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Primul Război Mondial a bulversat nu doar ordinea politică și socială a lumii, ci și 
pe cea care avea în centru dragostea și sexualitatea cetățenilor1, ambele reglementate și 
controlate cu multă atenție în societatea europeană antebelică. Dacă la începutul său, 
războiul era definit în termeni morali, drept o luptă a civilizației împotriva barbariei2, 
indiferent din ce tabără am privi lucrurile, prelungirea ostilităților a generat o relaxare 
a moravurilor, care trebuie privită totuși cu multă prudență în condițiile în care au-
toritatea publică era dublată de una de tip militar mult mai constrângătoare. În plus, 
apar fenomene noi în această sferă a intimității și comunicării, pe care trebuie să le 
înțelegem ca fiind realități specifice unei astfel de confruntări, pentru prima dată mon-
diale. De la literatură3, la apariția unei producții cartofile4 care a numărat milioane de 
exemplare în fiecare țară combatantă, până la redescoperirea sexualității și redefinirea 
rolului ei, toate acestea și altele asemănătoare ne arată o lume care nu reușește să ges-
tioneze efectele războiului pe care ea îl provocase.

Ruptura nu este totuși atât de bruscă și categorică pe cât s-ar putea crede la o pri-
mă privire iar diferențele semnificative între reacția mediului rural5 și a celui urban 

1 Amours, guerres et sexualité 1914-1945, sous la direction de François Rouquet, Fabrice Virgili, 
Danièle Voldman, Paris: Gallimard/BDIC/Musé de l’armé, 2007.

2 Jean-Yves le Naour, „«Mon flingot, c’est Cupidon», la sexualité du soldat”, loc.cit., p. 78.
3 Marie-Anne Paveau, „«Ton cour est ma caserne», écrits d’amour en guerre”, loc.cit., p. 48.
4 Marie-Pascale Prévost-Bault, „Cartes postales coquines et grivoises de la Grande Guerre”, 

loc.cit., p. 38.
5 În privința modului în care Primul Război Mondial era perceput în lumea satului, vezi exce-

lenta lucrare a Eugeniei Bârlea, Perspectiva lumii rurale asupra Primului Război Mondial, Cluj-
Napoca: Editura Argonaut, 2004.
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se cuvin a fi subliniate. Lumea satului s-a dovedit mai rezistentă la schimbare și mai 
conservatoare decât cea urbană, chiar și în condițiile bulversării provocată de război. 
Societatea urbană, mai permeabilă către nou, a cuprins în același timp, ca într-o su-
prapunere de straturi arheologice, continuitățile și discontinuitățile. Sexualitatea era și 
ea prezentă, în toate componentele discursului referitor la ea, dintre care se detașează 
chestiunea sanitară și în special problema bolilor venerice. Războiul nu era decât un 
interval, un pasaj între trecut și viitor, acesta din urmă fiind marcat de „interesul fi-
ecărui stat să-și ia înapoi, mai târziu, cetățenii în cele mai bune condiții de sănătate 
posibile”6. Mai mult decât atât, dacă societățile au cunoscut transformări instituționale 
esențiale ca urmare a izbucnirii războiului și după încheierea păcii, indivizii se lăsau 
mai greu mișcați sau deloc din anumite formule stereotipe. Corpul, mai bine spus nu-
ditatea lui, chiar dacă expus în scop medical, ne aduce în atenție chestiunea: „Sunt 
chiar câteva domnișoare de considerație, de familie bună, sanitare benevole, care n-au 
să se facă medice (sic!), nici surori de caritate de meserie. Atunci? Înțeleg prezența lor 
ca un serviciu umanitar în timpul războiului, la pansarea rănilor la cap, la mână, la 
piept, la picior, la soldații răniți. Nu înțeleg însă prezența lor la examinarea bolnavilor 
din secțiunea căilor urinare. Iată de ce m-am simțit mai mult decât jenat”.7 Rolul pe 
care aceste tinere femei și l-au asumat nu mai avea nicio relevanță deși ele avuseseră 
determinarea de a păși în spațiul public și de a se implica în susținerea efortului de 
război și a proiectului național românesc. Experiența dobândită în spital de la înce-
putul războiului pălea în fața vechilor mecanisme de mentalitate, unele care statuau 
foarte clar raportul masculin-feminin, public-privat. Semnele virtuții bărbătești trebu-
iau doar admirate, respectate, recunoscute, în niciun caz examinate dintr-un punct de 
vedere medical, sinonim în imaginația pacientului cu acela de slăbiciune și fragilitate, 
neconforme virilității tipic masculine.

În mijlocul vacarmului luptei, al exploziilor care sfârtecă cu imaginație corpurile, al 
ofensivelor reluate și niciodată victorioase, al propagandei oficiale și a mizeriei vieții 
de zi cu zi, în tranșee și în spatele frontului, singurătatea devenea un mod de existență. 
Un sentiment pe care nu îl vom regăsi în comunicatele oficiale sau în planurile de lup-
tă dar care reiese cu putere din corespondență și mai ales din literatură, fie ea memo-
rialistică sau beletristică, și care devine un laitmotiv al epocii războiului. O singurătate 
pe care actorii momentului, bărbați și femei deopotrivă, încearcă să o compenseze prin 

6 Afirmația era făcută de medicul elvețian L. Bacilieri, trimis de Crucea Roșie internațională să 
verifice lagărele în care erau închiși de către guvernul român internații civili din România în 
1917. Vezi vol. Tragedii şi suferinţe neştiute. Prizonieri de război şi internaţi civili în România 1917-
1919. Documente elveţiene, ediție și cuvânt înainte de Andrei Șiperco, București: Editura Oscar 
Print, 2003, p. 66.

7 Vasile Th. Cancicov, Impresiuni şi păreri personale din timpul războiului României. Jurnal zilnic 
13 august 1916-31 decembrie 1918, vol. I, București, 1921, p. 416. Autorul era arestat la hote-
lul Imperial de către autoritățile germane de ocupație datorită părerilor sale pro-antantiste, 
alături de numeroși alți români, bărbați și femei. Îmbolnăvindu-se, fusese trimis la unul din 
spitalele Crucii Roșii.
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diferite mijloace, atât în interiorul cuplului, cât și în afara lui. Foarte plastică ni se pare 
formula, inventată undeva în prima linie a frontului italian, și preluată de un confrate 
al celui inspirat, ofițer român, care a trimis-o până la noi, a „eroticii teoretice”,8 înțelea-
să drept efect al războiului și prelungire a singurătății.

Un erotism compensat de cei aflați pe front prin „lectura romanelor cu multe scene 
de dragoste”9 o dragoste desexualizată și redusă la idealul romantic tipic mai degrabă 
jumătății de secol XIX. Întoarcerea în timp marchează credem refugiul din fața vio-
lenței contemporane războiului într-o „epocă de aur” care de multe ori este situată în 
trecut, rareori în viitor, niciodată în prezent. Cititorul devine un colaborator al autoru-
lui iar lectura apare drept un „tovarăș prețios în orele lungi de singurătate ale acestui 
război”. Chiar dacă „romanul acestui război nu s-a scris încă și probabil că nu va fi 
scris în curând”,10 el a apărut destul de repede după încheierea războiului și a fost 
ilustrat remarcabil, de la Ernest Hemingway, la Erich Maria Remarque, Jaroslav Hašek 
sau Camil Petrescu, pentru a da cele mai cunoscute exemple. Până la aceste opere, 
romanele de dragoste, traduse masiv și în limba română și tipărite în ediții accesibile 
din punct de vedere al prețurilor și în tiraje mari, apărute încă din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, erau colportate de știutorii de carte, pe front, în zonele de refacere 
și în spitalele de campanie. Surorile de caritate le căutau cu predilecție, ceea ce uneori 
provoca remarci ironice din partea vreunei contemporane mai acide, care privea cu 
ironie pasiunea „întregului neam femeiesc” din spitale pentru acest gen literar.11

Realitatea propriu-zisă decade în favoarea discursurilor despre ea, singurele care 
au străbătut timpul și au ajuns până la noi. Dragostea ne oferă posibilitatea să înțele-
gem mai bine această observație metodologică. Nu sentimentul abstract al iubirii ne 
interesează aici, ci dragostea ca mijloc al interacțiunii sociale în vreme de război. De 
fapt, despre ce fel de dragoste vorbim? Cu siguranță nu despre unul singur. Uneori 
planurile se amestecă și este dificil de decelat între dragostea castă, de tip romantic, 
dragostea sexuală și sexualizată, dragostea văzută ca refugiu în fața nenorocirilor răz-
boiului, dragostea redescoperită și compensată prin recunoștință, dragostea izvorâtă 
din filonul datoriei, o datorie care se cere a fi împlinită și prin dragoste, nu doar prin 
lupta în prima linie sau în spatele frontului. Nu există un singur tip deoarece nu există 
o singură problemă. Variațiunile sunt inextricabile ca fenomenul însuși al războiului. 

8 Sextil Pușcariu, Memorii, ediție de Magdalena Vulpe, prefață de Ion Bulei, note de Ion Bulei și 
Magdalena Vulpe, București: Editura Meridiane, 1978, p. 238. Volumul este redactat de autor 
într-un stil aproape cinematografic dar în același timp se desprinde din paginile respective 
un sentiment de detașare senină. Războiul este văzut de sus și panoramat, pus într-o ramă 
care îl exclude pe intelectualul transilvănean, viitor profesor la universitățile din Cernăuți și 
Cluj, deși el se afla în prima linie a frontului Italian, ca ofițer în armata austro-ungară și trăia 
momentele pe care le descrie într-un fel care ne-ar face să credem că se afla în afara lor.

9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 239.
11 Yvonne Blondel, Jurnal de război 1916-1917. Frontul de sud al României, versiune românească de 

Rodica Zagăr, București: Institutul Cultural Român, 2005, p. 372.
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Alteori timpul nu mai are răbdare iar accelerarea evenimentelor a provocat rupturi, 
tristeți, despărțiri, de cele mai multe ori definitive. O altă întrebare importantă credem 
că trebuie pusă din perspectiva genului și a identității naționale. Ce gen are această 
dragoste și de cine este ea împărtășită? Bărbați și femei deopotrivă au intrat în „jocul” 
social, psihologic și sexual al acestei interacțiuni dar și români, germani, bulgari, turci, 
ruși, francezi, britanici, evrei, maghiari, austrieci, adică actori ai tuturor naționalităților 
angrenate în mecanismul războiului la gurile Dunării, parte a unui conflict global.

Castitatea impresionează poate cel mai mult datorită faptului că ea este contrapu-
să într-o manieră radicală atrocităților cotidiene iar antiteza crează un punct de reper 
prin profunzimea ei. „Adus de mult după front, bolnav de febră tifoidă, Dedu intrase 
în convalescență și ar fi scăpat poate fără rănile de origină tuberculoasă care îi mâncau 
încheieturile. Slăbiciunea lui, rezultatul boalei și al mizeriei fiziologice îi redusese în 
așa chip bietul lui trup, încât dra. R. care cu grijă îi lega rănile, îl mișca (sic!) ca pe un 
copil în pat. Era frumoasă dra. R. și într-o zi flăcăul de douăzeci și doi de ani care mu-
rea câte puțin sub ochii ei fu cuprins de o jale neînchipuită iar ochii lui mari și albaștri 
ce luminau încă cu strălucire fața-i dăltuită parcă în ceară, se umplură de lacrimi fier-
binți...Ești așa de frumoasă, șopti în sfârșit nenorocitul, iar eu mor când puteam să fac 
o casă, să fiu fericit. Când mă gândesc că niciodată nu am să văd pe aceea care era să-
mi fie mireasă, că niciodată nu am să o sărut, parcă mor de două ori. Odată de moartea 
mea rea și a doua oară de dorul unui sărutat de fată mare... Iar pe când eu treceam 
înainte cu inima mai grea ca de obicei, dra. R., roșie ca o garoafă, se aplecă ușor și bu-
zele ei de mărgean se lipiră o clipă de gura de foc a bolnavului care tresări, privi ca un 
halucinat deschiderea porților unui paradis bănuit, întinzând brațele după împlinitul 
lui vis”.12 Tinerețea soldatului rănit în timpul luptelor date pentru apărarea patriei, ră-
nile oribile și bolile datorate unei vieți marcate de lipsuri, care în final l-au condamnat, 
frumusețea infirmierei angajată ca voluntară într-un spital de campanie și dăruirea cu 
care se dedica muncii sale, dragostea negăsită și disperarea conștientizării negăsirii ei, 
moartea cea „rea”, de două ori prezentă, reprezintă elemente ale unei narațiuni spe-
cifice fenomenului Marelui Război. Sărutul tinerei infirmiere, „roșie ca o garoafă”, de 
emoție dar și pentru că încalcă normele sociale general valabile, marchează o încercare 
altruistă de a alina, altfel decât prin mijloacele medicale obișnuite, o suferință a sufle-
tului. Soldatul, mort în noaptea următoare, a primit doar decorația sărutului cast.

Războiul prilejuiește rememorări ale unei dragoste trecute, crezute uitate și reîn-
viate, brusc și fără o prealabilă analiză. „Sunt ani de când nu ne-am mai văzut! Fetița 
răsfățată și tânărul și modestul locotenent! A fost pe vremuri un moment de poezie 
dar acum totul a trecut. Doi oameni vârstnici, față în față. Eu și el. Eu văduvă, la ser-
viciul meu, în toată seriozitatea conștiinței. El însurat, rănit de război, cu rana încă 
deschisă. Acum femeia plătește cu îngrijirea buchetele de floricele date fetei de altă-

12 Fulmen (Ecaterina Raicoviceanu), Jurnalul unei surori de caritate 1916-1918, București, 1920, 
pp. 79-80.
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dată”.13 Datele biografice ale celor două personaje ne arată că la sfârșitul ostilităților 
s-au căsătorit, trecutul fiind reînviat și amplificat de prezentul dur al războiului care 
augmentează sentimentele celor doi. Maturitatea vârstei nu a reprezentat un obstacol, 
o barieră de netrecut, ci dimpotrivă, după cum nici statutul unuia din parteneri, bărba-
tul fiind căsătorit, nu a împiedicat derularea poveștii de dragoste. Erotismul intra și el 
în scenă și primea chiar un loc de favoare, aceasta atât datorită gradului ridicat de ușu-
rință a interpretării situațiilor din partea contemporanilor, cât și din punct de vedere 
al echivalării lui cu un refugiu în fața morții. O moarte care devenise o prezență coti-
diană, adusă de gloanțe, obuze, gaze de luptă, tifos, gripă spaniolă, foamete. Binomul 
erotism-moarte poate fi considerat, credem, drept una din paradigmele esențiale ale 
Războiului cel Mare care a marcat realitățile frontului românesc, de altfel și aiurea, 
și care a cuprins militari și civili deopotrivă. „Firea mea frivolă își reintră în drepturi. 
Sunt veselă, sunt în elementul meu: doi băieți drăguți au o slăbiciune pentru mine! 
Era de așteptat ca în jurul unei femei care trăiește singură printre atâția militari să se 
creeze o atmosferă de flirt, de tandră idilă”.14 Autoironia personajului feminin, soră 
de caritate la spitalul militar francez de la Onești, aflat în zona de operații a Armatei a 
II-a române comandate de generalul Alexandru Averescu, este mai degrabă o figură 
retorică menită să acorde o șansă pudicității ca simbol al unei educații tipice familiilor 
respectabile din aristocrație și burghezia înstărită. Idila tandră era amenințată de rea-
litatea crudă, de tentațiile pe care femeia educată dorește să le înăbușe prin dragostea 
față de soțul aflat, în calitate de ofițer român, pe frontul de la Cărpeniș, aproape de 
Onești dar atât de departe datorită regulamentelor militare. „... noul meu vecin de 
cameră, comandantul Béret de la vânătorii de munte, auzindu-mă cântând diminea-
ța, în timp ce mă îmbrac, se plânge că nu vreau să mă învecinez mai mult! Ce-o mai 
vrea de vreme ce-i accept bucuroasă buchetele de trandafiri și revistele franțuzești? 
Pe urmă X., care a venit aici în două rânduri, mi-a făcut o declarație în toată regula. 
Nenorocitul ăsta de bărbat însurat zice că e nebun după splendida mea persoană”.15 
Spitalul de campanie devenea o lume în sine, cu dramele sale iar trăirile actorilor erau 
în permanență condiționate de evenimentele războiului. „Bré începe să-mi placă nițel 
prea mult. Însă dragostea, uitarea de sine, robia îi sunt rezervate lui Carol, Carol, Carol 
(este vorba despre soțul său Carol Davila – n.n.). A trecut pe aici alaltăieri în drum 
spre Iași, unde îi va cere regelui permisiunea de a mă ține pe lângă el pe câmpul de 
luptă. Se va alege, desigur, cu un refuz. Și totuși, dacă ar izbuti! Cât de repede mi-aș 
găsi echilibrul!”.16 Echilibrul sufletesc sau cel social? Probabil că ambele deoarece cele 

13 Jeana Col. Fodoreanu, Femee-soldat, Oradea, 1928, p. 33. Când cei doi s-au reîntâlnit, ofițerul 
român rănit, aflat într-un tren sanitar „Regina Maria”, avea gradul de maior. Chiar dacă la în-
ceput soția se identifica printr-un statut personal, „văduvă, la serviciul meu”, după căsătorie 
va adopta drept semn de identificare socială statutul soțului, acela de colonel.

14 Arabella Yarka, De pe o zi pe alta. Carnet intim (1913-1918), traducere de Denisa Toma, prefață 
de Mihai Dim. Sturdza, București: Editura Compania, 2010, p. 209.

15 Ibidem, p. 210.
16 Ibidem.
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două elemente au un rol la fel de important în ceea ce privea reglementarea statutului 
unei femei din protipendadă, lipsită de libertatea de a face ce dorește, obligată să facă 
ceea ce trebuie. Numai că războiul producea noi realități iar cezura dintre datoria față 
de soț, ofițerul român, și atracția față de camarad, ofițerul medic francez, risca să se 
încheie cu o dramă, de care Arabella Yarka nu a rămas străină. „Inima parcă vrea să mi 
se rupă în două: complex de bucurie intensă și de amărăciune. Dar de ce, de ce tocmai 
Carol – Carol al meu – n-a știut să mă facă fericită? Asta nu l-a preocupat niciodată cu 
adevărat. Și iată că la întrebarea mea – atât de deprimantă și mult prea des repetată – 
un alt bărbat, și el foarte tânăr, dar aparent preocupat de fericirea mea, încearcă să răs-
pundă. La drept vorbind, mi-a răspuns deja prin natura sa bună, prin curățenia sufle-
tească și prin sinceritatea chipului său luminos și a ochilor voioși. Poate și prin dorința 
cu care parcă mă atinge mereu și prin toate micile lui gesturi grijulii față de mine… 
Pentru că acest om, îndrăgostit de mine, acest înalt vlăstar al nobilimii franceze, acest 
străin pe care nici nu-l cunoșteam acum trei luni îmi este azi cel mai bun prieten – 
singurul meu prieten adevărat. I-am făcut destăinuiri nenumărate, mi-a făcut și el la 
rându-i, și îmi dau seama că pot să-i spun fără sfială tot ce am pe suflet”.17 Intimitatea 
noii situații punea tot mai mult sub semnul întrebării prietenia dar mai ales căsătoria 
și totul făcea ca apropierea dintre cei doi să fie mai clară: atracția fizică a unuia față 
de celălalt, conviețuirea în același spațiu, identitatea de statut social. Situația era cu 
atât mai dificilă cu cât ambii protagoniști masculini erau de aceeași parte a baricadei, 
luptau pentru o cauză comună, ofițerul român în prima linie, ofițerul medic francez 
în spatele frontului, ambii ducând zilnic lupte la fel de dure, chiar dacă diferite prin 
mijloacele utilizate. Se vor fi regăsit sub arcul de triumf al victoriei militare în 1918 dar 
unul dintre ei a pierdut inima femeii iubite.18

Erotismul era de multe ori puternic sexualizat iar sursele, chiar dacă temperate 
printr-un stil al narațiunii în care pudicitatea reprezintă canonul literar respectat, cu 
mici excepții, de toți cei care scriu19, ne aduc în atenție această subliniere. Spitalele de 
campanie erau considerate spațiile predilecte petrecerii erotice deoarece erau singure-
le locuri care adunau bărbați și femei într-un teritoriu al acțiunii nesupus controlului 
vigilenței publice. Din loc în loc, un colț al vălului era ridicat iar imaginea înregistrată 
era transmisă posterității. „Două tinere surori la masa întinsă cântau, mâncau uscățele, 
pe când maica Eftichia mângîia frumușel cu mânuța-i albă, fața-i cam trecută a gazdei 
(administratorul spitalului militar de la Galata din Iași – n.n.). O adevărată descoperi-
re. Blândul, inofensivul, rușinosul nostru administrator, la fel cu toți! Am zâmbit pli-
nă de indulgență, căci ce puteam face? Iar azi dimineață, spre a-i mulțumi de căruța 
împrumutată, i-am bătut binișor în ușă, l-am chemat afară și i-am șoptit la ureche: 

17 Ibidem, p. 215.
18 După război Arabella Yarka a divorțat de soțul său, diplomatul Carol (Citta) Davila, apud 

Mihai Dim. Sturdza, Prefaţă la volumul deja citat la nota 14, pp. 12-17.
19 În acest sens, vezi Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris: Éditions Seuil, 1975; 

Idem, Le moi des demoiselles, Paris: Éditions Seuil 1993.



84

Am să-ți dau un sfat – să pui perdele la ferestre. El a înțeles, a roșit și mi-a răspuns: 
Bine, am să pun”.20 Îngăduința față de gestul bărbatului este evidentă, în primul rând 
deoarece el este în măsură să asigure, datorită funcției sale, diverse mijloace necesare 
bunei funcționări a spitalului și, chiar dacă este obligat să o facă potrivit regulamen-
tului, doar bunăvoința sa dicta către cine să se îndrepte aceste mijloace. Apoi, el este 
un prieten, un tovarăș de acțiune și nu un dușman cu care te lupți și căruia nu-i poți 
concede. În al treilea rând, problema nu era gestul în sine, ci exhibarea lui, aducerea în 
atenția publică, de aici și rugămintea celei care se dovedise inoportună, de a acoperi 
ferestrele. Nu în ultimul rând, acordul bărbatului de a se supune respectării formale 
a normelor, a aplanat posibilul conflict. Dar femeile, erau ele responsabile sau, mai 
mult decât atât, vinovate? Un posibil răspuns poate fi găsit din devoalarea unui alt 
episod. „Cu tovarășele lor, tinerele surori, seminariștii sunt prieteni și nu sunt. Mereu 
influența lui Teodor pune stavilă oricărei expansiuni a lui Radu și e o mirare cum fru-
musețea rară a Lilichei și grația Titei, nu numai că nu sunt prețuite de acești doi voinici 
în floare, ba chiar sunt cu totul neobservate ca și când fibra oricărei emoții artistice 
sau sentimentale le-ar fi fost sugrumată cu pricepere în suflete de paznicii neadormiți 
ai tinereții lor. O singură copilă are trecere în fața viitorilor călugări. E cea de a treia 
infirmieră, dra. G., o tânără fată ipocrită, care a știut să-i cucerească spunându-le că e 
dezgustată de lume, că nu visează decât tundere, călugărie și retragere la picioarele 
Madonei. Ce să fac la fete? Ele vorbesc de serate, de petreceri, de măritiș, fac nebunii, 
dau în cărți ... astea toate nu sunt de mine, mă îngrozesc. Iar Teodor o crede, îi mai dă 
o poză sau câteva bucățele de zahăr, bunătate rară pe timpurile astea și pe care dra. 
G. le ascunde în lădița ei”.21 Educația foarte riguroasă primită la Seminarul catolic din 
Iași i-a oprit pe cei doi viitori sacerdoți să remarce tinerețea și frumusețea tinerelor 
infirmiere alături de care munceau zi de zi în spital. În sens invers, tinerele infirmiere 
reacționează diferit față de prezența celor doi. Dacă primele două, Lilica și Tita, re-
prezintă personajele positive, caracterizate prin frumusețe și grație, se subînțelege nu 
doar trăsături fizice, ci și psihologice, cea de a treia, „fată ipocrită”, căreia nu îi aflăm 
numele dintr-o dorință de ștergere a memoriei sale în posteritate mai mult decât din 
discreție, este personajul negativ. Bucățelele de zahăr, aliment atât de rar și de prețios 
în condițiile date, marchează obiectivul urmărit, și atins, de cea considerată demnă de 
blam. Ipocrizia aici devine sinonimă cu senzualitatea folosită în scopuri pământene, 
cu înșelăciunea care utilizează minciuna ca mijloc. Raportul antagonic între Lilica și 
Tita, inspiratoarele, camaradele, tovarășele de suferință și de lipsuri, pe de o parte, 
și nenumita dra. G., demonul care amenință să distrugă liniștea locului, este evident. 
Castitatea tinerilor seminariști intră în contradicție cu senzualitatea și nepăsarea celei 
care le caută prezența în scopuri mercantile și care se folosește de propria-i prezență 
fizică pentru a le obține.

20 Fulmen, op.cit., pp. 146-147.
21 Ibidem, pp. 98-99. Cei doi foarte tineri infirmieri erau elevi la Seminarul catolic din Iași și lu-

crau la Spitalul militar de la Galata, în incinta căruia locuiau.
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Necunoașterea exactă a realităților permitea desfășurarea a tot ceea ce putea fi posi-
bil iar imaginația dornică după senzațional putea acționa nestăvilită. De la simpla deni-
grare particulară, nelipsită și omniprezentă am putea spune, până la scandalul public 
nu era decât un pas, uneori repede făcut. Poate cel mai elocvent exemplu în acest sens 
este cel legat de spitalul militar organizat din inițiativa reginei Maria la Coțofenești în 
județul Neamț și condus de la mijlocul anului 1917 de Cella Delavrancea, apropiată 
colaboratoare și prietenă a reginei. În perioada interbelică, era publicat chiar un ro-
man22 care dezvolta tema legăturilor sexuale dintre infirmierele române și ofițerii me-
dici francezi, plin de amănunte picante și aluzii la diverse domnișoare din protipenda-
dă. Acuzata principală era însă, sugerat și în subsidiar, regina Maria care ar fi permis 
și chiar patronat aceste excese. Chiar dacă romanul a avut destul de mult succes de 
public datorită caracterului senzațional, el era taxat, pe de altă parte, drept „rechizi-
toriu plin de turpitudini”23, de un memorialist care a scris pagini cu un real talent dar 
și cu un venin sarcastic tipic pentru un cinic mântuit24 sau doar frustrat. Constantin 
Argetoianu, căci despre el este vorba, ne oferă date interesante despre ancheta ordona-
tă de generalul Alexandru Averescu, cunoscut pentru antipatia profundă față de ofi-
țerii francezi din cadrul misiunii militare condusă de generalul Berthelot. Alexandru 
Averescu, școlit la Școala superioară de război de la Torino, atașat militar la Berlin 
între 1896 și 1898, nu a acceptat colaborarea cu ofițerii francezi pe care nu i-a respectat 
și nu i-a considerat egali. El a numit în ianuarie 1918, după ce devenise Președintele 
Consiliului de Miniștri, o comisie de anchetă condusă de generalul Arthur Văitoianu 
asupra situației de la spitalul din Coțofenești. Comisia a clasat drept false svonurile 
care duseseră la constituirea ei. „Pare sigur că destrăbălare a fost la Coțofenești, des-
pre care s-a vorbit atât, pare că s-a exagerat mult. Dar destrăbălare n-a fost numai la 
Coțofenești, destrăbălare a fost și la Pădureni, la centrul sanitar rusesc, despre care s-a 
vorbit mai puțin, și a fost și la Ghidigeni, și la Iași, și la Botoșani, despre care nu s-a 
vorbit deloc. În timp de război nu se pot judeca problemele de moralitate cu criteriile 
din timp de pace [...]. Am cunoscut femei tinere și cumsecade care au făcut prostii în 
timpul războiului, prostii de care se minunau și ele că le săvârșesc, o dată înapoiate în 
pașnica lor casă din București”.25 

Chiar dacă relatările unor fapte trebuie avute în vedere cu multă prudență, datorită 
aplecării deosebite către anecdoticul cu tușă groasă, autorul a sesizat pertinent feno-
menul relaxării moravurilor în vreme de război. Trebuie subliniat și faptul că scan-
dalul din jurul subiectului Coțofenești o avea în centru pe regina Maria care marca 

22 D(imitrie) V(asiliu) Barnoschi, Neamul coţofănesc, București, f.a.
23 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, ediție și postfață 

de Stelian Neagoe, vol. 2, București: Editura Humanitas, 1991, p. 119.
24 Andrei Pippidi, Cinicul mântuit, în vol. Familiile boiereşti din Moldova şi Țara Românească. 

Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, coordonator și coautor Mihai Dim. Sturdza, 
București: Editura Simetria, 2004, pp. 110-114.

25 Constantin Argetoianu, op.cit., p. 120.
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reala premisă a controversei. De aceea, nu întâmplător instrumentele utilizate erau 
de factură morală și, din nou, apărea un raport antitetic: eroii-bărbați luptă și mor în 
linia întâi pentru patrie, în timp ce femeile-surori de caritate, sub patronajul reginei 
Maria, își exibă sexualitatea la adăpostul spitalului de campanie, în care ar fi trebuit 
să-și facă datoria. Pe de altă parte, slăbiciunea caracterului se încadrează perfect în for-
mula stereotipă pe care analiza imaginarului colectiv referitor la femeie ne-o dezvăluie 
și care rămâne constantă cu începere din prima jumătate a secolului al XIX-lea. „Fără 
îndoială, slăbiciunea femeii stă în faptul că sensibilitatea îi covârșește rațiunea. Tocmai 
în aceasta însă s-ar putea găsi explicația aparentei ei lipse de sensibilitate, ca samari-
teancă. Dragostea ei de a alina suferințele ar fi nerodnică dacă în fața unui om chinuit, 
doborât de dureri îndrăcite, și-ar astupa fața și ar lăsa lacrimile să-i inunde ochii”.26 
Toate argumentele sunt utile pentru a demonstra o teorie. Nu abnegația, patriotismul, 
sentimentul datoriei de a participa la realizarea proiectului național românesc, ci lipsa 
de rațiune este valorizată, cea care le face pe femei insensibile, deci potrivite pentru 
o misiune care le confruntă cu atrocități similare celor din prima linie a frontului. Cu 
alte cuvinte, femeia devine un fel de mecanism robotizat, fără conștiință, fără rațiune și 
fără capacitate de decizie. Iată cum insensibilitatea poate fi transformată într-o virtute!

Sexualitatea devenea o formă a supraviețuirii. „Să vă feriți de multe lucruri în 
această țară dar mai întâi să vă feriți de femei”,27 ar fi ordonat mareșalul August von 
Mackensen să se transmită trupelor de sub comanda sa care au ocupat România în 
urma campaniei militare din toamna anului 1916. Utilizarea sexualității a reprezentat 
un mijloc prin care cei cuceriți au încercat să supraviețuiască în condițiile în care obli-
gațiile stabilite populației civile de către administrația germană de ocupație erau deo-
sebit de apăsătoare. Românii nu avuseseră răgazul să se obișnuiască cu lipsurile dato-
rită desfășurării rapide a evenimentelor. La sosirea lor în România, trupele Puterilor 
Centrale găseau o țară prosperă, cu o societate care nu cunoștea încă economiile și de 
unde puteau fi rechiziționate toate produsele de care aliații ostili românilor aveau ne-
voie. Totul a fost rechiziționat rapid și fără milă, de la petrol, la grâne, alimente, îmbră-
căminte, obiecte din aramă și alamă, clopote ale bisericilor, animale domestice, trăsuri, 
recoltele de fructe, lemn pentru construcții și multe altele. Fiecare soldat german avea 
dreptul să trimită acasă în fiecare lună, gratuit, un pachet de alimente în greutate de 
cinci kilograme, ofițerii având un regim special. Ocupantul plătea produsele rechiziți-
onate, la prețuri relativ mici, într-o monedă de ocupație care nu va avea nicio valoare, 
promisiunea răscumpărării ei după război rămânând fără obiect. În plus, alimentele și 
alte obiecte de strictă necesitate, stofele de exemplu, erau riguros cartelate pentru po-
pulația civilă. Mai apăsătoare decât chestiunea strict economică, financiară a fost, sun-
tem de părere, cea psihologică. Românii crezuseră, și ei, într-o victorie rapidă alături 
de aliații Antantei. În mai puțin de trei luni totul se transformase într-un coșmar, unul 

26 Ion F. Buricescu, Pe margini de prăpastie. Însemnări din războiul pentru întregire, București, f.a., 
p. 60.

27 Constantin Bacalbașa, Capitala sub ocupaţia duşmanului 1916-1918, Brăila, f.a., p. 60.
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pentru care nu fuseseră pregătiți. Victoria era înlocuită printr-o înfrângere dureroasă. 
S-au adaptat din mers și au găsit soluții dar greutățile vieții de zi cu zi nu au putut fi 
uitate: „Toată viața noastră de azi e copleșită de griji materiale. Ni s-a luat tot. Noi ro-
mânii nu mai suntem stăpâni pe nimic”.28

În România ocupată, cu excepția micului grup de partizani condus de Victor 
Popescu,29 învățător și sublocotenent al armatei române, care a acționat în zona 
Gorjului și a Mehedințiului între decembrie 1916 și august 1917, nu a existat o rezisten-
ță armată. Rezistența românilor din partea ocupată de țară nu a avut un caracter spec-
tacular dar a existat. In această ecuație, sexualitatea a jucat un rol care nu poate fi tre-
cut cu vederea. „E dureros să spunem că multe, foarte multe femei române, din toate 
categoriile sociale, s-au aruncat în brațele cuceritorilor. Timp de doi ani a fost un des-
frâu fără perdea, căci viciul are această caracteristică în mediile imorale: este franc și 
îndrăzneț”.30 Multe femei dar bineînțeles nu toate și nu din orice categorie socială. Cele 
din „clasa conștientă și cu un grad mai răsărit de cultură”, adică din protipendadă, cu 
unele excepții, „au stat închise în casele, în durerea și în mândria lor”. Ele trebuiau să 
reprezinte o societate și mai ales o categorie socială, a burgheziei și aristocrației înstări-
te, educate, sănătoase fizic și moral, o categorie socială care decisese intrarea României 
în război și care își asumase acest drum. O categorie socială care construise proiectul 
național, îl susținuse prin politici publice iscusit imaginate și pentru aplicarea căruia 
se alocaseră importante resurse. O astfel de categorie social nu putea fi blamată, ci 
doar apreciată, în ciuda excepțiilor negative. Discursul memorialistic post-război ne 
vorbește de fapt despre aceste chestiuni, încearcă să justifice, să argumenteze din per-
spectiva perioadei post 1918, nu să descrie pur și simplu o realitate, iar sexualitatea era 
un nimerit pretext. 

Spre deosebire de cele care rezistă, femeile „de jos (de jos din toate punctele de ve-
dere, n.n.) fără patrie, fără familie, fără obraz, au stat la dispoziția vrășmașului cu tru-
pul și cu sufletul lor. Fiindcă legea contrastelor este o lege organică pentru temeinicia 
etică, acest desfrâu a slujit virtuții mai mult decât s-ar crede. Înfățișarea lumii imorale, 
excesele ei, nerușinarea ei a îngrozit și a indignat. Sentimentul unanim de reprobare 
a întărit sufletele tuturor celor buni. Au fost bineînțeles și nenorocite, căzute în mare 
mizerie, părăsite de bărbați, fără mijloace de trai, care au alunecat. Pentru acestea pu-
tem fi îngăduitori”.31 Vedem două Românii, despărțite printr-un criteriu moral care 
îi ajută pe unii să reziste, să găsească puterea pentru a lupta mai departe. A învinge 
chiar, dacă ne gândim la apariția României Mari în 1918. Femeile, mai cu seamă cele 
lipsite de un anumit statut social (educație, cultură, avere) înțeles drept înveliș pro-
tector, sunt considerate mult mai vulnerabile, cu atât mai mult cu cât sunt lipsite de o 
protecție masculină. În același timp, îngăduința față de ele este mai mare, din aceleași 

28 Neli Cornea, Însemnări din vremea războiului, București, f.a., p. 123.
29 Dan Neguleasa, „Victor Popescu. Documente”, în Oltenia, an II, 1998, nr. 1-2, pp. 217-234.
30 Constantin Bacalbașa, op.cit., p. 63.
31 Ibidem, p. 64.
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considerente care argumentează lipsa lor de rezistență, de putere în fața tentațiilor. Un 
fel de rău necesar dar oare și o jertfire a unora pentru salvarea celorlalte?

Așa s-ar putea crede dacă planurile nu s-ar suprapune din nou într-o succesiune 
inextricabilă. Excepțiile din protipendadă sunt des amintite în literatura memorialis-
tică dar de foarte puține ori ni se dau nume, aspect firesc dacă ne gândim că aceste 
pagini sunt publicate după război, într-o epocă în care iertarea pare să fie cuvântul 
de ordine. O iertare a celor mărinimoși datorită victoriei obținute. Un singur caz a 
reținut atenția contemporanilor prin dimensiunea lui, procesul intentat de Sabina 
Cantacuzino Alexandrinei Fălcoianu, acuzată de fiica cea mare a lui Ion Brătianu de 
colaborare cu inamicul în timpul ocupației României. Atenția deosebită se datorează 
în bună măsură amplitudinii personalității celei care a inițiat acțiunea. Fiica unuia din-
tre cei doi întemeietori ai Partidului Național Liberal și unul din fondatorii României 
moderne, sora șefului guvernului războiului, Sabina Brătianu, căsătorită Cantacuzino, 
nu putea trece neobservată și datorită puternicei sale personalități. Procesul, care nu se 
încheiase la sfârșitul anilor ‘30 ai secolului XX32, i-a prilejuit acuzatei publicarea unui 
volum justificativ33, care face apel mai mult la înțelegerea situației triste provocată de 
război. Intransigența Sabinei Cantacuzino, care condamnă de mai multe ori în aminti-
rile sale34 legăturile dintre românce și germani și care fusese închisă în timpul ocupa-
ției la Mănăstirea Pasărea alături de mama sa, Pia Brătianu, în vârstă de șaptezeci și 
cinci de ani, nu putea accepta aceste explicații.

Linia de demarcație dintre rezistența în fața dușmanului și capitulare este extrem 
de îngustă. „Când vrei să vezi toate excentricitățile modei, n-ai decât să te plimbi pe 
Calea Victoriei. Vezi aici nebuniile ultimului jurnal, femeile cele mai frumoase ale 
capitalei care apar și dispar – bine îmbrăcate sau dezbrăcate, cele mai multe ca la 
cinematograf – cât și toți lainicii, panglicarii, ciocoiașii semeți”,35 cu atât mai mult cu 
cât retragerea autorităților românești a permis, la adăpostul noii ordini, încălcarea 
bunelor moravuri. Ocupantul trebuia învinuit, el avea responsabilitatea situației de 
fapt, și nu slăbiciunile românilor. Obținerea unor avantaje materiale, fie pe termen 
scurt, fie pe termen mai lung, revenea drept o justificare a unor gesturi sociale cu 
implicații directe. Chiar căsătoria, cu militarii germani mai ales, întotdeauna cu un 
ofițer, în cazul tinerelor fete din burghezia urbană, devenea dezirabilă,36 atâta timp 

32 BAR, Mss., Arhiva Brătianu, vol. I-IV, nenumerotate. Numeroase documente juridice legate 
de acest proces se regăsesc în acest fond. Regina Maria relata și ea despre neplăcerea unei dis-
cuții cu Alexandrina Fălcoianu la începutul lunii aprilie 1918, vezi, Maria, Regina României, 
Jurnal de război 1918, traducere din engleză de Anca Bărbulescu, ediție îngrijită, prefață și 
scurtă cronologie de Lucian Boia, București: Editura Humanitas, 2015, pp. 39-40. În continua-
re se va cita Jurnal III.

33 Alexandrina Fălcoianu, Un examen de conştiinţă şi un răspuns, București, 1937.
34 Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei Brătianu. Războiul 1914-1919, ilustrații de Ștef. 

Constantinescu, București: Universul, 1937, pp. 166, 289.
35 Neli Cornea, op.cit., p. 122.
36 C(uc)oana Marița dorea să o căsătorească pe domnișoara Filuța, propria-i fiică, cu un ofițer 
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cât se respecta rangul social. Aranjamentele cu substrat sexual erau și ele aduse în 
scenă, regizate de veritabile matroane care se gândeau la avantajele pe care le-ar fi 
putut obține: „Ocheșică cum ești și cu nițeluș pufușor de mustăcioară și cu alunița 
în colțul guriței, or să moară nemții, mamă, după tine”. Refuzul tinerei ademenite 
într-un insidios stil dulce-matern dezlănțuie desfășurarea argumentului suprem: „Să 
te vedem, cu ce ai să-mi plătești (chiria – n.n.) la sfârșitul lunii? Fă-ți pomană, maică, 
și-l primește diseară (pe ofițerul german încartiruit într-o altă aripă a casei – n.n.), 
numai un minuțel să te vadă că moare după ochii tăi și după alunița ta se topește ca o 
lumânare de seu”.37 Propaganda oficială a inspirat această povestire care o are drept 
eroină pozitivă pe tânăra logodnică a unui sublocotenent din armata română care, 
plecat pe front, și-a lăsat acasă viitoarea soție, pradă poftelor dușmanului intermedia-
te de proprietăreasa venală. În final, tânăra, neputând rezista presiunilor, se îmbracă 
într-o rochie albă de mătase, simbol al neprihănirii, și se sinucide cu mangal. În felul 
acesta, jertfa bărbatului aflat pe front era completată, și oferită drept exemplu națiunii 
prin articolul de presă, cu aceea a tinerei femei care alege moartea umilinței de a ca-
pitula în fața dușmanului. Această imagine a imaculatei atitudini feminine depășeș-
te perioada războiului și se regăsește în principala sinteză a participării României la 
Marele Război, concepută atât pentru a istorisi faptele, cât mai ales pentru a glorifica 
un eveniment considerat ultimul episod în realizarea proiectului național în forma 
sa maximă, România Mare. Istoric și publicist, academician și pasionat în egală mă-
sură de științele naturale, în același timp înalt funcționar, deținând diverse funcții în 
cadrul Ministerului Instrucțiunii Publice, Constantin Kirițescu ne vorbește și el des-
pre atitudinea femeii române în război: „Femeile din păturile culte și conștiente au 
avut o purtare vrednică și patriotică. Unele nu s-au temut să înfrunte pericolele și 
au purtat cuvântul de îmbărbătare în spitalele răniților și în lagărele prizonierilor, 
plătind această românească atitudine cu arestarea și cu surghiunul în vreo mănăstire 
[...]. Tabloul are și o pată. Femeia română care și-a uitat patria îndoliată și soțul ple-
cat pe front, ca să se arunce în vârtejul petrecerilor și în brațele ofițerului german”,38 
reprezintă pentru autor o „constatare dureroasă și o lecție pentru viitor”. Purtare pa-
triotică versus uitarea patriei, românească atitudine versus pată și petreceri, spitale și 
lagăre versus aruncarea în brațele ocupantului, sunt elemente ale unei formule cu o 
mare putere de rezistență, apărută după august 1916 și regăsită până târziu în peri-
oada interbelică sub forma unor conferințe, broșuri, lucrări de mai mici dimensiuni 
tipărite în ediții de popularizare, capitole în manualele de școală și altele, care aveau 
rolul de a educa cetățenii tineri ai noului stat apărut în urma Marii Uniri. Participarea 

austriac pe care îl ceruse în mod special în gazdă, ceea ce declanșase invidia unor amice 
mai puțin norocoase care primiseră „soldați mojici, bețivi și mitocani”, potrivit lui Vasile Th. 
Cancicov, op.cit., vol. II, p. 150.

37 N.N. Beldiceanu, „Carmencita”, România, an I, nr. 234, 6 octombrie 1917, p. 1.
38 Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, vol. 2, București: 

Tipografia Casei Școalelor, 1925, pp. 25-26.
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României la Primul Război Mondial devenea momentul fondator care trebuia precis 
înscris în memoria contemporanilor.

Uneori competiția între femei pentru inima și favorurile vreunui bărbat aduce o 
nuanță anecdotică legată de viața cotidiană și mai puțin de bătălia ideologică sau mili-
tară. „O mică și drăguță dră., fiica unui localnic (din Moinești – n.n.), se văzu lipsită de 
cele două coade, podoabă blondă a frumosului ei căpșor. Una dintre surorile rusoaice, 
competiționară ca și româncuța noastră la inima unui tânăr sublocotenent de cazaci, 
găsise cu cale să-și învețe minte rivala făcând să manevreze cu iuțeală foarfecele în 
părul ei mătăsos”.39 Relatarea ne este descrisă într-un stil relaxat deoarece este vorba 
de aliați, de oameni care luptă de aceeași parte a baricadei iar incidentul era văzut din 
perspectiva unui fapt de viață, o anecdotă menită mai degrabă să destindă atmosfera. 
Chiar dacă frumusețea era concedată româncei, infirmiera (sestrița) rusă învingea prin 
curaj și îndrăzneală. Sexualitatea „prietenoasă”, să o numim așa, era acceptată atunci 
când actorii făceau parte din tabăra „cea bună” și tratată, în cea mai dură variantă, 
cu ironie sau tristețe. „Soldați ruși, voinici de la coloanele lor, la prașilă de...porumb, 
vorba vine, cu câte 4–5 românce, dintre care unele și-au pierdut obrazul, iar prin case îi 
vedem instalați ca la ei, pe obrasnicii muscali, ba au instalat și o baie în centrul satului, 
unde în costumul lui Adam intră chiar acum când cu pumnii și fălcile încleștate de 
mâhnire se scurge coloana noastră înapoi pe poziție”.40 Atitudinea aliatului rus denotă 
dispreț față de lumea românească, pe care o întâlnește la ea acasă ca urmare a desfășu-
rării războiului iar lipsa de reacție a românilor se datorează în primul rând necesității 
susținerii de către un aliat mai puternic și, după declanșarea revoluției în Imperiul rus, 
sentimentului de teamă față de o posibilă defecțiune totală, ceea ce până la urmă s-a și 
produs. Derapajele sexuale de care se făceau vinovați aliații ruși erau tolerate, trecute 
cu vederea, îngăduite, cu mai multe sau mai puține strângeri din pumni. Tolerată era 
și aventura sexuală a ofițerilor români aflați pe front, chiar dacă de câteva ori ceilalți 
aliați, ofițerii francezi, protestează cu indignare: „(Medicul român – n.n.) a revenit ieri 
de la Iași și și-a petrecut seara cu două «dame». A petrecut cu ele toată noapte și ele 
sunt încă aici. S-au culcat abia spre ziuă, după ce-i aduseseră pe țigani să le cânte. 
Medicul a interzis să fie trezit indiferent de motiv”.41 Aflat într-o inspecție în imediata 
apropiere a frontului, ofițerul francez găsește bolnavii dintr-un mic spital de campanie 
într-o mizerie cumplită, fără medicamente și îngrijire, în timp ce ofițerul-medic res-
ponsabil, petrece alături de două «dame», probabil prostituate aduse de la Iași. Ceea 
ce l-a contrariat până la furie nu era modul în care ofițerul român înțelegea să-și pe-
treacă timpul, în compania a două femei de moravuri ușoare, ci neglijarea obligațiilor 

39 Fulmen, op.cit., p.35.
40 Mihail Vagaonescu, Viaţa în război. Însemnări zilnice de pe front 1916-1918, cu nume proprii și 

localități din lungul și latul țării, București: Editura Casei Școalelor, 1925, p. 299.
41 Marcel Fontaine, Journal de guerre. Mission en Roumanie novembre 1916 – avril 1918, avant-pro-

pos par Alain Legoux, introduction par Dan Berindei, București: Editura Academiei Române, 
2009, p. 83.
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și îndatoririlor pe care misiunea acestuia le presupunea. În fața complicității generale, 
la urma urmelor, ofițerul român comanda acel post medical, aliatul francez s-a retras 
indignat.

Problema sexualității ridică o altă chestiune, și anume consecințele acesteia în 
condițiile războiului. Probabil nu vom ști cu exactitate niciodată la ce cifră s-a ridicat 
numărul copiilor născuți în urma legăturilor dintre femeile române, pe de o parte, și 
militarii germani, austrieci, bulgari, turci, ruși și francezi, pe de alta, în timpul partici-
pării României la Primul Război Mondial. Nu există statistici în acest sens sau rapoar-
te oficiale, deoarece după război, guvernele României au fost interesate de atingerea 
altor obiective, nu de înregistrarea unor astfel de cazuri, iar copiii apăruți în aceste 
împrejurări au fost recunoscuți tacit drept cetățeni români cu drepturi depline.42 În 
plus, avem de surmontat și problema altor categorii de surse. Cele mai multe astfel 
de legături, consimțite sau în categoria abuzurilor sexuale, au avut loc fie în zonele 
operațiunilor militare, fie în zonele în care erau încartiruite trupele de ocupație sau 
în zonele de refacere, adică preponderent în regiuni rurale. Cum țăranii nu au lăsat 
mărturii directe scrise, ne este greu să evaluăm, cantitativ cel puțin, fenomenul. În 
lipsa unor surse primare, foarte clare, menționarea oricărei cifre ni se pare mai mult 
decât hazardată. Fenomenul apare menționat atât în materialele de propagandă ofici-
ală editate de guvern, cât și în literatura memorialistică a epocii. „Atuncea am înțeles. 
M-am cutremurat. Am azvârlit-o de lângă mine. A căzut în tină și a rămas așa, înge-
nuncheată în fața mea. Copiii începură a suspina. Zic: Muiere, du-te în lume. Dacă va 
vrea Dumnezeu, ne vom vedea. Ea sta la îndoială. Zic iar: Ia-ți copiii și du-te. A ple-
cat, îngrozită de glasul meu”.43 Mihail Sadoveanu, titularul unei rubrici permanente în 
principalul ziar editat de guvern și distribuit inclusiv pe front, „România”, construia 
această pagină care îl avea drept personaj principal pe un soldat căzut prizonier, eva-
dat în momentul în care ajungea în dreptul satului său de obârșie. Ajuns acasă, acesta 
își găsea casa ocupată de inamic și soția violată. El este prezentat nu atât ca victimă, cât 
mai degrabă ca un erou care face ceea ce trebuia făcut: își alungă soția dezonorată, dă 
foc la casă și se întoarce pe front. Focul, echivalentul aici al curajului, purifică istoria, 

42 Chestiunea copiilor născuți ca urmare a legăturilor dintre localnice și militari ai unor armate 
de ocupație sau prizonieri de război a produs adevărate drame și a generat îndelungate discu-
ții publice, precum, de exemplu, în Franța și Germania după cel de al Doilea Război Mondial. 
În Franța, cei mai mulți dintre copii care au avut mame franceze și tați militari germani can-
tonați în timpul ocupației pe teritoriul francez, între 100.000 și 200.000 potrivit specialiștilor, 
nu au fost recunoscuți ca cetățeni francezi decât foarte târziu și doar în urma unor demer-
suri susținute ale unor organizații civice. Vezi în acest sens, Amicale Nationale des Enfants 
de la Guerre, Des fleurs sur les cailloux. Les enfants de la Guerre se racontent, Limerzel: Éditions 
Laurent Guillet, 2012; Josiane Kruger, Née d’amours interdites, Paris: Éditions Perrin, 2006; 
Fabrice Virgili, Naître ennemi, Paris: Éditions Payot, 2009; Jean-Paul Picaper, Ludwig Norz, 
Enfants maudits, Genève: Éditions des Syrtes, 2004, precum și Ute Baur-Timmerbrink, Wir 
Besatzungskinder. Töchter und Söhne alliierter Soldaten erzählen, Christoph Links Verlag, 2015.

43 Mihail Sadoveanu, „De pe frontul nostru. Ura”, România, an I, nr. 111, 26 mai 1917, p. 1.
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de data aceasta una personală. Sadoveanu utiliza, de fapt, un angrenaj de mentalitate 
tipic lumii rurale, în care bărbatul este admirat pentru curajul de a spăla onoarea lui și 
a familiei, chiar dacă aceasta însemna condamnarea femeii nevinovate. Alteori gestul 
suprem aparținea chiar femeii dezonorate. „O femeie și-a omorât copilul pentru că era 
de la un bulgar. Va fi fost teama (de) ce se va întâmpla când se va întoarce soțul?”44. 
Hotărârea femeii era luată în sensul amintit deoarece aceasta știa foarte bine că se ex-
pune riscului de a fi exclusă din familie și comunitate sau chiar de a fi ea însăși ucisă 
de soțul său. Cazurile din lumea urbană există și ele dar aici toleranța este mai mare. 
„Omul acesta, scăpat de grozăvia obuzelor, se reîntoarce la căminul lui, cu bucuria și 
emoția pe care noi, muritorii de rând, nu ne-o putem închipui în imaginația noastră, 
și cum calcă pragul casei mult dorite, i se prăvălește în rușine toată fericirea lui, mai 
groaznic de cum s-ar fi prăbușit el sub obuzele inamicului în tranșee”.45 Locotenentul 
întors din prizonierat își găsește soția în compania unui ofițer german. El, bărbatul, 
este aureolat de strălucirea datoriei împlinite pe front față de țară, ea, soția adulteră, 
este blamată ca urmare a slăbiciunii feminine de care dă dovadă. Nu întotdeauna rela-
tările sunt marcate de dramatism, uneori parcă ne aflăm într-o scenetă din Caragiale: 
„Toți râd, cucoanele își trec unele la altele privirea cu interes, probabil se întreabă între 
ele dacă eu voi fi priceput misterul cu neamțul și cu rusul, găzduiți pe rând în casa 
ginerelui domnului X”,46 ofițer aflat pe frontul din Moldova care nu știa că acasă îl 
aștepta încă un copil, alături de cei pe care îi lăsase la plecare cu mama lor, conceput 
cu neamțul sau cu rusul, pe rând găzduiți de tânăra soție. În astfel de situații, mai ales 
când personajele sunt soldați sau subofițeri, relatările menționează tentația dezertării47 
văzută ca încercare de a ajunge acasă pentru a lămuri aceste situații echivoce. Vedem 
cum onoarea familiei este pusă mai presus de onoarea față de patrie, pentru a nu mai 
menționa și obligativitatea respectării regulamentelor militare. Din păcate, așa cum 
am amintit deja, sursele nu ne vorbesc despre ce se întâmplă după încheierea războiu-
lui și întoarcerea militarilor, ofițeri și soldați, la casele lor.

Cedarea în fața dușmanului ajuns într-o poziție de forță, luxul și nepăsarea,48 erau 
contrabalansate prin identificarea unui veritabil simbol al purității și devotamentului, 
uniforma Crucii Roșii purtată de surorile de caritate, cele mai multe voluntare, anga-
jate în spitalele de campanie. Albă în întregime, cu o fustă până aproape de pământ, 
cu mâneci lungi, pe cea stângă fiind brodată o cruce roșie, ca și pe boneta ascuțită, tot 
albă, care acoperea capul, uniforma, inspirată de cea similară franceză49 reprezenta un 

44 I. C. Filitti, Jurnal 1913-1919, ediție îngrijită de Georgeta Penelea-Filitti, vol. I, Tîrgoviște: 
Editura Cetatea de Scaun, 2008, p. 108.

45 Vasile Th. Cancicov, op.cit., vol. II, p. 353.
46 Ibidem, p. 151.
47 Sextil Pușcariu, op.cit., pp. 97-98.
48 Fulmen, op.cit., p. 21.
49 Astfel de uniforme, aproape identice, cu mici deosebiri între ele, erau utilizate în spitalele mi-

litare din toate armatele combatante în Primul Război Mondial. Ele se remarcau mai degrabă 
printr-o funcție simbolică, a se vedea în acest sens rolul culorii albe, decât printr-un caracter 
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punct de reper uzurpat de multe ori deoarece la adăpostul lui frivolitatea era proteja-
tă iar avantajele materiale puteau fi mai ușor obținute: „O seamă de femei fără nici o 
calitate, ba multe chiar cu moravuri ușoare, se împodobeau cu această uniformă a bu-
nătății sufletești, a devoțiunii și a jertfei de sine, numai ca să poată avea acces oriunde 
și ca să se poată etala – foarte adesea însoțite de către unul sau mai mulți bărbați – în 
vreun automobil sau trăsură de ale Crucii Roșii”50. Intervenția autorităților era cerută 
nu doar pentru a pune capăt înșelăciunii, ci și pentru a nu le demoraliza, printr-o uti-
lizare scoasă din contextul care o crease, pe deținătoarele de drept ale portului acestui 
simbol. În plus, dacă acordarea pe merit a uniformei marca și o dovadă a acceptării 
sociale, a includerii în rândurile cetățenelor respectabile, interzicerea purtării ei de că-
tre femeile lipsite de onoare și onorabilitate era echivalentă cu păstrarea și conserva-
rea unei ierarhii considerată stabilă și tradițională. Regina Maria aprecia și ea în mod 
deosebit uniforma care devenise, am putea spune, o veritabilă emblemă personală, iar 
numeroase surse iconografice ne-o arată îmbrăcată astfel: „Uniforma aceasta îți dă un 
aer foarte curat și ordonat – doar că nu se potrivește deloc cu sulemenelile! Cu cât mai 
simplu e împodobită femeia, cu atât mai frumos arată ca soră de caritate”.51

Prostituția intra și ea în scenă iar autorități și particulari deopotrivă s-au raportat la 
acest fenomen din perspective diferite. La prima vedere, am putea crede că principala 
cauză care a determinat discuția referitoare la prostituție era de natură morală, așa 
cum de altfel se pusese problema până la începutul războiului. În realitate, prostituția 
era direct legată de chestiunea spionajului, un subiect care s-a transformat foarte repe-
de, de la început chiar, într-o adevărată psihoză colectivă52. Atât Serviciul de informa-
ții „civil”, din cadrul Ministerului de Interne, cât și omologul său militar, primeau dis-
poziții clare să depisteze, să înregistreze și să urmărească femeile bănuite sau dovedite 
a fi prostituate, indiferent de cetățenie. Printr-un ordin catalogat drept „urgent”, Ion 
(Iancu) Panaitescu, temutul și longevivul șef al Direcției Poliției și Siguranței Generale, 
dispunea „a se căuta și a mi se semnala toate aceste femei, multe cocote și femei de 
moravuri ușoare, cele mai multe străine de origine”,53 care apăruseră la Iași după sosi-
rea în oraș a Cartierului general rus. Arestarea prostituatelor pe baza suspiciunilor de 
spionaj era destul de frecventă dar de cele mai multe ori acuzațiile nu puteau fi dove-

practic, fiind foarte greu de întreținut, mai ales în condițiile războiului, și destul de incomo-
de. Pentru ținuta de oraș, peste fustă se purta un fel de șorț de culoare bleumarin. Din cauza 
faptului că fiecare soră de caritate își confecționa singură uniforma, aceasta putea fi ușor con-
trafăcută și purtată de orice femeie.

50 „Un abuz. Uniforma Crucii Roșii”, Mişcarea, an IX, nr. 92, 26 aprilie 1917, p. 1.
51 Maria, Regină a României, Jurnal de război 1916-1917, precedat de însemnări din 1910-1916, 

traducere din engleză de Anca Bărbulescu, ediție îngrijită și prefață de Lucian Boia, București: 
Editura Humanitas, 2014, p. 145.

52 Lucian Boia, „Germanofilii”. Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial, 
București: Editura Humanitas, 2009, pp. 88-89.

53 ANR, ANIC, fond DPSG, dos. 265/1917, 10 martie 1917, f. 16.



94

dite,54 iar acuzatele erau în final eliberate. De asemenea, întâlnim și cazuri în care de-
nunțurile către autorități aveau ca premisă stricte conflicte personale, „… numita (Lina 
Ștefănescu – n.n.) ne-a fost denunțată că s-ar fi interesat de chestiuni militare”,55 anti-
patii sau disensiuni mai vechi, speculate în acest context general al suspiciunii și spai-
mei. Un conflict între o soră de caritate și maiorul medic, șeful spitalului de campanie, 
era suficient pentru arestarea primeia, în vârstă de 19 ani, fără locuință, concediată de 
la spital, găsită pe stradă de o patrulă după ora opt seara, când circulația era interzisă56 
și eliberată după câteva zile. O reclamație anonimă ducea la arestarea a două surori 
din Iași iar sinteza agentului însărcinat cu ancheta ne spune că „domnișoara Maria 
Lupescu este frumoasă, inteligentă și îi place să fie curtată – urmărind chiar foloase 
materiale de la cunoștințe – în special de la ruși care – zice dânsa – sunt naivi. Credința 
mea este că domnișoara Maria Lupescu are și relații intime cu bărbați care o plătesc 
bine. Esmeralda Lupescu este mai corpolentă decât sora sa dar nu așa frumoasă”57 și, 
în consecință, mai puțin suspectă. Atenția deosebită acordată primeia dintre acuzate, 
pe lângă frumusețe și inteligență, se datorează și faptului că aceasta lucrase în 1912, ca 
funcționară, la „biroul britanic” (probabil reprezentanța diplomatică a Marii Britanii) 
de la București.

Uneori agenții de siguranță intuiesc falsitatea sau fragilitatea acuzațiilor dar sunt 
obligați să desfășoare o anchetă care consumă resurse, timp și energie. Multe dosare 
de acest fel sunt voluminoase, cuprind tot felul de documente, mărturii ale acuzatori-
lor și martorilor, rapoarte și sinteze ale agenților dar în general lipsite de consistență. 
Interesant de observat este faptul că aproape de fiecare dată lipsesc punctele de vedere 
ale acuzatelor, ca și cum ele nu ar fi fost chestionate. Ne-am fi așteptat de la aceste an-
chete, întreprinse pe baza unor acuzații foarte grave, să fi produs materiale serioase, 
din care să aflăm fapte dovedite, contexte explicate, informații despre actorii implicați. 
De cele mai multe ori, dincolo de o retorică zgomotoasă într-un ritm de crescendo care 
ne poate deturna atenția la o privire superficială, așteptările noastre sunt dezamăgite 
iar documentele sunt terne. Bineînțeles, nu confundăm acest tip de documente, redac-
tate totuși într-o logică administrativă obligatorie, cu acela al romanelor de aventuri. 
Totuși, paginile respective sunt adesea dezarmant de uniforme. Această stare de fapt 
credem că are cel puțin două cauze. Pe de o parte, este un semn că instituțiile respective 
trebuiau într-un fel sau altul să-și justifice existența și produceau evenimente fără aco-
perire practică reală, iar pe de altă parte, avem un indicator foarte bun al unei stări de 
spirit produsă de război. De fapt, aceste documente sunt mult mai relevante pentru în-
țelegerea mecanismelor psihologice ale vieții cotidiene în timp de război, decât în ceea 
ce privește colaborarea femeilor, prostituate sau nu, românce sau străine, cu inamicul. 

54 ANR, ANIC, fond DPSG, dos. 1056/1916, 7 octombrie 1916, f. 1-2.
55 ANR, ANIC, fond DPSG, dos. 1080/1916, septembrie 1916, f. 1-2.
56 ANR, ANIC, fond DPSG, dos. 145/1917, mai 1917, f. 1-6.
57 ANR, ANIC, fond DPSG, dos. 76/1917, aprilie 1917, f. 11. Și cele două surori vor fi eliberate în 

final.
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O categorie care pare să se detașeze ca interes din partea autorităților este aceea a 
artistelor de varieteu. Toate aceste femei, precum și servitoarele străine, prezente mai 
ales în marile orașe în număr mare, erau internate imediat după intrarea României 
în război58. Uneori lagărele respective erau amplasate în locuri considerate strategice 
iar decizia de a aduce „de către autoritățile civile și internate în satul Dumbrăveni 
un număr de cântărețe de varieteu supuse străine, urmând ca să se mai aducă până 
la 200 din aceste femei ca internate; în satul Dumbrăveni se află comandamentul 
Diviziei I Cavalerie, Regimentul 4 Roșiori, Depozitul diviziei, Poșta diviziei, Spitalul 
militar, moara etc., iar în satul Bursuceni, la 3 km de această comună, se află cantonat 
Regimentul 9 Roșiori”59 era criticată, cu atât mai mult cu cât în apropiere se găsea gara 
Verești, frontiera cu Bucovina și un nod de comunicație format din două șosele prin-
cipale străbătute de trupe române și ruse. Potențialul primejdios al prezenței femini-
ne incriminate datorită originii etnice și ocupației considerată mai puțin onorabile era 
subliniat în raportul Serviciului de informații al armatei iar îndepărtarea pericolului 
era cerută foarte clar. Să se fi gândit ofițerii acestui serviciu și la atracția pe care femeile 
internate, suspectate de o deosebită disponibilitate datorită profesiei practicate, ar pu-
tea-o exercita asupra militarilor aflați în număr mare în zonă? Și la riscul ca aceștia să 
dezvăluie anumite detalii ale misiunii lor? Deși raportul nu o spune explicit, ne putem 
gândi și la aceste aspecte, tentația era mult prea mare și ea trebuia îndepărtată pentru 
a se evita orice risc. În plus, vedem că și femeile străine erau internate în 1917, nu doar 
bărbații, așa cum se decisese la începutul campaniei României în război.60

De altfel, legătura dintre sexualitate și etnicitate transpare cu claritate din sursele 
analizate. Credem că războiul a încurajat anumite atitudini antisemite și a oferit ocazia 
manifestării, sub paravanul patriotismului, a unor sentimente îndreptate împotriva 
evreilor. Putem spune că participarea României la Primul Război Mondial a repre-
zentat un fel de revelator în ceea ce privește antisemitismul românesc, așa după cum 
răscoala țărănească din 1907 a oferit cercurilor antisemite prilejul de a se pronunța și 
de a considera răsvrătirea țăranilor o ridicare exclusivă împotriva abuzurilor arenda-
șilor evrei. În primul rând, nu toți evreii trăitori în România erau filogermani.61 În al 
doilea rând, soldați și ofițeri de origine israelită au luptat în cadrul armatei române în 
campaniile purtate de aceasta, au fost decorați62 și unii au căzut la datorie pe câmpul 
de luptă. Pe de altă parte, nu toți românii au fost antisemiți iar antisemitismul nu a fost 
o atitudine generală.

Sentimentele anti-evreiești au drept justificare colaborarea evreilor cu ocupantul. 
„E în văzul tuturor că evreii sunt la preț azi în capitală, că a fi evreu e o calitate. Evreii 

58 ANR, ANIC, fond DPSG, dos. 1056/1916, 7 octombrie 1916, f. 3-5.
59 AMR, fond MSt.M, Secția a 2-a, 29 iunie 1917, f. 345.
60 „Internarea supușilor străini”, Adevărul, an XXIX, nr. 10573, 16 august 1916, p. 1.
61 Lucian Boia, op.cit., pp. 90-91.
62 La Arhivele Militare Române, în registrele în care sunt înscrise decorările, apar și militari 

evrei care pot fi identificați ca atare după nume.
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au trecere pretutindeni, ei fac ce vor, și ce e posibil, și ce e imposibil. Trecerea lor e 
fenomenală”, numai ei pot, de exemplu, călători pe calea ferată la clasa I-a și a II-a, pe 
baza unei dispense pe care „o obține toată evreimea, toți excrocii deveniți azi călăuze 
nemțești și oameni de afaceri”.63 Tot ei sunt considerați principalii spioni în favoarea 
germanilor64 și nimeni nu pare a se gândi la prevederile Constituției de la 1866 care, 
prin aplicarea articolului 7, îi excludea pe evrei de la calitatea de cetățeni care nu se 
putea dobândi decât printr-o lungă și anevoioasă procedură.

Femeile israelite sunt alăturate tinerelor frivole și „cocotelor” în încercarea de „a 
câștiga mărul lui Paris”,65 adică bunăvoința aducătoare de avantaje a ocupantului, de-
oarece doar aceste femei sunt dispuse să se folosească de fizicul lor pentru a obține o 
soartă mai bună. Apelul la legenda antică a concursului câștigat de Afrodita, cea care 
a lăsat să-i cadă veșmântul în fața judecătorului Paris, unul din fii regelui Priam al 
Troiei, învingându-le în felul acesta pe rivalele Hera și Atena, nu este doar o figură 
retorică. În contextul dat, semnifică ușurința renunțării la anumite norme tacit recu-
noscute, la moralitate și adoptarea unor metode tipice celor utilizate de femeile ușoare. 
Trădarea semenilor aflați în suferință completează portretul psihologic al decăderii iar 
faptul că evreica era bănuită pe nedrept66, aceasta dovedindu-și în final nevinovăția, 
reprezenta doar excepția care întărea regula. Se adaugă slăbiciunea și incapacitatea 
asumării unei misiuni caritabile, de devoțiune pentru alinarea suferințelor celor care 
luptă pe front, după modelul româncelor, sau frivolitatea unor domnișoare, fiicele 
unui bancher evreu bogat, încântate că au fost primite într-un spital militar doar pen-
tru că „voalurile, halatele lor de surori farmecă privirile prin tăetura cochetă și albeața 
imaculată, cu atât mai orbitoare cu cât flutură printre cearceafurile și cămășile pămân-
tii ale eroilor Patriei”.67 Ele nu fac ceva pentru a-și justifica prezența în spital, nu sunt 
impresionate de suferința „eroilor Patriei” (a se remarca majuscula) spre deosebire de 
doamna A, soția unui deputat liberal, frumoasă, brună și înaltă, al cărui cuvânt se im-
punea în sala de pansamente, unde „nici una nu spală mai bine rănile cu benzină, nici 
una nu pune mai bine tinctura de iod ca dânsa”. Comparația dintre românce și evrei-
ce este fără echivoc în sensul valorizării primelor și blamării celor din urmă. În plus, 
statutul feminin nu poate rezista de unul singur, în absența reperului social masculin 
obligatoriu în epocă. Femeile sunt văzute și analizate și prin prisma acțiunii bărbaților 
care le garantează poziția socială, în cazul de față tatăl, bancher evreu bogat, al cărui 
nume nu este dezvăluit, și soțul, deputat în Parlamentul României, adică un bărbat 

63 Vasile Th. Cancicov, op.cit., vol. I, pp. 430-431.
64 „Henri Stahl, ofițer de rezervă, vine de la Bacău. S-au executat acolo 35 de dezertori spioni, 

din școala specială germană, individual sau în grupe mici. Evrei cei mai mulți, doi bulgari, 
doi nemți, patru români. Evreii pregăteau o manifestație rusească pentru a-i elibera. Au fost 
legați de stâlp și împușcați mai repede”. N. Iorga, Memorii, vol. I, București, f.a., p.14.

65 Neli Cornea, op.cit., p. 121.
66 Vasile Th. Cancicov, op.cit., vol. I, p. 438.
67 Fulmen, op.cit., pp. 11-12.
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care își face și el datoria față de patrie, chiar dacă nu luptă pe front. Evrei (bărbat, bo-
gat, bancher, suspect oarecum prin însăși averea sa în vreme de război – femei, tinere 
frivole, necăsătorite, lipsite de o conștiință a datoriei) versus români (bărbat, deputat, 
soț, om al datoriei – femeie, soție, soră de caritate, eficientă și responsabilă în munca 
sa), iată un binom în care etnicitatea, în mod declarat, și sexualitatea, în mod sugerat, 
se întâlnesc în cadrul aceluiași discurs. Din nou, excepția este admisă drept o con-
firmare a regulii. Frumușica doamna Moritz, negustoreasă (cum altfel!) din Moinești, 
„cu un zâmbet de sfincs primește toate omagiile după tejgheaua ei, răspunde la toate 
glumele dar nici unul din frumoșii pintenați ai sfintei Rusii (era vorba de ofițerii ruși 
care purtau pinteni la uniformă – n.n.) nu se poate lăuda că a reușit să șteargă o clipă 
din mintea drăgălașei negustorițe pe Moritz, bărbatul scump, mobilizat ca orice tânăr 
care se respectă, undeva, pentru Patrie”.68 Exemplul bărbatului, soldat de origine isra-
elită al armatei române, aflat în prima linie, îi oferă femeii lăsată acasă reperul moral 
de care aceasta, considerată altfel o ființă slabă, dominată de sentimente și lipsită de 
rațiune, are nevoie pentru a putea rezista și a respinge avansurile ofițerilor ruși.

Apelul la condiționările etnice, alături de cele de gen, într-un război al etniilor și na-
ționalismelor, pare să fie o realitate constantă. „În Polonia, Galiția, Ukraina, Volhinia și 
Bucovina, femeia se împrietenește repede cu soldatul armatei dușmane. Abia a plecat 
soțul, părintele sau fratele și femeia se și consola cu mângâierile soldatului dușman 
[...] dar frumoasele femei ale încântătorului ținut Vittorio-Veneto nu cedează. Inima 
femeii italiene e cetate de granit, pe care, iată, de doi ani o ține intactă conștiința și 
mândria națională”.69 Dominic Stanca, și el ofițer al armatei cezaro-crăiești, trimis pe 
frontul italian, precum numeroși români transilvăneni înrolați în regimentele K.u.K. 
(Kaiserlich und Königlich), condamnă lipsa de caracter a populațiilor slave, conside-
rate inferioare, cu siguranță nu la românii bucovineni gândindu-se, și laudă puritatea 
gintei latine, în care românii se regăsesc alături de italieni, aliații lor și în Antanta după 
1915-1916 și, ce ironie!, și înaintea războiului, în cadrul Triplei Alianțe. Femeia este o 
cetate de granit, una dintre fundamentele proiectului național, fie că este vorba despre 
cel românesc, italian sau de aiurea.

Cetatea națională are însă și un dușman, unul, de data aceasta, identificat a acționa 
din interior, ascuns, insidios și poate mai periculos decât cel aflat de partea cealaltă a 
barierelor de sârmă ghimpată: evreul. „Aproape nu există ramură de activitate admi-
nistrativă, polițienească și mai ales economică, în care Evreul să nu apară ca mediator 
oficial sau ca interpus clandestin. În special în raporturile de exploatare a populațiunii 
rurale, rolul agenților intermediari evrei a fost adeseori odios, precum a fost și acela de 
auxiliari ai poliției secrete germane. Din această cauză, s-a născut în sânul populației 
române un resentiment foarte pronunțat care, pornind de la cazurile în care fiecare a 
avut de suferit personal câte ceva de la un Evreu, s-a generalizat apoi asupra rasei”.70 O 

68 Ibidem, pp. 33-34.
69 Dominic Stanca, Între două fronturi 1914-1918, Cluj, f.a., 1935, p. 195. 
70 Constantin Kirițescu, op.cit., vol. II, p. 17.
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generalizare pe care nu românii în totalitatea lor au făcut-o, ci autorul acestor rânduri. 
Construcția justificativă a antisemitismului lua în considerare anumite cazuri particu-
lare, care nu sunt detaliate, pentru a le ridica la rang de regulă și conduită generală. Se 
detașează chestiunea economică, element întâlnit și în alte construcții de mentalitate 
colectivă cu referire la imaginea evreului în spațiul românesc71, și argument antisemit, 
precum și venalitatea, colaborarea nu doar cu germanii, ci și cu poliția secretă a aces-
tora. Că mulți români, nu neapărat germanofili, colaboraseră cu inamicul, nu mai avea 
importanță, după cum nu toți germanofilii nu fuseseră alături de germani, a se vedea 
cazul lui Titu Maiorescu în primul an de război, până la moartea sa din iunie 1917.

Corpul, dragostea și sexualitatea, precum și etnicitatea au reprezentat, toate de-
opotrivă și fiecare în felul său, arme utilizate în vreme de război, fie de aliați, fie de 
inamici, atunci când nu se raportau la propria societate. Studiul lor ne apare drept 
necesar nu atât în sine, ci mai mult pentru înțelegerea generală a fenomenului complex 
al conflagrației.

71 În acest sens vezi Andrei Oișteanu, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în 
context est-central european, București: Editura Humanitas, 2001.
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Societatea românească în timpul Primului Război Mondial. 
Dragoste, sexualitate, erotism

Rezumat: Primul Război Mondial a bulversat violent ordinea politică și socială a lumii,relațiile dintre 
oameni, dintre femei și bărbați. Așa cum relevă sursele literare și ideologice dragostea, sexualitatea, 
erotismul au avut accente particulare în vreme de război. Acesta a prilejuit rememorări afective, trăiri 
confuze, relații amoroase, care încălcau normele sociale și morale. Uneori planurile s-au amestecat 
și este dificil de decelat între dragostea castă, de tip romantic, dragostea sexuală și sexualizată, dra-
gostea văzută ca refugiu în fața nenorocirilor Războiului, dragostea redescoperită și compensată prin 
recunoștință, dragostea izvorâtă din filonul datoriei, o datorie care se cere a fi împlinită și prin dragoste, 
nu doar prin lupta în prima linie sau în spatele frontului. Bărbați și femei deopotrivă, au intrat în „jocul” 
social, psihologic și sexual al unor interacțiuni, pozitive sau negative, nu numai ca alterități sexuale, 
ci și etnice. S-au născut reacții xenofobe, scăpate de sub control. Femei și bărbați, români, germani, 
bulgari, turci, ruși, francezi, britanici, evrei, maghiari, austrieci, adică actori ai tuturor naționalităților au 
fost angrenați afectiv în mecanismul devastator al Marelui Război. Un Război violent, care a provocat 
dezordini sociale și slăbirea moravurilor.

Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, moravuri, sexualitate, erotism,traume.

La société roumaine pendant la Première Guerre mondiale. 
Amour, sexualité, érotisme

Résumé: La Première Guerre mondiale a brisé violemment l’ordre politique et social du monde, les 
relations entre les êtres humains, femmes et hommes. Comme les sources littéraires et idéologiques 
révèlent l’amour, la sexualité, l’érotisme ont eu des accents particuliers en temps de guerre. Ceux-ci ont 
occasionné des rappels émotionnels, des sentiments confus, des relations amoureuses qui ont violé les 
normes sociales et morales. Parfois les plans se sont mélangés et il est difficile de distinguer l’amour 
occasionnel, l’amour romantique, l’amour sexuel et sexualisée, l’amour considéré comme un refuge 
aux malheurs de la guerre, l’amour retrouvé et compensé par la gratitude, l’amour qui coule du devoir, 
il faut aussi que l’amour se réalise, pas seulement en combattant en première ligne ou derrière le front. 
Les hommes et les femmes sont entrés dans le « jeu » social, psychologique et sexuel des interactions, 
positives ou négatives, non seulement sexuelles, mais aussi ethniques. Les réactions xénophobes sont 
devenues incontrôlables. Des femmes et des hommes, des Roumains, des Allemands, des Bulgares, 
des Turcs, des Russes, des Français, des Britanniques, des Juifs, des Hongrois, des Autrichiens, des 
acteurs de toutes nationalités, étaient affectueusement engagés dans le mécanisme dévastateur de 
la Grande Guerre. Une guerre violente qui a causé le désarroi social et l’affaiblissement des mœurs.

Mots-clés: Première Guerre mondiale, manières, sexualité, érotisme, traumatisme.


