiaşi naţiuni?”3"

Sub coordonarea unui comitet de conducere, a 
cărui preşedinte de onoare a fost Sofia Nădejde, s-au
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constituit filiale ale Frontului Feminin în mai toate 
oraşele ţării ( Cluj, Iaşi, Chişinău, Turnu -  Severin).

Frontul Feminin, constituit ca parte a Frontului 
Popular Antifascist, urma să strângă în jurul unui 
program format din 16 puncte, toate organizaţiile de 
femei. Printre revendicările propuse se urmăreau: 
egalitatea fără restricţii a femeilor în consiliile 
comunale şi judeţene, eligibilitate femeii în Cameră şi 
Senat, liberul acces al femeii la toate profesiile, 
salarizare egală a muncii am belor sexe, căutarea 
paternităţii, combaterea analfabetismului, apărarea 
păcii prin susţinerea programului Societăţii Naţiunilor 
în scopul stăpânirii agresiunilor statelor revizioniste. In 
vederea stagnării acţiunilor extremei drepte în ţară, 
frontul feminin a stabilit legături cu organizaţiile de 
femei din ţară precum şi cu organizaţiile de femei ale 
partidelor politice şi Comitetele cetăţeneşti.

In cadrul Conferinţei Partidului National Ţărănesc, 
ţinută în iunie 1936, au fost dezbătute şi chestiuni 
privind drepturile femeii, o delegaţie a Frontului 
Feminin a cerut sprijin Secţiei feminine a partidului 
pentru rezolvarea obiectivelor Frontului.

Ion Mihalache, în discursul său, şi-a dat acordul în 
susţinerea programului propus subliniind importanţa 
luptei unite împotriva tendinţelor dictatoriale şi fasciste 
care puneau în pericol libertăţile cetăţeneşti, constituind 
principala piedică în obţinerea drepturilor femeii. 
Ţărăniştii au afirmat că „nu de echipele morţii care 
asasinau oamenii de frunte ai ţării era nevoie ci de echipe 
care să asasineze ignoranţa care asasinează satele”.31

Protagonistele secţiei feminine ale Partidului 
Naţional Ţărănesc şi „Asociaţia pentru Emanciparea 
Civilă şi Politzică a Femeilor Române” (A.E.C.P.F.R): 
Calypso Botez, Margareta Paximade-Ghelmegeanu, 
Ella Negruzzi, în cuvântările lor, au reafirmat 
convingerea lor că toate femeile, indiferent de 
categoria socială, sunt în tabăra luptătorilor pentru 
consolidarea statului de drept, singurul care le poate 
garanta emanciparea.32

In iunie 1936, are loc la Bucureşti şedinţa Cercului 
feminin al „Asociaţiei Funcţionarilor Publici” unde s-a 
votat o rezoluţie care permitea constituirea unui front 
com un al tu turor organizaţiilor funcţionăreşti 
democratice. Membrele Cercului au hotărât 
colaborarea cu „Frontul Feminin” pentru stăvilirea 
fascismului şi revizionismului.33 In acelaşi an s-a 
constituit un comitet internaţional în scopul pregătirii 
Congresului universal pentru Pace de la Bruxelles, din 
septembrie 1936. Ca urmare, s-a creat un Comitet de 
iniţiativă pentru a coordona lupta antirăzboinică şi 
pentru a reprezenta ţara la Congres. Din acest comitet 
de iniţiativă au făcut parte feministe de prestigiu: 
Isabela Sadoveanu şi Ella Negruzzi. „Frontul Feminin” 
a lansat Apelul pentru pace prin care îndemna femeile 
să protesteze, împreună cu celelalte forţe democratice, 
împotriva puterilor revanşarde şi războinice. „Femei de 
pe tot întinsul ţării noastre în faţa primejdiei care

ameninţă viaţa şi civilizaţia, veniţi alături de noi, pentru 
a impune cu forţe unite voinţa noastră şi voinţa noastră 
este Pacea”.34

La Congresul Asociaţiilor feminine de la Constanţa 
din 8-10 septembrie 1936 la care au participat 
„Federaţia Uniunii Femeilor Române” (F.U.F.R.), 
„Asociaţia pentru Emanciparea Civilă şi Politică a 
Femeilor Române” (A.E.C.P.F.R), „Federaţia Femeilor 
Universitare” , organizaţii politice, culturale şi 
religioase. Calypso Botez a prezentat raportul Noile 
curente politice şi drepturile femeii. In acest raport a fost 
atrasă atenţia asupra importanţei stabilirii atitudinii 
ferme din partea asociaţiilor de femei, faţă de direcţiile 
şi orientările diametral opuse care se confruntau în 
politică: pe de o parte dictatoriale, potrivnice statului 
de drept modern, pe de altă parte forţele democratice 
apărătoare ale dreptului tuturor la viaţă. De asemenea, 
a fost lansat îndemnul femeilor de a respinge politica 
expansionismului, fie de dreapta sau de stânga, urmând 
doar linia medie a democraţiei. In acelaşi context, 
Calypso Botez a condamnat participarea unor tinere la 
manifestările legionare, folosind semne şi saluturi 
străine de mişcările feministe.33

Aceeaşi opinie au avut-o în discursul lor şi Maria 
Baiulescu, Elena C. Meissner şi Atena Cottaky din 
partea „Federaţiei Femeilor Universitare” care-şi 
manifestau adeziunea la efortul comun de a stopa 
ascensiunea forţelor revanşarde.36

Ca urmare a discursului rostit de Mussolini la 1
noiembrie 1936 la Milano, femeile din România au
lansat un Manifest, sub coordonarea Comitetului
Naţional al RUP, la 5 noiembrie 1936, prin care au
făcut apel la toţi cetăţenii ţării să protesteze împotriva
celor ce puneau la cale dezintegrarea statului român.
Femeile au organizat adunări antirevizioniste la
Bucureşti, Cluj, Timişoara, Oradea, Arad, Galaţi,
Constanta. La 22 noiembrie 1936, la Bucureşti, a avut
loc întrunirea A.E.C.P.F.R., unde au participat
feministe de prestigiu: O rtansa Satmary, Alice
Voinescu, Cecilia C. Storck, Florica Georgescu, care au
dezavuat tendinţele revizionismului. A fost dat citirii , ">
mesajul femeilor transilvănene, care protestau 
împotriva afirmaţiilor lui Mussolini: „Astăzi după ce s- 
a realizat idealul naţional prin tratatul de pace, semnat 
cu învoirea tuturor statelor beligerante; după ce neamul 
românesc a jertfit 800.000 de eroi, se răzvrăteşte şi se 
răscoleşte din nou această chestiune a revizuirii” .37

De asemenea, femeile române din Transilvania, în 
acelaşi mesaj, şi-au exprimat recunoştinţa faţă de 
ducesa Atholl, personalitate remarcabilă a 
feminismului englez, care a cerut, în Camera 
Comunelor, guvernului englez să susţină cauza 
românilor, condamnând pretenţiile revizioniste.38

In cadrul întrunirii de la Iaşi, din 10 noiembrie 
1936, a A.E.C.P.F.R., Elena C. Meissner a condamnat 
acţiunile ce se voiau pentru dezmembrarea României: 
„Femeile române, alături de fii şi soţii lor, vor apăra
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dreptatea cauzei noastre sfinte, cu credinţa că există o 
justiţie imanentă. Să ia aminte marii dictatori: nimic nu- 
i etern în lumea asta. Soarta poate ridica pe oricine în 
slavă, dar îl poate cufunda în beznă”35

La Congresul „Grupării Naţionale a Femeilor 
Române” din 28-29 noiembrie 1936, a fost dezbătută 
din nou problema luptei femeilor împotriva revizuirii 
graniţelor ţării. Alexandrina Cantacuzino, preşedinta 
Grupării, a atras atenţia delegaţiilor venite din toate 
colţurile ţării că femeile trebuie să fie pregătite pentru 
apărarea hotarelor ţării. S-a propus, în rezoluţia 
adoptată, ca opinia publică să fie bine informată 
privind „drepturile noastre imprescriptibile de ordin 
tehnic şi teritorial”, iar programele de radio să aibă 
emisiuni privind propaganda antirevizionistă.40

In condiţiile păcii ameninţate, ascensiunea 
grupărilor fasciste este evidentă, asociaţiile de femei au 
aderat la Frontul Renaşterii Naţionale, constituit prin 
decretul -  lege carlist din 15 decembrie 1938. Maria 
Baiulescu, preşedinta „Federaţiei Uniunii Femeilor 
Române” (FUFR) afirma, într-un interviu acordat 
ziarului „România”, că „Frontul Renaşterii Naţionale a 
fost primit cu bucurie de către femei, aşa cum ele 
privesc cu o adâncă încredere opera dirijată atât de 
înţelept de Majestatea Sa, Regele, pentru întărirea 
României şi a poporului nostru... Fiind nevoie şi de 
concursul nostru, nu vom ezita nici o clipă ca să 
aderăm cu deplină conştiinţă să servim Patria şi tronul. 
Femeile n-au stat departe de chemarea vremurilor. N u 
vom sta nici astăzi, când Majestatea Sa cere să realizăm 
com andam ente atât de nobile: muncă, unire şi 
prosperitate naţională”.

In atmosfera tensionată a anului 1940, când 
României i-au fost luate Basarabia, Bucovina de N ord 
precum şi Ardealul de Nord prin Dictatul de la Viena 
(29/30 august 1940), ziua de 1 septembrie 1940 a fost 
declarată zi de doliu naţional. In întreaga ţară s-au 
desfăşurat ample manifestaţii împotriva dictatului, la 
care au participat un număr mare şi de femei.

Pe tot parcursul desfăşurării celui de-al doilea 
război mondial, organizaţiile de femei au făcut tot 
posibilul pentru a veni în sprijinul celor care sufereau 
în urma operaţiilor de război. Ele au venit în ajutorul 
autorităţilor pentru alinarea suferinţelor soldaţilor 
refugiaţi, al familiilor despărţite, al văduvelor de război 
precum şi al copiilor abandonaţi. „Societatea Ortodoxă 
Naţională a Femeilor Române” (S.O.N.F.R.), alături de 
„Societatea de Patronaj” şi „Crucea Roşie”, a antrenat, 
prin cele 46 de filiale şi 24 de organizaţii parohiale ale 
sale, un număr mare de femei din toate provinciile în 
acţiunea de colectare pentru armată: bandaje, pături, 
lenjerie, haine, donaţii băneşti etc. Membrele Societăţii 
au lucrat ca surori de caritate în spitale şi în cadrul 
Crucii Roşii.41 După eliberarea Chişinăului a fost 
reorganizată „Societatea O rtodoxă Naţională a 
Femeilor Române” care a asigurat aprovizionarea 
cantinelor şcolare, a grădiniţelor oferind adăpost,

mâncare gratuită celor nevoiaşi^ precum şi 
îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente. In marile oraşe 
ale ţării -  Timişoara, Iaşi, Craiova, Arad, Sibiu, 
Cernăuţi -  au fost stabilite programe de asistenţă a 
refugiaţilor de război, au fost create echipe speciale de 
asistenţă socială care îndrumau refugiaţii spre instituţii 
ce le ofereau sprijinul indispensabil de supravieţuire.

Datorită pierderilor suferite de armata română în
Caucaz, Stalingrad, opinia publică românească a
condamnat regimul antonescian şi în acest context s-a
ajuns la formarea celei mai largi coaliţii politice din
istoria tării: Blocul National Democratic -  iunie 1944 ’ >
din care au făcut parte Partidul N aţional' Liberal, 
Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Social Democrat,- 
Partidul Comunist din România, scopul fiind 
întoarcerea armelor contra Germaniei şi stabilirea 
regimului parlamentar-democratic în ţară.

La 9 mai 1944 în „Chemarea către femei”, se făcea 
un apel tuturor femeilor să se constituie în grupuri 
patriotice pe străzi, întreprinderi, cartiere şi să creeze 
comitete de acţiune pentru îndeplinirea programului 
Frontului. Astfel, femeile din România, asemenea 
acelor din alte ţări europene, au acţionat în mişcarea de 
rezistenţă antifascistă, au participat la sabotarea maşinii 
de război şi la răsturnarea lui Antonescu. Au intrat în 
gărzile patriotice şi cetăţeneşti ale Blocului Naţional 
Democrat, au ajutat la depozitarea armelor şi muniţiei, 
la răspândirea materialelor de propagandă. Femeile au 
sprijinit acţiunile frontului antifascist şi au luat parte la 
efortul general de reface a ţării după război.

In ansamblul luptei antifasciste mişcarea tineretului 
studenţesc a jucat un rol însemnat fiind organizată în 
Frontul Democrat Studenţesc, constituit în 1935. în  
rândurile sale au activat tineri studenţi, care, indiferent 
de apartenenţă politică, naţionalitate sau religie, au fost 
mobilizaţi de revendicările general democratice, de 
adeziunea lor la lupta antifascistă. înfiinţarea Frontului 
Studenţesc Democrat a fost răspunsul studenţimii 
democratice fată de măsurile de barare a accesului în

5

facultăţi a tineretului provenit din păturile nevoiaşe ale 
populaţiei, precum şi riposta faţă de creşterea 
pericolului fascist internaţional al Gărzii de fier în 
România şi faţă de insistenţele violente ale legionarilor 
de a atrage studenţimea în cadrul acesteia.

Organizarea studenţilor democraţi a fost 
precipitată de numeroasele evenimente antisociale, 
anarhice de agitaţie ce au avut loc în Universitatea din 
Iaşi şi asasinatul din 25 octombrie 1924, căruia i-a 
căzut victimă Constantin Manciu - prefectul poliţiei din 
localitate, ce a produs m âhnire, consternare şi 
indignare în opinia publică românească.42 „Profesori 
flueraţi, laboratoarele profanate de chiar cei ce ar fi 
trebuit să le păzească sfinţenia, fete şi femei bătute, 
bătrâni fără apărare brutalizaţi, tot lanţul degradărilor 
cu care e pângărită, prin câteva duzini de zănatici, 
frumuseţea minunată a tinereţii”, remarca publicistul 
Dem Teodorescu.43

« <  76



Făptuitorii actelor de dezordine şi violenţă care, de 
multe ori, ajungeau la crimă, din nefericire nu erau 
pedepsiţi, erau absolviţi de răspundere atât ei cât şi 
făptuitorii morali ai acestora, ceea ce a dus la 
încurajarea faptelor distructive. Aşa, de exemplu, 
achitarea lui Corneliu Zelea-Codreanu, judecat pentru 
asasinarea prefectului poliţiei din Iaşi, C. Manciu, s-a 
soldat cu numeroase manifestări turbulente pe 
parcursul drumului de la Turnu-Severin (aici a avut loc 
procesul) până la Iaşi. In Piaţa Gării de N ord din 
Bucureşti, studenţii „codrenişti” au organizat un 
miting, au ţinut cuvântări şi au manifestat pentru 
„eroul lor” pus în libertate.44 De asemenea, actele 
huliganice au continuat şi în 22 iunie 1925 când un 
grup de 100 de „codrenişti” au pătruns în sala 
Sindicatului ziariştilor din Bucureşti, împiedicând 
conferinţa secretarului Ligii drepturilor omului din 
Franţa -  H. Guernut, aflat în vizită în România, care, în 
urma incidentului, a părăsit ţara.45 Această acţiune a 
stârnit o vie reacţie de protest din partea opiniei 
publice democrate din România, în presă şi în guvern. 
Se considera chiar că „chestia Guernut ar putea afecta 
bunele relaţii româno-franceze, ceea ce a determinat 
guvernul să publice o declaraţie în care se făcea o 
delimitare a grupării de scandalagii şi adevăratele 
sentimente ale poporului român. S-au ridicat glasuri ale 
studentimii române care-şi dorea bararea drumului 
periculos pe care apucase o parte a studentimii. Elita 
tineretului studios din România, de diferite orientări 
politice, a trimis o telegramă de solidaritate lui H. 
Guernut. Telegrama a fost semnată de 61 de studenţi 
de orientări politice diferite. Aşa a apărut ideea creării 
unei organizaţii democratice studenţeşti. In iulie 1925, 
au fost puse bazele Uniunii Studenţilor Independenţi 
care, pe baza unei platforme comune de luptă, pe bază 
de front unic, reunea studenţi comunişti, socialişti, 
ţărănişti şi de alte orientări politice sau neorganizaţi, 
împotriva curentelor retrograde din Universităţi, 
pentru apărarea intereselor generale ale studentimii, a 
patrimoniului culturii şi ştiinţei româneşti. La adunarea 
de constituire a Uniunii Studenţilor Independenţi au 
participat numeroşi studenţi şi studente printre care au 
fost: Xenia Costa-Foru şi Elena Filipovici.46

In cadrul Uniunii Studenţilor Revoluţionari, sau) . 5 /
organizaţia Studenţilor Revoluţionari, cum mai este 
cunoscută în documentele epocii, a făcut parte alături 
de Grigore Preoteasa, Mihail Dragomirescu, Gelu 
Naum, Nicolae Georgescu, Emilian Bîcov, George 
Orzea, Constanţa Crăciun şi Sandală Dumitru.47

Ieşirea din criza economică a creat posibilitatea 
studentimii să se pregătească pentru alegerile 
comitetelor studenţeşti. Cu începere din 1934, alegerile 
au reuşit să polarizeze atenţia majorităţii studenţeşti 
conştientă de necesitatea impunerii în aceste comitete 
a reprezentanţilor cei mai buni.

De numele m ultor reprezentanţi ai centrului 
universitar clujean, printre care: Zoe Bugnaru, Predici

Clara, Pola Erneta, Fale Elisabeta, se leagă activitatea 
celulelor de partid la facultăţile de medicină, litere, 
ştiinţe, drept, Academia agricolă, Academia comercială 
şi Institutul de subingineri mecanici.48

La alegerile din primăvara anului 1934, pentru 
conducerea societăţilor studenţeşti, studenţii comunişti 
antifascişti, social-democraţi, socialişti, au depus liste 
comune la numeroase facultăţi sub denumirea de 
studenţi democraţi. Au fost înscrişi băieţi şi fete, de 
pildă la Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti în 
fruntea listei figurează Constanţa Crăciun.

La sfârşitul anului 1934, s-a pus problema 
organizării unui front numit al studentimii democrate 
împotriva pericolului fascist. In  cadrul acţiunii de 
pregătire a constituirii acestei organizaţii a desfăşurat o 
activitate plină de interes Constanţa Crăciun alături de 
G ogu Rădulescu, Miron Constantinescu, Mihail 
Dragomirescu, Ilie Konstantinovschi şi alţii.

Presa vremii, în special presa revoluţionară, a 
evidenţiat însemnătatea pe care Frontul popular o avea 
pentru generaţia tânără pentru realizarea aspiraţiilor 
sale de muncă, învăţătură şi cultură în condiţii 
democratice. Intr-o publicaţie maghiară se specifica: 
„Trebuie unit, indiferent de apartenenţa de partid sau 
confesională, Frontul de Luptă al Tineretului cu 
Frontul popular”.49

In primele zile ale lunii iunie 1935, s-a constituit în 
centrul universitar Bucureşti, Frontul Studenţesc 
Dem ocrat, care unea studenţi comunişti, social 
democraţi, ai Blocului democratic, naţional-ţărănişti 
sau tineri care nu făceau parte din vreo grupare 
politică. Obiectivele concentrau dezideratele mişcărilor 
studenţeşti din anii 1934-1935. In cadrul Frontului 
Studenţesc Democrat, au activat o serie de personalităţi 
feminine reprezentate de: Constanţa Crăciun, Lucia 
Djamo, Vera Frimu, Elena Joja, Constanţa Martinovici, 
Mironica Mihail, Constanţa Popescu-Oprea, Elena 
Secară-Moldovan, din cadrul Facultăţii de litere şi 
filozofie -  Bucureşti. De la Academia comercială 
Bucureşti şi arhitectură au activat Sofia Margulis şi 
Cornelia Peiulescu.50

O dovadă a faptului că studenţii au găsit înţelegere 
şi sprijin din partea fruntaşilor partidelor burgheze, le- 
au fost puse la dispoziţie sediul din Bucureşti, au fost 
ajutaţi cu prietenie reflectându-se atitudinea de 
receptivitate la revendicările lor, dar şi acordului în 
lupta antifascistă.

In centrul universitar Iaşi, activitatea Frontului 
Studenţesc Democrat era animat de numeroşi studenţi 
şi studente: Camil Bianca, Olga Chieu, Zina Cuşnir, 
Ofeli Gheorghiu, lulia Teodoru.

La Cluj organizaţia Frontului Studenţesc Democrat 
s-a bucurat de înţelegerea şi sprijinul liderilor partidelor 
burgheze. Printre fruntaşii organizaţiei se numără şi 
Zoe Bugnaru.

Frontul Studenţesc Democrat din tară s-a bucurat > .. 5 . .
de sprijinul şi de reprezentanţii comuniştilor, Tatiana
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Bulan, Lucreţiu Pătrăşcanu, Valter Roman, Ilié Pintilie, 
Andrei Popovici.

Cadrele didactice universitare cu nume prestigioase 
în cultura şi ştiinţa românească s-au alăturat luptei 
studentimii democratice. Printre aceştia s-au aflat: din 
centrul universitar Bucureşti, Vasile Carpen, Dragomir 
Hurmuzescu, Constantin Neniţescu, Virgil Madgearu, 
Ion Răducanu, La Cluj, Iosif K ernbach, Emil 
Racoviţă, FI. Ştefănescu-Goangă, Victor Jinga, Ilie 
Murgulescu, Coriolan Drăgulescu, Vaier Novacu, 
Alexandru Roşea, Mihail Beniuc; iar de la Iaşi, Petre 
Constantinescu-Iaşi, Traian Bratu, Iorgu Iordan, Vasile 
Mârza, Mihai Ralea, Petre Andrei, Andrei Oţetea, 
Octav Botez, Radu Cernătescu.3'
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