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Alin Ciupală. Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial,
București: Editura Polirom, 2017, 367 p.

Alin Ciupală, profesor universitar la Facultatea 
de Istorie, a Universității din București este auto-
rul unei binevenite lucrări, Bătălia lor. Femeile din 
România în Primul Război Mondial, apărută în 2017 
la Editura Polirom. Cartea, a izvorât din „nevoia 
unei analize a Marelui Război, dintr-o perspectivă 
feminină” (p. 23) și ca o evocare importantă a ro-
lului „catalizator al implicării elitei feminine” (p. 
399), adică a damelor din aristocrație și burghezia 
înstărită, la Marele Război. Bibliografi a occidentală 
despre participarea feminină la război, care „nu a 
fost doar al bărbaților” (p. 340), este tot mai semni-
fi cativă în ultimii ani. Dorința de a demonstra că și 
în spațiul românesc a existat o amplă implicare a fe-
meilor, într-o manieră specifi că, în război, l-a făcut 
pe profesorul Ciupală să-și aducă propria contribu-
ție la istoriografi a românească a temei.

Profesorul bucureștean este autor sau coordonator la mai multe lucrări care vizea-
ză istoria femeilor: Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea. Între public și 
privat (2003) și Despre femei și istoria lor în România (2004) . Tema, femeile din România 
în Primul Război Mondial, este oportună, în condițiile în care ocazia Centenarului 
ne face mai apropiați de tematicile evenimentului dramatic, dintre 1914-1918, la care 
România a participat cu mari eforturi militare și civile. Deși războiul a însemnat mo-
bilizarea masivă a bărbaților, femeile n-au fost lipsite din peisajul frontului. Numărul 
mare de răniți și bolnavi, atinși de epidemii, a făcut necesară implicarea feminină, în 
calitate de surori de caritate.

Istoricul Alin Ciupală menționează că nu și-a propus o abordare exhaustivă a te-
mei, despre prezența femeilor române în primul război. A dorit, mai degrabă surprin-
derea unor aspecte importante, pe care sursele le relevă cu precădere în mediul urban. 
Cercetările de arhivă i-au permis identifi carea unor noi surse documentare, a unor noi 
teme, care rotunjesc istoria feminină românească. O istorie care a căpătat o pondere 
istoriografi că în continuă creștere. Cuprinsul cărții prezintă, de la început, o listă de 48 
de ilustrații, iar pentru o optimă parcurgere a lucrării sunt înșirate sistematic abrevie-
rile și șase pagini de „Cronologie a Marelui Război”. Această arhitectură arată intenția 
autorului de a se adresa, nu numai specialiștilor, ci și unui public cititor mai larg. După 
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introducere se succed capitole ca: „Războiul cel mare văzut de femei”, „Dragoste sexu-
alitate, erotism”, „Luptătoarele”, „Regina”, „Eroina”, care arată o vădită cantonare în 
sensibilitățile și atitudinile feminine, legate de marea confruntare militară.

Primul capitol este o analiză istoriografi că, care dezbate „vizibilitatea femeii” în 
acest mare eveniment și eventualul chestionar al urmărilor, în privința modifi cării sta-
tutului femeii în societate, accentuarea (sau nu!) a procesului de emancipare feminină. 
Prin acest demers istoricul și profesorul Ciupală se apropie de studiile de gen, care au în 
vedere tocmai aceste fenomene istorice. Folosind surse de epocă autorul cărții urmă-
rește cursul divers al punctelor de vedere, privind participarea feminină la război, la 
dezbaterile privind poziția politico-militară a României, la activismul social al femei-
lor. O concluzie importantă, rezultată din analiză, este că feminismul și naționalismul 
au fost strâns legate în război, că acesta a deschis mai multe mijloace de implicare a 
femeilor, maturizând efortul de emancipare feminină postbelică (p. 46).

Folosindu-se de o serie de studii din istoriografi a occidentală autorul, Alin Ciupală, 
tratează o temă incitantă, la modă astăzi, „Dragoste, sexualitate, erotism”, felul în 
care aceste sensibilități au cunoscut aspecte specifi ce în timpul războiului. În condi-
țiile dezechilibrelor sociale și emoționale, ale stării de război, afectivitatea conjugală 
sau extraconjugală, sentimentele față de familie, relațiile cu etnicități feminine adverse 
au dus, uneori, la extreme regretabile. În „Luptătoarele” autorul surprinde anumite 
stări de spirit feminine, din care iese în evidență solidaritatea feminină, necesară în 
condițiile de insecuritate ale războiului: lupte, panici, constrângeri, persecuții, povara 
rechizițiilor și altele. Acțiunile sanitare, fi lantropice, sociale, culturale au fost un lucru 
obișnuit în societatea românească, nu numai în primul război. Asociațiile, societățile, 
reuniunile de femei au fost active și înainte și în timpul războiului. Cea mai solidă 
implicare a femeilor s-a regăsit în organizarea societăților de ajutorare a răniților, or-
fanilor și invalizilor de război, în multele donații și înscrieri în rândul Crucii Roșii, 
colaborarea cu Armata Română, cu instituțiile statului român cu Misiunea Franceză, 
condusă de Generalul M. Berthelot (p. 95). După război acestea au susținut o reformă 
legislativă, care să instituie drepturi legitime, inclusiv politice, pentru femei.

În cartea istoricului și profesorului Alin Ciupală sunt trecute în revistă acțiunile 
desfășurate de numeroase personalități feminine ale vremii: Regina Maria, Sabina 
Cantacuzino, Olga Sturdza, Zoe Râmniceanu, Nadeja Știrbei, Martha Bibescu, în acti-
vități politice și diplomatice, în fondarea unor societăți, implicate în organizarea spi-
talelor de campanie, a trenurilor sanitare, în îngrijirea răniților din spitale, în înfi ința-
rea grădinițelor de copii, a orfelinatelor, cantinelor sau în găsirea unor soluții pentru 
ușurarea vieții prizonierilor români din lagărele din străinătate. Regina a fost modelul 
cel mai elocvent al implicării directe în politica, diplomația, organizarea instituționa-
lă, pe timpul războiului, aceasta fi ind o sprijinitoare fermă a Regelui Ferdinand I al 
României, în marile și dramaticele momente ale evenimentului (p. 256). În timpul răz-
boiului balcanic, ca principesă, Maria a lucrat în serviciul sanitar, îngrijind bolnavii 
din lagărele de holeră. Când România a declarat război Austro-Ungariei, în 1916, MS 
Maria s-a implicat în organizarea serviciului român de Cruce Roșie, care se afl a sub 
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Înaltul Său Patronaj. Prima misiune asumată de Alteța Sa Maria a fost organizarea și 
coordonarea serviciilor de ambulanță, care preluau răniții de pe front. Crucea Roșie a 
organizat în România 58 de spitale de campanie, în care au fost îngrijiți peste 150.000 
de răniți. Tot Crucea Roșie Română a asigurat hrana pentru militari și refugiați, precum 
și pentru populația din zonele afectate de lupte. Prezența feminină pe front a avut chi-
pul unui personaj foarte cunoscut și popularizat de istoriografi e: Ecaterina Teodoroiu. 
„Eroina” Marelui Război n-a fost ofi țer, – Armata nu înrola femei –, dar curajul, ac-
țiunile și, mai ales, jertfa sa au introdus-o în legendă (p. 334). Evocarea acesteia, ca 
și al marilor prezențe feminine, în Primul Război Mondial, este un prilej de refl ecție, 
despre maniera în care femeile române, pe lângă calitatea de mame, fi ice, soții, s-au 
regăsit, alături de întreaga națiune în momentele grele ale istoriei. De altfel, autorul 
subliniază că „femeile s-au raportat la război, în primul rând, din punct de vedere al 
realizării proiectului național” (p. 339). Întreaga demonstrație a cărții relevă că partici-
parea unor personalități feminine, de condiție obișnuită sau de rang, a fost un imbold 
patriotic și național, pentru o largă participare feminină în diferite părți ale Regatului. 
Stilul aparte al autorului, care îmbină detaliile cu formulări generale, invită la o atentă 
și folositoare lectură.
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