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Femeile, Marele Război şi metamorfozarea 
civilizaţiei franceze (1914-1918)

MIRELA CHIOVEANU

Până astăzi, M arele Război a răm as un teritoriu al dezbaterilor aprinse. Istoricii 
încă discută cauzele, caracterul, m oştenirea acestuia. Din m ulte puncte de vedere, 
războiul de la 1914-1918 este unul fără precedent: niciodată nu au fost im plicate 
atât de m ulte naţiuni, nici un război anterior nu a absorbit atât de m ulte resurse şi 
com batanţi, nici un alt m ăcel până atunci nu a atins aceeaşi m agnitudine şi nici nu 
a fost m ai lipsit de logică. A  fost, totodată, prim ul care a afectat şi im plicat aproape 
întreaga populaţie civilă din ţările beligerante. Fem eile au participat la acest război 
total în  m ulte feluri, m ult m ai m ulte decât sugerează de regulă cărţile de istorie, iar 
vieţile lor au fost profund alterate în  tim pul conflagraţiei cât şi ca urm are a acesteia. 
Istoricii nu au vrut însă să le găsească şi lor, m ultă vrem e, un loc în  această saga, cu 
excepţia câtorva referinţe anecdotice. A tenţia m ajoră s-a focalizat asupra cauzelor, 
obiectivelor, costurilor, strategiei şi tacticii m ilitare etc. A bordările econom ice şi 
politice au predom inat, de asem enea, în  toate m arile lucrări, de la cele din Carnegie 
series1 la faim oasa L'Or et le Sang  a lui Georges-H enri Soutou2. D oar recent, istoria 
socială a luat notă de prezenţa şi contribuţia fem eilor la efortul general de război3. 
La fel a procedat istoria fem eilor, care, profund influenţată de m işcările fem iniste din 
anii 1960 şi 1970 a fost m ai curând interesată de relaţia dintre război şi procesul de 
em ancipare a fem eii, oferind în  final o perspectivă m ai m ult decât entuziastă4.

Subm inând întreaga ordine existentă, conflictul din 1914-1918 a indicat faptul că 
purtarea în  sine a războiului nu m ai poate fi o activitate exclusiv m asculină. M uncind 
în  fabricile de m uniţie, servind ca şoferi de autobuz, surori m edicale şi cadre m ilitare 
auxiliare, fem eile şi-au asum at responsabilităţi, bucurându-se în  acelaşi tim p de 
un nou tip de m obilitate socială şi încredere de sine. În M area Britanie contribuţia

1 În anii 1920 Carnegie Foundation for International Peace şi Yale University Press au început 
publicarea unei serii extinse de studii privind istoria economică şi socială a Marelui Război.

2 Georges-Henri SOUTOU, L'Or et le sang: les buts de guerre economiques de la Premiere Guerre 
mondiale, Fayard, Paris, 1989.

3 Pentru Franţa, v. Jean-Jacques BECKER, 1914: comment les Frangais sont entres dans la 
guerre, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1977; IDEM, Les Frangais 
dans la Grande Guerre, Robert Laffont, Paris, 1980; Antoine PROST, Les Anciens Combattants et la 
societe frangaise, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1977. Pentru 
Germania şi Marea Britanie, v. Gerald D. FELDMAN, Army, Industry and Labor in Germany, 
1914-1918, Berg Publishers, Oxford, 1992; Jürgen KOCKA, Facing Total War: Germany Society, 
1914-1918, Berg Publishers Ltd., UK, 1984; Arthur MARWICK, The Deluge: British Society and 
the First World War, The Bodley Head, London, 1965; Jay WINTER, The Great War and the British 
People, Pandora Press, London, 1986; Richard WALL, Jay WINTER (eds.), The Upheaval of War: 
Family, Work, and Welfare in Europe, 1914-1918, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

4 David MITCHELL, Women on the Warpath: The Story o f the Women of the First World War, 
Jonathan Cape, London, 1966; Arthur Marwick, Women at War, 1914-1918, Fontana Paperbacks, 
London, 1977.
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lor la efortul de război s-a bucurat de recunoaştere oficială din partea W omen's War 
Work Subcom m ittee o f  the Im perial War M useum . În Franţa şi G erm ania însă, fem eile au 
trebuit să se m ulţum ească cu onoruri neoficiale oferite de organizaţii precum  L'Effort 
Fem inin. În anii 1970, atunci când istoricii britanici au intervievat participante la acest 
efort de război, aproape toate au exprim at un sentim ent al eliberării şi o m ândrie 
retrospectivă. „Ieşirea din cu şcă" a fost un sentim ent adesea reliefat în  interviurile 
făcute de cei de la Im perial War M useum  şi de la M useum  o f  Southam pton1.

Când războiul a izbucnit în  Europa, în  vara lui 1914, deşi iniţial şocaţi de 
evenim ent, m ulţi civili au dat curând dovadă de entuziasm  -  prevalent de regulă în 
m ediile urbane şi printre bărbaţi2. Europenii erau, m ulţi dintre ei, pregătiţi m ental 
pentru război3. În şcolile franceze, m em oria păcii um ilitoare şi a provinciilor pierdute 
la sfârşitul războiului din 1870-1871 fusese perm anent întreţinută. G erm ania, m ândră 
de succesul său econom ic şi superioritatea industrială, intra în  război cu dorinţa 
de a cuceri teritoriile din Est de la „barbara" Rusie şi pentru a înfrânge în  Vest 
„efem inata" Franţă4. Peste tot, în  toate ţările beligerante, plecarea trupelor pe front 
a fost acom paniată de m ari dem onstraţii patriotice de masă. Războiul era definit în 
toate ţările europene ca o m are aventură naţională şi o experienţă revoluţionară şi 
m odernizatoare.

La scurt tim p după începerea ostilităţilor a devenit însă clar pentru guverne, dar 
şi pentru civili, că războiul urm a să dureze m ai m ult decât fusese planificat iniţial, iar 
costurile um ane şi m ateriale ale acestuia erau deja im posibil de preconizat, oricum  peste 
toate anticipările. Într-un asem enea context, oficialităţile franceze -  asem eni celor mai 
m ulte organism e executive din statele beligerante -  au pregătit o adevărată cam panie 
propagandistică ce trebuia să pregătească şi să legitim eze solicitările adresate civililor, 
inclusiv populaţiei fem inine, îm preună cu sacrificiile ce se im puneau acestora. La
7 august 1914, guvernul francez făcea deja un prim  apel către fem ei, în  special către 
ţărănci, ale căror servicii autorităţile le considerau urgente şi necesare. Vizată era în 
prim ul rând înlocuirea bărbaţilor încorporaţi la m unca păm ântului:

„Ridicaţi-vă, femei şi copii ai Franţei, fiice şi fii ai acestei naţiuni. Luaţi locul, 
în câmpul muncii, al celor care sunt acum pe câmpul de luptă. Fiţi gata să le 
arătaţi, cât de curând, pământul lucrat, recolta culeasă, câmpurile însămânţate!
În aceste momente grele nici un efort nu trebuie cruţat. Tot ce foloseşte patriei 
este măreţ. Ridicaţi-vă! La muncă! Mâine va fi destulă glorie pentru fiecare"5.

1 Gail BRAYBON, Penny SUMMERFIELD, Out o f the Cage: Women's Experiences in Two 
World War, Pandora Press, London, 1987.

2 Frangoise THEBAUD, „The Great War and the Triumph of Sexual Division", in IDEM 
(ed.), A History of Women in The West, vol. 5, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, 1994, pp. 24-25.

3 Despre toate acestea, dar şi despre costurile reale ale Primului Război Mondial, v. Robert 
WOHL, The Generation of 1914, Harvard University Press, Cambridge, 1979.

4 Jürgen REULECKE, „Männerbund versus the Family: Middle-class Youth Movements 
and the Family in the Period of the First World War", in Richard WALL, Jay WINTER (eds.), 
The Upheaval o f War... cit., pp. 439-451.

5 Frangoise THEBAUD (ed.), A History of Women...cit., pp. 27-28. Campania de mobilizare 
a femeilor Franţei fusese precedată de acţiuni propagandistice similare în Marea Britania. 
Sloganuri precum „Doamnelor, ţara voastră are nevoie de voi!" erau promovate prin postere 
de recrutare şi discursuri publice, adesea în cercuri feministe, încă din primele săptămâni ale 
războiului. V. Arthur MARWICK, The Deluge...cit., p. 27.
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A u urm at alte m esaje din partea guvernului, prem ergătoare m ăsurilor legislative, 
susţinute de cam panii de presă, însoţite de cenzură, către civilii francezi, către fem eile 
naţiunii, către „frontul de acasă" pentru a acoperi nevoile industriei de război, pentru 
a asigura asistenţa din spitale dar şi pentru a m enţine m oralul aşa-num iţilor Ies poilus, 
încrederea în  victoria finală, convingerea că la sfârşitul războiului lucrurile vor intra 
în  norm al şi naţiunea va fi m ai puternică ca oricând. A cestea s-au dovedit cu atât mai 
necesare cu cât transform ările provocate de război au fost profunde şi, cel m ai adesea, 
traum atice. Ele au afectat, treptat, viaţa econom ică, politică şi societatea franceză, 
în  întreaga prim ă decadă a secolului XX1. Dacă în  1914, francezii priveau lum ea ca 
fiind relativ stabilă sau m ăcar capabilă de schim bări lente şi predictibile, în ultim ii 
ani ai războiului bărbaţi şi fem ei deopotrivă şi-au exprim at şocul referitor la ceea ce 
părea să fie o zguduitoare şi profundă m etam orfoză. Aşa se explică faptul că, în  19172, 
senatorul şi proem inentul avocat C harles Chenu se întreba:

„În ruinele unei lumi răsturnate o lume nouă este gata să crească. Cine-i 
vor fi arhitecţii şi artizanii? [...] Ce putere va fi capabilă să direcţioneze eforturile 
acestora astfel încât să asigure armonia şi să prevină conflictul? Eu unul, nu ştiu. 
Cum aş putea să ştiu?"3.

D ar care era situaţia din Franţa în  tot acest tim p, cum  erau percepute, de către 
proprii actori, cele două fronturi către care îşi îndreptaseră toată atenţia autorităţile 
franceze? Literatura perioadei surprinde cu fidelitate apariţia, după m om entele de 
entuziasm  general de la începutul conflictului, a unei dihotom ii între cele două, 
m ai ales datorată unei lipse reale de com unicare -  şi aici cenzura are partea sa de 
responsabilitate -  dar şi a im aginii deform ate despre ce se întâm pla cu adevărat în 
fiecare dintre „lum i". Toate aceste scrieri de război indică, cu prisosinţă, un lucru: 
în  tim p ce printre civili se contura im aginea unei prim e linii a luptelor şi sacrificiilor 
pentru binele naţiunii, în  realitate adevărat m alaxor de vieţi şi destine, frontul de 
acasă devenise, m ai ales pentru soldaţii din tranşee, în  acelaşi tim p, obiectul fascinaţiei 
dar şi al urii, de care se legau deopotrivă speranţe şi tem eri. In izolarea prelungită 
generată de războiul tranşeelor, aceştia au ajuns curând să dezvolte o logică aproape 
paranoică, bazată pe ideea de opoziţie, care-i va viza într-o prim ă fază pe inam icii din 
faţa tranşeelor, apoi şi pe cei de pe frontul de acasă. A cesta din urm ă îi cuprindea pe

1 V. Eugen WEBER, France „Fin-de-siecle", Harvard University Press, Cambridge, 1986, p. 2.
2 Era momentul în care Marele Război se afla în al treilea an. Mareşalul Henri Petain, 

comandantul forţelor franceze, avea 61 de ani; Leon Blum, socialistul francez care şi-a petrecut 
al Doilea Război Mondial în închisoare, avea 45; Pierre Laval, un binecunoscut colaborator 
nazist în guvernul lui Petain de la Vichy din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, avea 
34 de ani. Fraţii Lumiere, care au inventat tehnologia filmului, erau în al 50-lea lor an de viaţă; 
Debussy, compozitorul avea 55 de ani; Marie Curie, omul de ştiinţă, era la 50 de ani; Matisse, 
pictorul, 48. Următoarea generaţie de politicieni, intelectuali şi artişti erau la vârsta marcată 
de aspiraţii, dar fără a le concretiza încă. Jean Renoir, regizorul de film, avea 32 de ani; Andre 
Breton, scriitorul, 21. Adulţii celui de-al Doilea Război Mondial erau copii; Jean-Paul Sartre 
avea 12 ani; Claude Levi-Strauss şi Simone de Beauvoir aveau 9 ani. V. Mary Louise ROBERTS, 
Civilization without Sexes. Reconstructing Gender Postwar France, 1917-1927, The University of 
Chicago Press, Chicago, 1994, p. viii.

3 Charles Chenu, citat în Suzanne GRINBERG, „Le Role de la femme frangaise apres la 
guerre", Renaissance politique, 17 Mars 1917. Apud. Edward BERENSON, The Trial of Madame 
Caillaux, University of California Press, Berkeley, 1992.
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politicieni, pe cei din generaţia vârstnică, pe profitorii de război, dar şi pe fem ei. Frontul 
a devenit, în  im aginarul unora, o ţară a bărbaţilor legaţi printr-o experienţă unică a 
suferinţei şi gloriei la care ceilalţi nu luau parte şi pe care nu o puteau înţelege1. La 
acest tablou deform at, d istorsionat, au contribuit şi im agini precum  cea a Parisului ca 
oraş dom inat de fem ei începând cu finalul lui 19142, o im agine răsturnată a războiului 
şi care a dat un înţeles nou acestuia3. Cenzura a alim entat şi m ai m ult această paranoia 
prin întreruperea com unicării între cele două fronturi, prin supravegherea oricărei 
inform aţii către şi dinspre front, din dorinţa de a întreţine m oralul trupelor şi nivelul 
ridicat al sentim entului datoriei printre civili4. Fem eia era privită cu sarcasm  pentru 
că devenise, în  scurt tim p, prototipul civilului ignorant şi profitor, om iţându-se astfel, 
poate cu bună ştiinţă, sacrificiile, dificultăţile, eforturile şi responsabilităţile pe care 
aceasta şi le asum ase în  lipsa bărbaţilor şi în  locul lor5. La întoarcerea acasă, observând 
contrastul m aterial -  am spune noi, firesc -  dintre viaţa din tranşee şi cea a civililor, 
m ulţi dintre com batanţi au ajuns să-şi adâncească convingerea că frontul de acasă 
era o lum e a extravaganţelor şi luxului, a plăcerilor, ce se bucurase chiar de absenţa 
lor6. D upă confruntarea cu im aginea cotidiană a N o-m an's-land-ului dom inat de noroi,

1 Drieu la ROCHELLE, La Suite des idees, Au Sens Pareil, Paris, 1927, p. 28. Apud. Mary 
Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 2.

2 Apud John WILLIAMS, The Other Battleground: The Homefronts, Britain, France and Germany, 
Constable and Co., Ltd., London, 1972, p. 29.

3 Stephane AUDOIN-ROUZEAU, 1914-1918. Les Combattants des tranchees, Armand Colin, 
Paris, 1986, p. 146.

4 V. Andre DUCASSE, Jacques MEYER, Gabriel PERREUX, Vie et mort des Franqais, 1914
1918: Simple histoire de la Grande Guerre, Hachette, Paris, 1959, p. 255. Apud Stephane AUDOIN- 
ROUZEAU, 1914-1918.. .cit., p. 143. Ducasse, Meyer şi Perreux au luptat ei înşişi în război. 
Audoin-Rouzeau este de părere că soldaţii proveniţi din mediul urban au simţit mai puternic 
diferenţele dintre prima linie şi frontul de acasă decât cei proveniţi din mediul rural. V. şi 
Jay WINTER, Antoine PROST, The Great War in History. Debates and Controversies, 1914 to the 
Present, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 1-2, 18. Autorii sunt de părere că 
Marele Război nu mai aparţine nimănui, nici măcar istoricilor. El a fost prezentat, analizat, 
abordat într-un număr de lucrări aproape imposibil de cuantificat. Despre lucrarea lui Ducasse, 
Meyer şi Perreux autorii sunt de părere că a deschis noi perspective asupra istoriei Primului 
Război Mondial, oferind o imagine globală a dezastrului, şi a prezentat o invitaţie pentru 
istoricii profesionişti să înveţe puţină modestie. Referitor la distincţia, chiar opoziţia dintre 
percepţia frontului de acasă şi cel al luptelor, există şi o serie de interviuri publicate în Solange 
BOURRAGUE, Renee GOURLAEN, „Les Femmes dans la guerre: Recueil de temoignages", 
Visions contemporaines, no. 4, Mars 1990. Apud Mary Louise ROBERTS, Civilization without 
Sexes...cit., p. 22.

5 V. Gabriel PERREUX, La Vie quotidienne des civils en France pendant la grande guerre, 
Hachette, Paris, 1966, pp. 247-248. Posibila fisură de interpretare între rolul femeii în război 
şi imaginea combatanţilor despre aceasta a început imediat ce a debutat conflictul armat. 
De exemplu, în vara lui 1914, Georges Ohnet acuza femeile că nu au înţeles încă „că suntem 
în război" şi continua: „Deci! Doamnelor, discutaţi voi înşivă ca nişte femei serioase şi luaţi 
aminte la aceste lucruri grave [...]. Voi nu sunteţi rău intenţionate, dar păreţi a nu vă gândi la 
toate acestea". Georges OHNET, Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, Societe 
d'editions litteraires et artistiques, Paris, 1914, pp. 324-325. Apud Mary Louise ROBERTS, 
Civilization without Sexes...cit., p. 23.

6 Urmărind opinia combatanţilor, sunt istorici astăzi care continuă să prezinte în mod 
contrastant frontul de acasă cu prima linie, în termenii opoziţiei dintre opulenţă şi mizerie. V., 
de exemplu, John WILLIAMS, The Other Battleground...cit., p. 289; Gabriel PERREUX, La Vie
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şobolani, păduchi şi ploaie, a cim itirului plin de resturi um ane, în  care speranţa de 
viaţă era adesea de m axim  trei luni, percepţia celor m ai m ulţi nici nu putea fi alta1. 
Până şi un doctor psiholog, precum  Louis H uot, vorbeşte despre „stupefacţia sa 
profundă" din m om entul întoarcerii într-un Paris „lum inat şi anim at ca în  tim p de 
pace [ .. .]  urm ărind să-şi satisfacă interesele şi p lăcerile", cu o m entalitate total diferită 
de cea a com batanţilor disciplinaţi de pe front2.

Jurnalele de front precum Le Pepere au întreţinut şi ele această imagine: „Uitaţi-vă 
la teatre! N ici nu vă puteţi închipui num ărul de spectacole în  care fem eile [ . ]  cântă 
cu falsă bravadă despre sacrificiile şi victoria aliaţilor"3. C hiar şi cei care nu erau 
com batanţi au ajuns uneori să afirm e despre com portam entul celor de acasă că este 
şocant şi ofensator: „că Parisul nu este afectat de război şi că-şi expune prea zgom otos 
luxul şi fericirea"4 .

La sfârşitul lui 1915, părea aproape clar pentru unii civili şi soldaţii de pe front că 
fem eile şi bărbaţii s-au înstrăinat unii de alţii, separaţi fiind de un zid de ignoranţă, de 
necunoaştere şi de experienţe diferite. Im aginea din final, cel puţin aşa cum  a apărut 
în  1919 în  articolele din La Revue m ondiale, era aceea că războiul a avut un dublu 
rol m oral: pe de o parte a reînviat prin eroism ul com batanţilor valorile tradiţionale, 
pe de altă parte le-a îm pins în  declin datorită corupţiei frontului de acasă5. Desigur, 
ideea de corupţie făcea trim itere în  prim ul rând la profitorii de război, m ai ales la 
proprietarii industriilor de război, fem eile fiind acuzate indirect, prin asociere, cu 
ideea de laxitate m orală, extravaganţă vestim entară şi veselie ostentativă, sim boluri 
ale noilor îm bogăţiţi. Jurnalul de front La M arm ite era explicit în  acest sens încă din 
1916 când spunea că fustele au devenit prea scurte şi libertinajul prea evident, de 
parcă Franţa nici nu ar fi în  război6.

De asem enea, în  best-seller-ul lui H enri Barbusse, Le Feu  (1916), frontul de acasă 
a ajuns să fie chiar m ai tem ut de către soldaţi decât tranşeele şi prim a linie, de parcă

quotidienne... cit., pp. 273, 338-339. Perreux explică predilecţia civililor din timpul războiului pentru 
lux şi plăcerile materiale ca rezultat al câtorva factori, printre care influenţa culturii americane.

1 V. Eric LEEDS, No Man's Land: Combat and Identity in World War I, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1979.

2 Louis HUOT, „La Valeur morale des civils et la guerre", Revue, 1-15 Aoüt 1918, pp. 258
260. V. de asemenea, pamfletul său, Quelques manifestations de revolution psycho-passionnelle 
feminine pendant la guerre, G. Roy, Paris, 1919, p. 5. Apud Mary Louise ROBERTS, Civilization 
without Sexes...cit., p. 23.

3 Apud. Stephane AUDOIN-ROUZEAU, 1914-1918...cit., p. 125. Georges DUHAMEL, Entre- 
tiens dans le tumulte: Chronique contemporaine, 1914-1918, Albert Guillot, Paris, 1949, pp. 153
154. Într-o altă scriere a sa, Duhamel îşi exprima îngrijorarea pentru convertirea unora dintre 
„virtuţile Vestului -  ca tehnologia sau progresul ştiinţific —, în elemente care distrug totul, până 
la sfârşit". V. Georges DUHAMEL, Civilisation, 1914-1917, Mercure de France, Paris, 1918.

4 Maurice DONNAY, „Notes sur la guerre", Revue hebdomaire, 30 Mars 1918, pp. 569, 574; 
Georges FABRI, L'Art et la maniere d'accommoder et de raccommoder civ'lots et poilus, Perrin et 
Cie, Paris, 1918, p. 1. Apud Stephane AUDOIN-ROUZEAU, 1914-1918...cit., p. 125. Potrivit 
lui Audoin-Rouzeau, unele dintre gazetele franţuzeşti au început să-i portretizeze pe civili 
într-o lumină nefavorabilă încă de la debutul lui 1915 şi au continuat să o facă pe tot parcursul 
războiului.

5 Jean FINOT, „Pour la grandeur morale des frangais", Revue mondiale, 15 Octobre 1919. 
Apud Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 24.

6 Apud Stephane AUDOIN-ROUZEAU, 1914-1918...cit., p. 151.
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două lum i îi separau irevocabil pe fem ei şi pe bărbaţi1. Sim bolistica era aceeaşi, frontul 
de acasă reprezenta pentru com batanţi un univers alienat şi ofensator, în  care actorul 
principal, fem eia, nu înţelegea şi nu respecta, ironiza chiar, suferinţele şi sacrificiile 
soldaţilor, pentru că trăia într-o lum e a securităţii, a senzualităţii, a lum inii2. O  lum e 
pe care acum  o dom ina şi în  care bărbaţii, odată reîntorşi, vor trebui să ocupe locul 
destinat anterior fem eilor, cel de m arginal subordonat3. Toate acestea vorbesc despre 
anxietatea trăită de bărbaţi, cu trim itere la fantezia inversării totale a rolurilor celor 
două sexe în  vrem e de război4. Pentru că altfel nu se poate spune că fem eile preţuiau 
m ai m ult noile şi m ai bine plătitele locuri de m uncă din industrie decât viaţa şi 
siguranţa soţilor5. De altfel, fem eile nu erau nici atât de avantajate econom ic şi cu atât 
m ai puţin libere social pe cât au vrut să creadă cei m ai m ulţi dintre bărbaţi, după cum  
nu au avut nici atât de m ulte m om ente de extravaganţă sau veselie em ancipatoare. 
In schim b au experim entat din plin lipsurile, incertitudinile şi suferinţele. M ărturiile 
lor contrazic această im agine ostentativ pozitivă, indicând totodată faptul că cele mai 
m ulte au realizat efectul dem oralizator al noilor realităţi asupra com batanţilor:

„(Bărbaţii) vor fi furioşi (la întoarcerea acasă) [...] mândria lor va fi rănită 
[...] pentru că noi am reuşit să le luăm locul, pierzându-ne astfel, din nou, 
feminitatea"6.

Altele s-au m ulţum it să le atragă atenţia prin m esaje m ult m ai sim ple şi m ai directe: 
„Să nu uităm  însă niciodată că înainte de toate nu suntem  altceva decât fem ei"7.

Cu alte cuvinte, cititoarele erau invitate să înţeleagă necesitatea de a reconfirm a 
m asculinatea celor întorşi de pe front pentru a-i elibera de frustrări şi de sentim entul 
dezonorării. Cu atât m ai m ult cu cât, aşa cum  constata istoricul Frangoise Thebaud, 
la toate cele m ai sus m enţionate se adăuga şi faptul că niciodată până atunci fem eile 
nu m ai fuseseră atât de elogiate de nenum ărate acţiuni publice pentru aptitudinile lor 
m orale şi intelectuale, pentru iniţiativă şi curaj, răbdare, angajam ent şi loialitate faţă 
de ţară şi naţiune8. Sau, în  cuvintele unui ziar de epocă, La R evue , din m ai 1917:

1 Henri BARBUSSE, Le Feu (journal d'une escouade), Flammarion, Paris, 1916, p. 327. 
Barbusse a fost jurnalist înainte de război şi avea deja publicate 3 cărţi, incluzând o colecţie de 
poezie simbolistă când a dat tiparului Le Feu. A intrat în război ca voluntar, în 1914, şi a luptat 
timp de un an, în ciuda faptului că avea 41 de ani şi era într-o stare precară de sănătate. A 
devenit comunist, în 1920, şi a lucrat ca director literar la L'Humanite.

2 Ibidem, p. 327.
3 Paul DUCATEL, Histoire de la IIIе Republique, Vue a travers l'imagerie populaire et la presse 

satirique, J. Grassin, Paris, 1973, p. 92.
4 John WILLIAMS, The Other Battleground...cit., p. 81.
5 Lucien DESCAVES, La Maison anxieuse, Georges Cres et Cie, Paris, 1916, pp. 28, 30. Apud 

Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 29. Descaves a fost critic literar pentru 
publicaţia conservatoare L'Intransigeant, şi director literar pentru Le Journal.

6 Marguerite LESAGE, Journal de guerre d'une franqaise, Editions de la Diffusion du Livre, 
Paris, 1938, p. 151. Soţie a unui industriel care a fost mobilizat în timpul războiului, Lesage 
provine din teritoriul ocupat, astfel că locuinţa sa şi fabrica soţului au fost devastate. Apud 
Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 30.

7 Madame H. CLOQUIE, La Femme apres la guerre: Ses droits, son role, son devoir, Chez Malone, 
Paris, 1915, pp. 7-14. Apud Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes... cit., p. 30.

8 Frangoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 1914-1918, Stock, Paris, 1986, 
pp. 36-39.
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„Ele şi-au păstrat şarmul şi eleganţa dar în acelaşi timp şi-au înălţat inimile 
la înălţimea dramei unde se decidea chiar destinul naţiunii [...] ele au făcut chiar 
mai mult! Şi-au arătat eroismul şi au înfruntat m oartea"1.

Toată această literatură era în  mod vădit propagandistică, pream ărind intenţionat 
rolul fem eii franceze, dar nu se poate spune că nu era şi în  m are m ăsură sinceră. 
U n alt m erit al acestui gen de literatură ţine şi de faptul că a insistat, deopotrivă, 
şi asupra unui alt tip de im agine a fem eii, fie ea soră de caritate, m am ă sau soţie în 
universul dom estic, îngrijind pe cel rănit sau aşteptându-l pe cel drag să se întoarcă, 
am bele sim bolizând idealul de tărie m orală care i-a încurajat pe francezi să-şi păstreze 
speranţa şi credinţa în  cauza dreaptă a războiului. Literatura de tranşee a avut şi ea 
grijă să contrabalanseze im aginile de care am  vorbit m ai sus, aducând în  atenţie faptul 
că m ulţi credeau de fapt că fem eile le sunt recunoscătoare pentru sacrificiul făcut. Şi, 
într-adevăr, aşa cum  indică m ulte dintre m em oriile de front, rom anele de război şi 
ziarele de epocă, m ulţi dintre com batanţi se agăţau cu disperare de ideea loialităţii 
fem eilor de acasă pentru a prezerva ceva din identitatea lor de soţi, am anţi, logodnici, 
fii, de indivizi şi bărbaţi prinşi în  m ijlocul unei experienţe dezum anizante şi adesea 
em asculatoare.

N u în  ultim ul rând, există texte care juxtapun cele două tipuri ideatice pentru a 
scoate din ele substanţa patriotism ului franţuzoaicelor:

„Soţie, mamă, soră, logodnică [...] Ea şi-a asumat suferinţa de femeie 
pentru a putea fi parte din efortul naţional, împingând acest sacrificiu până la 
abandonarea de sine în mod conştient şi pentru siguranţa ţării"2.

Sacrificiul de sine al fem eii generice îm bina astfel patriotism ul civic cu recunoaş
terea, de către fem ei, a sacrificiului făcut de bărbaţi. Bărbatul era direct cetăţean, 
fem eia doar prin susţinerea acestuia până la renunţare de sine.

Concluzia care se im pune este aceea că valorile tradiţionale erau prea puternic 
înrădăcinate în  cultura franceză pentru a-şi fi pierdut total im portanţa în  urm a 
transform ărilor econom ice şi sociale, schim bărilor de statut, a reconfigurării identităţii 
sexelor în  condiţiile M arelui Război. încă din tim pul conflagraţiei şi m ai ales în 
perioada im ediat urm ătoare, tot m ai m ulţi francezi, bărbaţi şi fem ei deopotrivă, au 
adm is că rolul fem eii în  societatea lor s-a schim bat în  m od irevocabil şi că revenirea la 
vechile identităţi nu m ai este posibilă. Sau, cum  spunea H enri Robert într-o conferinţă 
susţinută la Ligue de l'enseignement:

„Un lucru este sigur, pentru femei situaţia nu mai poate fi mâine aşa cum a 
fost ieri [...] domnia femeii păpuşă, ignorantă a dificultăţilor vieţii, fericită doar 
să trăiască şi să fie răsfăţată, a luat sfârşit"3.

1 V. Henri ROBERT, „La Femme et la guerre", Revue, Mai 1917, pp. 244-246. Henri Robert, 
câteodată menţionat ca Henri-Robert, a fost preşedinte al Baroului, între 1913 şi 1919. Apud 
Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 31.

2 Louis NARQUET, „La Frangaise de demain d'apres sa psychologie de guerre", Revue 
bleue, 21-28 Septembre 1918. Apud Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 33.

3 Henri ROBERT, „La Femme et la guerre", cit., p. 252. Apud Mary Louise ROBERTS, 
Civilization without Sexes...cit., p. 32.
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„Frontul de acasă“. 
Dimensiunea socială a războiului

M arele Război, poate m ai m ult decât oricare alt conflict din istoria om enirii, a 
avut o puternică dim ensiune socială, evidenţiată de altfel în  istoriografie. Prezentarea 
vieţii civililor în tim pul conflictului a evoluat de-a lungul a trei axe. „M asele", -  aşa 
cum  erau ele înţelese în  anii '20 şi '30 -  oam enii, bărbaţi, fem ei, copii din spatele 
liniilor frontului, erau configuraţi ca populaţii [ce trebuiau să fie] m obilizate, protejate 
sau constrânse să facă sacrificii pentru continuarea războiului. „Home front"  era văzut 
ca susţinător al prim ei linii a frontului. Abia în  anii 1960, acesta a devenit sem nificativ 
în  scrierea istoriei, ca o reflectare a trendului din istoriografia m arxistă şi din istoria 
socială. Se producea, astfel, o „întoarcere la orig in i", la ideea lui Jam es Shotw ell, care 
încă din 1924 afirm a că este necesară, în  prezentarea Prim ului Război M ondial, o nouă 
distincţie între istoria m ilitară şi istoria poporului, people's history1. A cestor abordări 
li se adăuga cea realizată din perspectiva gender-ului, începând cu anii 1980, când 
problem a consensului a început să înlocuiască problem a conflictului şi constrângerii 
ca o cheie în  istoria societăţii civile.

Fără un sem n de victorie clară în  viitorul im ediat, cu un front întins pe m ai bine 
de 500 000 de m ile, toate iluziile şi speranţele au dispărut, în  scurt tim p de la începerea 
catastrofei, în  am bele tabere. Bătălii apocaliptice au devorat oam eni şi m uniţii; noi 
arm e, tot m ai sofisticate şi m ortale au intrat treptat în  acţiune. G uvernele au stabilit 
destul de curând agenţii care să supervizeze centralizarea arsenalelor naţionale şi a 
fabricilor private într-o singură industrie de război m odernă. M obilizarea pe frontul 
de acasă a fost identică cu cea de pe frontul clasic. Lupta era în  continuare privilegiul 
bărbaţilor -  în  patru ani şi jum ătate aproxim ativ 8 m ilioane de bărbaţi, peste 60% din 
forţa de m uncă, au fost m obilizaţi în  Franţa, 13 m ilioane în  G erm ania, 5,7 m ilioane 
în  M area Britanie - ,  în tim p ce fem eile au trebuit să-i înlocuiască acasă2. Aşa se face 
că, în  statul francez, unde peste 7,7 m ilioane de fem ei din care 3,5 m ilioane ţărănci 
lucrau deja dinainte de 1914, m obilizarea s-a făcut în  m are ad-hoc. A desea, soldaţii 
erau im ediat înlocuiţi de m em brii fam iliei lor: soţie, fiică, soră, fapt care a provocat la 
unii dintre ei reacţii dintre cele m ai ostile. A ceastă „substituire" era tradusă de unii 
soldaţi în  term eni lipsiţi de sensibilitate, dar o asem enea interpretare ţinea m ai curând 
de tendinţa lor de a exagera dorinţa de independenţă a femeilor, despre care ajunseseră 
să afirme că nu  sunt doar frivole dar le luaseră şi locul de m uncă3. Aşa cum am arătat 
în  paginile anterioare, războiul tranşeelor, cu toate neajunsurile de acolo, completat 
cu lipsa de inform aţie reală despre frontul de acasă, datorată cenzurii practicate de 
guvern, au generat o percepţie răsturnată a realităţilor şi o stare agravată de angoasă 
trăită de m ajoritatea soldaţilor. Deşi această practică, a în locuirii bărbaţilor m obilizaţi 
cu un m em bru fem inin al fam iliei era m ai rară în  industrie, ea era prezentă în  com erţ, 
sistem ul bancar, transporturi şi com unicaţii, cât şi în  unele agenţii guvernam entale,

4 3 0  M IR ELA  C H IO V E A N U

1 Jay WINTER, Antoine PROST, The Great War in History...c it ,  p. 152.
2 Potrivit lui Theodore Zeldin, această mobilizare a reprezentat 17,6% din întreaga populaţie 

a Franţei, în timp ce în Germania ea a reprezentat 15,1%. Între 1914-1918 Franţa a mobilizat
7 935 000 de bărbaţi. Dacă ne gândim că populaţia masculină a Franţei, cu vârste între 18 şi 46 
de ani, era de 8 570 000, se poate afirma că mobilizarea a fost aproape completă. V. Theodore 
ZELDIN, France, 1848-1945, Oxford University Press, New York, 1977, p. 183.

3 John WILLIAMS, The Other Battleground...cit., p. 217.
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deoarece fem eile şi-au putut însuşi „din m ers" cunoştinţele şi deprinderile im puse 
de aceste m eserii. Se poate afirm a că războiul a funcţionat cu ajutorul aşa-num itelor 
financieres şi chem inottes , num ărul lor crescând continuu, în  paralel cu prelungirea 
războiului şi cu înrolarea continuă a bărbaţilor, care lăsau astfel liber locul de m uncă1. 
în  m ulte din aceste dom enii fem eile aveau să fie plătite m ai prost decât bărbaţii al 
căror loc de m uncă îl preluaseră, iar argum entele pentru aceste situaţii variau de 
la lipsa de calificare sau calificarea insuficientă a femeilor, până la faptul că acestea 
deveniseră responsabile pentru o fam ilie restrânsă, din care lipsea cel m obilizat în 
prim a linie2. La polul opus, fem eile erau rar angajate în  fabricile de arm am ent şi 
asta doar în  lipsa critică a personalului m asculin. începând cu finalul lui 1915 însă, 
Etienne C lem entel, m inistrul com erţului şi A lbert Thom as, m inistrul (socialist) al 
arm am entului i-au forţat pe patroni să angajeze fem ei atunci când acest lucru era 
posibil şi necesar. Salariile m ari oferite de fabricile de arm am ent şi nevoia reală de 
locuri de m uncă au atras num eroase reprezentante ale „sexului frum os" în  acest 
dom eniu, acestea părăsind locurile de m uncă din industria textilă sau alim entară. 
între 1915 şi 1918 aproxim ativ 700 000 de fem ei, însum ând peste un sfert din totalul 
forţei de m uncă, au lucrat în  industria de război, în ciuda faptului că m ulte dintre 
ele s-au lovit, nu de puţine ori, de refuzul bărbaţilor care încă lucrau în  aceste fabrici 
de a le ajuta să înveţe acele m eserii, şi de dispreţul acestora3. A ltele au lucrat în 
transporturi, în  special la căile ferate, un alt dom eniu dificil, dar bine plătit4. Dacă şi 
înainte de război au fost fem ei angajate în  transporturi, m ajoritatea se ocupaseră în 
special cu curăţarea m ijloacelor de transport, erau taxatoare sau însoţitoare. în  tim pul 
războiului, fem eile au ocupat, treptat, num eroase alte locuri de m uncă, devenind 
vatm aniţe, operatoare de telegraf şi telefonie, m ecanici, inspectori etc. N u au ezitat să 
facă m unci grele precum  descărcarea cărbunelui, stingerea incendiilor, fabricarea de 
grenade, condusul tram vaielor sau curăţarea străzilor, de cele m ai m ulte ori într-un 
ritm  alert de lucru şi în  program e prelungite, care uneori se apropiau de 12 ore pe zi. 
Şi-au asum at, totodată, periculozitatea noilor locuri de m uncă, cele m ai grave pericole 
pândindu-le tot în fabricile de m uniţii. A ici, fem eile care lucrau cu substanţe chim ice, 
explozive, m anipulau m ateriale grele, s-au confruntat deseori cu accidente care le-au 
provocat răni, câteodată invalidităţi perm anente.

Sute de m ii de fem ei din m ediul rural lucrau în  agricultură înainte de război, fie 
alături de soţii lor şi ca o com pletare a m uncii dom estice, fie ca singură posibilitate 
de a supravieţui, în  special pentru cele singure. Cu toate acestea, dom eniul era 
considerat ca fiind cu predilecţie m asculin, considerându-se că fem eile nu aveau 
suficientă forţă fizică sau nefiind dispuse să practice m eserii atât de m urdare ca cele 
din zootehnie. N evoia crescândă de hrană din tim pul războiului a schim bat această 
perspectivă, m ulte fem ei fiind solicitate să se alăture celor care lucrau păm ântul şi

1 Patrick FRIDENSON (ed.), The French Home Front: 1914-1918, Berg Publishers, Oxford, 
1992, pp. 123-125.

2 Ibidem, p. 125.
3 Numărul femeilor angajate în industrie şi comerţ nu a depăşit nivelul de dinainte de 1916 

şi doar la finalul lui 1917 numărul angajatelor va atinge un nivel maxim. La acea dată femeile 
reprezentau 40% din forţa de muncă, comparat cu 32% înainte de război; în 1917, 684 000 de 
femei lucrau în fabricile de muniţii din Paris şi alte oraşe franceze. V. Frangoise THEBAUD, La 
Femme au temps de la guerre...cit., p. 30.

4 Transportul feroviar a angajat 6000 de femei înainte de război şi alte 57 000 până în 1917. 
V. John WILLIAMS, The Other Battleground...cit., pp. 80-81.
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creşteau anim ale, cu atât m ai m ult cu cât desfăşurarea şi evoluţia frontului m icşora 
vizibil suprafeţele care puteau fi lucrate în  siguranţă.

Fem eile din clasa de m ijloc au devenit şi ele tot m ai active în  afara căm inului, 
intrând însă m ai ales în  serviciile publice şi profesiunile liberale, jurişti, doctori, 
profesori1. Toate acestea au părăsit m unca casnică, alăturându-se celor care lucrau în 
spaţiul public. M ai m ult, prezenţa lor a început să se facă sim ţită pe străzi nu doar 
ziua ci şi noaptea2. A facerile soţilor au fost şi ele preluate adesea de către neveste, care 
au ajuns astfel să călătorească frecvent, adesea neînsoţite. Şi în  acest sens, procesul 
începuse de dinainte de 1914, fiind doar accelerat în  tim pul războiului.

In tot acest tim p, în  alte state com batante, indiferent de care parte a baricadei, 
situaţia m obilizării fem eilor în  susţinerea efortului de război se prezenta în  felul 
urm ător: In  G erm ania, fem eile au fost m obilizate progresiv în  industria de război. 
La început, contribuţia lor a fost m inoră şi sporadică, dar recrutările s-au intensificat 
şi centralizat în  ultim a parte a războiului, atunci când econom ia a fost organizată în  
m anieră m ilitară iar guvernul a realizat că victoria nu poate fi obţinută în  absenţa 
participării fem eilor la efortul de război. A stfel, B iroul de R ăzboi (General Groener's 
K riegsam t) a stabilit un D epartam ent pentru  fem ei (Frauenreferat) responsabil 
cu recrutarea şi un O ficiu  central pentru  m unca fem eilor (Frauenarbeitszentrale) 
responsabil cu bunăstarea angajatelor. La începutul lu i 1918 aceste departam ente 
ajunseseră să includă în  jur de 1000 de fem ei. M obilizarea a condus, în  urm a acestor 
m ăsuri, la un num ăr crescând de fem ei în  industria m etalurgică, electrică şi chim ică. 
D ar contribuţia fem eilor germ ane la efortul de război a constat în  m ult m ai m ult. 
Fabricile de haine, m ai ales în  zona Pădurea N eagră, au trecut la producţia de uniform e, 
corturi, m ăşti de gaze, iar fem eile din zonă reprezentau un procent considerabil din 
forţa lor de m uncă. In  A nglia recrutarea fem eilor a fost accelerată prin  cam panii de 
înrolare, susţinute de către guvern începând cu decem brie 1916. S-a ajuns chiar la o 
excelentă cooperare guvern, sindicate, m uncitori pentru câştigarea războiului3. In 
baza acordurilor dintre guvern şi sindicate, fem eile i-au în locu it pe bărbaţi în  com erţ 
şi adm inistraţie, unde sindicatele nu aveau m are influenţă iar m unca era considerată 
respectabilă. Ulterior, fem eile au intrat şi în  alte branşe, inclusiv în  industrie. D eşi 
atitudinea generală era, de regulă, m ai ostilă angajării fem eilor decât în  Franţa, 
statisticile indică un num ăr crescând de angajate între iulie 1914 (5,9 m ilioane) şi 
noiem brie 1918 (7,3 m ilioane).

1 In 1919, erau de 10 ori mai multe femei studente la drept şi de peste 3 ori mai multe 
studente la medicină decât în 1914. De altfel, multe femei erau deja medici şi avocaţi şi se 
bucurau de succes ca şi omologii lor bărbaţi, plecaţi pe front. V. Frangoise THEBAUD, La Femme 
au temps de la guerre...cit., p. 166.

2 Stephen HAUSE, „More Minerva Than Mars: The French Women's Rights Campaign 
and the First World War", in Margaret HIGONNET et. all. (eds.) Behind the Lines: Gender and the 
Two World Wars, Yale University Press, New Haven, 1987, p. 102.

3 In a doua decadă a secolului XX, mai ales în anii războiului, s-a înregistrat un vârf 
al sindicalismului britanic. Liderii de sindicat şi guvernul au cooperat în implementarea 
reformelor sociale şi economice. In 1917, sindicatele au fost învestite cu autoritatea de a emite 
cărţi de muncă ce-l scuteau pe purtător de serviciu militar. In schimb, sindicatele acceptau 
principiul „diluării", conform căruia muncitorii calificaţi chemaţi sub arme puteau fi înlocuiţi 
cu muncitori semi sau necalificaţi, cât şi pe cel al „substituirii", ce permitea femeilor să se 
angajeze în multe ramuri industriale. V. Alastair REID, „The Impact of the First World War on 
British Workers", in Richard WALL, Jay WINTER (eds.), The Upheaval of War...cit., pp. 221-233.
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În  tim pul M arelui Război, în  spaţiul francez, fem eile au fost foarte active în  cadrul 
C rucii R oşii şi al altor organizaţii caritabile. Pentru cele din clasa de m ijloc şi din elita 
socială, fam iliarizate cu m unca de caritate, războiu l a fost o perioadă de serviciu 
intens. D epăşite de num ărul enorm  şi neprevăzut de răniţi, spitalele au acceptat m ii 
de voluntare din toate păturile sociale, num ărul lor atingând cifra de 70  000, faţă de 
30  000 angajate, şi care se ocupau nu doar de supravegherea şi îngrijirea răniţilor, 
ci şi de aprovionarea cu m edicam ente, haine, lenjerie, hrană, asigurarea curăţeniei, 
servicii poştale etc.1. O  parte dintre aceste fem ei au fost repartizate spitalelor auxiliare, 
unde au fost întâm pinate cel puţin cu neîncredere de către asistentele cu pregătire şi 
experienţă, altele cantinelor sau cluburilor de recreere pentru soldaţi, dar prezenţa 
lor nu a fost acceptată direct pe front, francezii dovedindu-se chiar m ai reticenţi decât 
britanicii sub acest aspect şi ostili ideii de a prim i fem ei pe un teritoriu exclusiv al 
bărbaţilor2. Cele care ştiau să conducă şi aveau noţiuni de acordarea prim ului ajutor 
au servit ca şoferiţe pe am bulanţele din zona frontului, făcând legătura între trenurile 
care transportau răniţi şi spitale, apoi între spitale şi m ijloacele de transport care-i 
duceau acasă pe unii dintre invalizi. În  această zonă de acţiune a frontului francez, 
s-au în tâln it şi com pletat cu voluntarele din M area Britanie, cifra acestora din urm ă 
fiind de aproxim ativ 85003. Toate voluntarele britanice erau m em bre ale corpului 
auxiliar de arm ată, W omen's A rm y A uxiliary Corps (W AAC), înfiinţat în  prim ăvara lui 
1917, şi care până în  noiem brie 1918 a înrolat 40  000 de fem ei4. Existenţa în  preajm a 
frontului a tuturor acestor fem ei nu a fost deloc uşoară. C ondiţiile de viaţă erau foarte 
diferite de cele de acasă şi foarte apropiate de cele din prim a linie, de la spaţiile de 
cazare la cele necesare unei m inim e îngrijiri şi igiene. Şobolanii, purecii şi m icrobii 
le-au devenit com panioni, în  special pe tim pul nopţii. H rana era constant insuficientă, 
de cele m ai m ulte ori dorm eau în  hainele de peste zi şi au fost nevoite să-şi tundă 
foarte scurt părul. C ând erau solicitate să transporte răniţii, să aibă grijă de ei sau 
să se ocupe de alte îndatoriri în  preajm a prim ei linii, se pregăteau doar prin sim pla 
încălţare a ghetelor. C ele m ai m ulte dintre ele locuiau în  hoteluri, dar m ai ales în  
barăci, corturi sau pivniţe. La toate acestea se adăuga un regim  asem eni celui militar, 
cu reguli şi interdicţii. Proxim itatea frontului le-a expus pe aceste fem ei riscurilor 
şi pericolelor. Foarte m ulte dintre ele au fost rănite în  tim pul atacurilor inam ice, 
inclusiv a celor cu gaze toxice, sau au fost luate prizoniere; m ii de astfel de fem ei nu 
au supravieţuit, aşa cum  descriau în  special gazete britanice în  1918, cele franţuzeşti 
fiind încă controlate de cenzură:

1 Frangoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre...cit., p. 41.
2 În cazul Marii Britanii peste 25 000 de femei au ajuns pe front în Europa, Asia şi Africa 

ca surori medicale sau doctori, şoferi de ambulanţă etc. Multe au murit sub tirul inamic sau 
de boli contagioase, celelalte s-au întors acasă în siguranţă, aducând cu ele medalii şi poveşti 
emoţionante. Media a lăudat mai ales efortul făcut de femei în acest domeniu. V. Gill THOMAS, 
Life on all Fronts: Women in the First World War, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 
pp. 30-36.

3 Toate acestea au servit pe continent ca bucătari, asistenţi medicali, şoferi de ambulanţă. 
Nici una nu a servit însă direct ca şi combatant pentru că prezenţa lor în prima linie, alături de 
bărbaţi, era considerată inacceptabilă. V. Marylin SHEVIN-COETZEE, Frans COETZEE, World 
War I and European Society, Massachusetts, Boston University Press, 1995, pp.160-177. În timpul 
acestui război doar armata ţaristă a avut un batalion al morţii, special, format doar din femei.

4 V. Gill THOMAS, Life on all Fronts... cit., p. 9.
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„Toate asistentele au refuzat să-şi părăsească pacienţii şi când carnagiul 
s-a dezlănţuit, acestea s-au aflat printre paturile bieţilor răniţi, zâmbind şi 
străduindu-se din răsputeri să le menţină curajul"1.

în  ciuda unor asem enea riscuri, m ulte fem ei au continuat să se im plice în  efortul 
de război, atrase de un am estec de aventură cu patriotism . Pericolele nu au fost luate 
în  calcul, în  m odul cel m ai direct fem eile au vrut să se im plice în  război. Pare cu atât 
m ai neverosim ilă o asem enea situaţie cu cât despre ea şi despre noile realităţi ale 
Franţei cei m ai m ulţi dintre actorii bărbaţi au dezvoltat un cu totul alt tablou. Izolaţi 
în  prim a linie, m ulţi dintre com batanţi nu au înţeles altceva din toate schim bările 
survenite în  spatele frontului decât că „viaţa a continuat şi fără E I"2, că fem eile au 
devenit noii „insiders", iar bărbaţii noii „outsiders"3, o constatare cu urm ări psihologice 
devastatoare4. C onştienţi de ireversibila răsturnare de situaţie m ulţi s-au întrebat dacă 
vor m ai putea să-şi im pună autoritatea la întoarcerea acasă:

„La întoarcerea victorioasă [ . ]  va suferi (les poilus) găsindu-şi casa părăsită 
şi autoritatea nerecunoscută? La întoarcere, i se va spune că nu mai există nici o 
distincţie politică între bărbaţi şi femei, că ambii au drepturi e g a le .?  Va vedea 
el în femeie un competitor pentru acelaşi loc de muncă, pe care el îl vrea şi ea îl 
obţine?"5.

întrebaţi adesea de ce ar vrea să supravieţuiască războiului, cei m ai m ulţi 
dintre soldaţii obişnuiţi şi-au declarat dorinţa de a se întoarce la un căm in sigur şi 
fericit. „înregim entarea" fem eilor în  m eseriile şi preocupările din tim pul războiului 
trebuiau să înceteze odată cu ostilităţile de pe front. Fem eile au fost dem obilizate din 
departam entele sanitare; în  m om entul întoarcerii bărbaţilor şi în urm a solicitărilor lor 
referitoare la locurile de m uncă din industrie, transport, adm inistraţie sau agricultură, 
fem eile au fost nevoite să se retragă. Era o aşteptare aproape generală ca fem eile să 
revină la viaţa dom estică, la rolul lor tradiţional. Deşi, m ulţi dintre foştii com batanţi

1 "The Times", 24 May 1918. Apud Gill THOMAS, Life on all Fronts... cit., p. 37.
2 Paul ABRAM, La Faiblesse de l'homme: Notes d'apres-guerre, Editions des Amities Frangaises, 

Paris, 1920, pp. 9-10. Apud Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 26.
3 Peter Gay a folosit aceşti termeni pentru intelectualii de la Weimar. V. Peter GAY, Weimar 

Culture: The Insider as Outsider, Harper and Row, New York, 1968, p. xiv. Gay vorbeşte despre 
artiştii şi intelectualii postbelici de la Weimar ca fiind „propulsaţi de către istorie în interiorul 
evenimentului, pentru un moment scurt, anxios şi fragil". Este important de subliniat că el nu 
include deloc femeile în acest grup şi vorbeşte mai degrabă despre perioada postbelică decât 
despre cea belică, propriu-zisă.

4 Conform opiniei lui Marc FERRO, The Great War, 1914-1918, Routledge and Kegan Paul, 
Boston, 1973, p. 225: „Au fost, de asemenea, resentimente împotriva femeilor care au profitat 
de război în felul lor, deoarece plecarea pe front a bărbaţilor a făcut posibilă emanciparea 
acestora". Acesta menţionează lucrarea L'Identite masculine, a Annelisei Maugne care a fost de 
părere, în mod convingător şi argumentat, că a existat o criză în identitatea masculină încă 
înainte de război, din cauza mişcării feministe şi a creşterii numărului femeilor cu educaţie 
superioară şi cu profesii. Autoarea a examinat, de asemenea, perioada postbelică foarte 
succinct şi a considerat că această criză şi-a găsit rezolvarea în timpul războiului, ca urmare 
a exaltării de către acesta a virilităţii masculine şi a eroismului. Şi-a bazat argumentaţia pe 
analiza fenomenului La Garqonne, dar s-a concentrat numai pe finalul poveştii.

5 Apud Stephane AUDOIN-ROUZEAU, 1914-1918...cit., p. 141.
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considerau în  acelaşi tim p că revenirea va fi una dificilă pentru că nevestele şi 
prietenele lor se schim baseră oricum  în  m od dram atic.

N um ărul victim elor M arelui Război este de-a dreptul am eţitor: aproape nouă 
m ilioane de m orţi. Franţa a înregistrat 1,3 m ilioane m orţi, 10% din populaţia m asculină 
activă şi 3% din întreaga populaţie a ţării, în  vrem e ce Germ ania a avut 1,8 m ilioane 
m orţi, aproape 3% din populaţie, iar Italia a pierdut şi ea 750 000 soldaţi, m ajoritatea 
foarte tineri. Serbia a pierdut un sfert din trupe, în  tim p ce Rom ânia a pierdut unu 
din patru soldaţi şi 10% din populaţia de dinainte de război. In cazul M arii Britanii 
m ai bine de 6  m ilioane bărbaţi, 28%  din populaţia m asculină, a participat la război; 
1,7 m illioane au fost răniţi şi 730 000 ucişi. O peraţiunile m ilitare au decim at trupele 
operative dar au afectat m ai puţin pe civili, m ai ales în  O ccident, unde frontul a fost 
destul de rapid stabilizat. Totuşi, raidurile aeriene au făcut 1 500 de victim e în  Anglia 
şi 600 în  Paris. La asta trebuie adăugat, în  cazul fem eilor, faptul că fiecare a avut 
cel puţin un apropiat m utilat sau ucis în  război, ceea ce a generat efecte psihologice 
adesea greu de cuantificat1.

Actriţe tăcute ale unor mari tragedii

Toate guvernele beligerante din Vest, deci şi cel francez, cu excepţia celui nord- 
am erican, au introdus ceea ce britanicii au num it „separation allow ances" , o sum ă de 
bani com pensatorie plătită atât soţiilor legitim e cât şi concubinelor şi care varia în 
funcţie de num ărul de copii. Dar, spre deosebire de guvernul britanic şi asem eni 
celui germ an, executivul de la Paris a considerat aceste sum e de bani m ai degrabă
o bonificaţie şi nu un drept, ţinând valoarea lor la un nivel m inim 2. M ulte soţii de 
soldaţi, aparţinând clasei m uncitoare, prim eau zilnic 1,25 franci pentru ele însele 
şi câte 0,50 franci pentru fiecare copil, astfel încât se bucurau de o independenţă 
financiară pe care nu o m ai cunoscuseră niciodată până atunci, decât dacă, în  mod 
particular, acestea erau plătite pentru m unca în  susţinerea frontului. U nii istorici sunt 
de părere că aceste stim ulente financiare nu au fost în  m ăsură să încurajeze fem eile în 
a-şi dori prezenţa soţilor lor pe front3. A lţii considerau că ajutoarele financiare, care 
au variat ca valoare, au avut sem nificaţii diferite: pentru unele fem ei au însem nat 
supravieţuirea, în  tim p ce pentru altele frecventarea cinem atografului de două ori 
pe săptăm ână. U n lucru e cert: indiferent de valoarea acestor sum e de bani, de faptul 
că reprezentau singura sursă de venituri sau doar o com pletare a lor, viaţa de fiecare 
zi de pe frontul de acasă era departe de a fi sigură sau uşoară4. U nul dintre prim ele 
efecte ale războiului a fost cel de natură alim entară. In condiţiile rechiziţiilor pentru 
nevoile prim ei linii, a aprovizionării cu prioritate a soldaţilor, populaţia civilă a trebuit 
să facă faţă unor situaţii critice în  avalanşă. C antităţile tot m ai m ici de alim ente au 
provocat destul de repede o explozie a preţurilor bunurilor indispensabile. D om eniul

1 Susan R. GRAYZEL, Women's Identities at War. Gender, Motherhood, and Politics in Britain and 
France during the First World War, The University of North Carolina Press, London, 1999, p. 34.

2 Gill THOMAS, Life on all Fronts...cit., p. 28.
3 V. Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 37.
4 Abia după război şi ca urmare a lecţiei dure învăţate în timpul conflictului, Franţa a creat 

un generos sistem de ajutoare financiare pentru famiile grav lovite de război. V. Jay WINTER, 
Antoine PROST, The Great War in History...cit., p. 167.
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agricol fiind profund afectat de evoluţia frontului, Franţa s-a văzut nevoită să apeleze 
la im portul de alim ente, alături de cel militar, prioritar. Din păcate, nu s-a înregistrat o 
regularitate a acestor transporturi, unele dintre navele britanice care transportau aceste 
produse fiind afectate de m inele lansate de pe vasele germ ane în  Canalul M ânecii1. 
A ceste condiţii au dus, la scurt tim p de la începerea războiului, la precaritatea unor 
alim ente precum  m argarina, carnea, cartofii, zahărul. M ai m ult, autorităţile franceze 
au constatat cu neplăcere că o parte a civililor făceau rezerve de alim ente, cum părând 
m ai m ultă m âncare decât aveau nevoie. Soluţia im ediată adoptată de autorităţi a fost 
introducerea cartelelor, însoţită din 1916 de înfiinţarea unor cantine populare, care 
vindeau m âncare la preţuri rezonabile. O asem enea decizie a venit astfel în  ajutorul 
fem eilor care m unceau şi cărora, de m ulte ori, le lipsea tim pul fizic sau energia 
pentru  a m ai pregăti m âncarea acasă, la term inarea program ului prelungit, de 10-12 
ore, de lucru.

O  altă provocare generată de război în  viaţa fem eilor din spatele frontului a 
fost cea a condiţiilor de locuit. Im plicate în  econom ia de război, m ulte dintre aceste 
fem ei au fost nevoite să se stabilească, chiar şi tem porar, în oraşele unde funcţiona 
această industrie. Prezenţa lor, de ordinul miilor, a generat o suprapopulare şi o criză 
a spaţiilor de închiriat. C hiriile au crescut uneori la cote alarm ante, profitorii de război 
„im obiliari" neîntârziind să apară. Im posibilitatea fem eilor de a achita asem enea 
valori rentiere a generat pentru guvernul francez noi problem e şi l-a determ inat să 
caute soluţii pentru a-şi asigura forţa de m uncă din industria de război. La acestea s-a 
adăugat faptul că m ulte localităţi ale Franţei fie au fost distruse de evoluţia frontului, 
fie s-au aflat într-o perm anentă incertitudine.

De-a lungul Prim ului Război M ondial, tinerele din toate clasele sociale s-au bucurat 
de m ult m ai m ultă libertate socială, incom parabilă cu cea de pe vrem ea m am elor lor. 
Dacă înainte de 1914, viaţa socială a tinerelor necăsătorite era controlată de fam ilie, în 
special cele din clasa de m ijloc şi cele din rândul aristocraţiei, m ergând până la a avea 
însoţitoare când ieşeau în  societate sau aveau m usafiri, acest lucru a devenit im posibil 
în  noile condiţii. De-a lungul războiului, foarte m ulte fem ei singure s-au m utat de 
acasă pentru prima dată, nem aiputând fi strict controlate sau supravegheate; m eseriile 
din tim pul războiului le-au adus independenţa financiară, astfel încât au început să 
frecventeze, în  tim pul liber, spaţiile publice, restaurantele, teatrele sau cinem atografele, 
sălile de dans. Unele fem ei au început chiar să fum eze în  public, altele au considerat 
că părul lung şi fustele până la gleznă sunt nepractice pentru m unca pe care o prestau 
acum în  fabrici, încât nu au ezitat să le scurteze nici pe unele nici pe celelalte. Aşa 
cum  am arătat în paginile anterioare, asem enea schim bări nu au fost pe gustul m ultor 
contem porani, de la soldaţii care, prin prism a nesiguranţei şi m izeriei tranşeelor, 
vedeau deform at şi exagerat tot ce se petrecea în  spatele frontului, până la unii civili, 
bărbaţi şi fem ei deopotrivă, aparţinând în  special elitei sociale, care nu acceptau aşa 
uşor o asem enea răsturnare a ordinii fam iliare, favorabile lor.

În zonele ocupate (mai ales) de către arm ata germ ană s-au înregistrat num eroase 
atrocităţi: d istrugeri de aşezări, execuţii în  m asă ale ostaticilor, confiscarea alim entelor 
şi a altor bunuri, lagăre de m uncă forţată, violuri etc.2. În aceste condiţii foam etea şi

1 Au fost bombardate şi nave britanice, care aduceau alimente din SUA pentru nevoile 
civililor de acasă, deoarece Comandamentul Militar german spera ca, prin înfometare, să 
forţeze Marea Britanie să se predea. V. Gill THOMAS, Life on all Fronts...cit., p. 19.

2 V. Stephane AUDOIN-ROUZEAU, 1914-1918.cit., p. 41.
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epidem iile au devenit curând doi dintre cavalerii A pocalipsei, care nu m ai respecta 
graniţele şi se m anifesta la fel de agresiv în  am bele tabele com batante. In G erm ania 
aproxim ativ 700 000 civili -  în  special fam iliile din m ediul urban cu m ulţi copii şi care 
depindeau de un ajutor financiar fix au fost cele m ai expuse -  au m urit de m alnutriţie1; 
tifosul exantem atic, iar la finalul războiului, febra spaniolă, au ucis şi ele zeci de 
m ilioane, m ai ales printre tineri. D eloc surprinzător, în  aceste condiţii, num eroase 
fem ei din Vest au decis să lupte îm potriva războiului, chiar dacă m anifestări îm potriva 
unui asem enea carnagiu par m ai degrabă izolate. Totuşi, acestea au existat chiar de 
la începutul conflictului, în  ciuda unei opinii generale ostile care acuza de trădare şi 
a unor agresivităţi fizice îm potriva pacifiştilor, în  tim pul întâlnirilor acestora. M ulţi 
dintre cei care au m anifestat în  favoarea păcii au fost fem ei, deşi sunt prea puţine 
sursele care vorbesc despre activistele şi pacifistele acelor ani. M anifestări pacifiste 
au avut loc în  toate ţările beligerante. A  fost organizat chiar şi un congres m ondial în 
acest sens, la H aga în  1915, congres la care au participat 1136 fem ei din 12 ţări (Austria, 
Belgia, Canada, D anem arca, G erm ania, M area Britanie, U ngaria, Italia, O landa, 
N orvegia, Suedia, Statele U nite), dintre care 5 erau beligerante şi chiar adversare, 
pentru a discuta soluţii pentru încetarea conflictului. Participantele la congres au 
m ilitat pentru crearea unui organism  internaţional num it The League fo r  Perm anent 
Peace2. A u adoptat, în  acest sens, douăzeci de rezoluţii, printre care încetarea im ediată 
a ostilităţilor, soluţii pentru o pace durabilă, introducerea educaţiei pacifiste în  şcoli, 
dreptul de vot pentru fem ei etc. Totodată, au decis să trim ită m esageri de pace către 
toate guvernele aflate în  război cât şi unora dintre ţările neutre. Pacifism ul nu s-a 
bucurat însă de trecere întrucât m ajoritatea europenilor, inclusiv m area m ajoritate a 
fem eilor continuau să susţină ideea finalităţii prin victoria îm potriva duşm anului.

C hiar şi în  condiţii de război, la vraie fem m e franqaise  era expresia unui ideal centrat 
pe figura m am ei şi a m aternităţii, b ine ancorată în  tim p şi plină de sem nificaţii. Ei i-au 
fost adresate de către autorităţi, prin interm ediul ziarelor, em isiunilor radio etc., m esaje 
despre cea m ai m are responsabilitate a lor, nu doar în  condiţii de război: îngrijirea 
şi educarea copiilor. Se sim ţea nevoia revenirii asupra acestei datorii a populaţiei 
fem inine, fie pentru a îndulci duritatea cotidiană cu im aginea candidă a copilului, 
fie pentru a ream inti şi în  acelaşi tim p exploata sentim ental ideea de datorie m aternă 
a fiecărei femei. M ulte asem enea m esaje, adevărate cam panii propagandistice, se 
încheiau cu ideea că:

„In nici un alt fel o femeie nu putea să-şi servească patria mai bine decât
având grijă de copii, de generaţia viitoare, asigurând perpetuarea naţiunii"3.

La acestea, războiul a adăugat, datorită pierderilor um ane uriaşe, o exaltare 
a natalităţii, susţinută de autorităţi şi de către Biserică deopotrivă, ultim a fiind 
confruntată cu şi şocată de noua m odă apărută în  rândul fem eilor, ideea de planificare

1 Richard WALL, „English and German Families and the First World War, 1914-1918", in 
Richard WALL, Jay WINTER (eds.), The Upheaval o f War...cit., pp. 43-105.

2 După război, în 1919, acest organism s-a transformat în Liga Internaţională a Femeilor 
pentru Pace şi Libertate şi activează şi în prezent. V. Gill THOMAS, Life on all Fronts...cit., p. 44.

3 V. Patrick FRIDENSON (ed.), The French Home F r o n t .cit. Campanii similare aveau loc 
în toate statele beligerante. Guvernul britanic, de exemplu, a mers până acolo încât, în 1916, a 
introdus Ziua mamei, pentru a sublinia încă o dată importanţa maternităţii. V. Gill THOMAS, 
Life on all Fronts...cit., p. 26.
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fam ilială şi de legitim are a avortului. Pe term en scurt, câştig de cauză au avut 
nataliştii şi indirect tradiţionalişti, prim ii venind cu date alarm ante legate de realitatea 
dem ografică sum bră, ceilalţi cu viziuni apocaliptice privind viitorul civilizaţiei 
însăşi. U ltim ii nu au avut însă câştig de cauză pentru că nu au reuşit o întoarcere la 
situaţia de dinainte de război. Ceilalţi nu au putut nici ei îm piedica doar prin m ăsuri 
nataliste declinul Franţei în  plan politic, social şi econom ic1. D epopularea Franţei nu 
a fost com bătută prin dam narea decadenţei m orale aduse de fem eia m odernă. Nu 
neapărat negativă, depopularea nu reprezenta de altfel decât un răspuns „raţional" 
al întregii societăţi la rapidul proces de urbanizare şi industrializare accelerat de 
către război2. Cu acceptul progresiv al bărbaţilor, fem eia m odernă a fost tot m ai m ult 
parte a acestui proces. în  mod aproape firesc, s-a făcut şi pasul urm ător: societatea, 
autorităţile, Biserica, au devenit m ult m ai îngăduitori în  a accepta fem eile care au dat 
naştere copiilor ilegitim i, m ai ales dacă se ştia sau se bănuia că tatăl era un soldat. 
în  condiţiile decim ărilor de pe front, grija pentru fiecare copil a devenit cu atât mai 
convingătoare, fiecare viaţă a devenit cu atât m ai preţioasă. Toate acestea au condus, 
după încetarea conflictului, la derularea unor am ple cam panii pentru îm bunătăţirea 
condiţiilor din m aternităţi, pentru dezvoltarea unor program e sociale şi financiare de 
susţinere a stării de m aternitate, de îngrijire a copiilor până la anum ite vârste, cum  ar 
fi tratam ente m edicale gratuite pentru copii cu vârste de până la cinci ani3.

Sacrificiile im puse de război fem eilor au părut palide în  com paraţie cu cel mai 
m are preţ pe care acestea îl puteau plăti, cu sacrificiul suprem: pierderea fiilor, soţilor 
sau taţilor lor. Entuziasm ul general care a însoţit m obilizarea generală şi prim ele bătălii 
şi-a pierdut treptat din intensitate, fiind zdruncinat de nesiguranţă, de lipsa veştilor 
sau de întoarcerea între patru scânduri a celor dragi, asta dacă nu cum va Apocalipsa 
din prim a linie făcea im posibilă recuperarea celor m orţi. D urerea acestor fem ei nu 
a putut fi com pensată nici de m esajele de apreciere din partea guvernului, nici de 
m edalii post-m ortem  sau de m onum entele eroilor ridicate după război. De cele mai 
m ulte ori, suferinţa le-a însoţit până la sfârşitul vieţii, chiar dacă au căutat consolare 
în  lucrurile pe care le aveau la îndem ână, cum  ar fi m unca istovitoare. Sunt destul 
de puţine m ărturiile fem eilor despre tragediile pe care le-au trăit; unele însem nări 
devenind generice pentru stările tuturor:

„Mă afund în muncă, cumva, dar fiecare moment, fiecare oră de aşteptare 
sunt greu de suportat. Mă trezesc gândindu-mă la el [... ] ştiu că fiecare mamă 
suferă la fel ca m ine şi tot timpul ăsta de suspans este de-a dreptul crud"4.

1 V., de exemplu, John HUNTER, „The Problem of the French Birth Rate on the Eve of 
World War I", French Historical Studies, no. 2, 1962, p. 492. V. şi Eugen WEBER, France „Fin-de- 
siecle", cit., p. 12.

2 Angus McLAREN, Sexuality and the Social Order: The Debate over the Fertility o f Women and 
Workers in France, 1770-1920, Holmes and Meier, New York, 1983, p. 15. Cea mai acceptată teorie 
este aceea potrivit căreia în societatea industrială, modernă, copiii nu au mai fost văzuţi de către 
părinţii lor nişte instrumente de muncă ieftină, ci mai degrabă investiţii scumpe în termeni de 
haine, hrană şi educaţie. Există teoria potrivit căreia, bazându-se pe această schimbare a „valorii 
utile" a copiilor, părinţii au luat o decizie raţională de a limita numărul descendenţilor lor.

3 Aceste campanii au apărut, imediat după război, în Marea Britanie, dar curând au trecut 
Canalul Mânecii, pe teritoriul francez. V. Gill THOMAS, Life on all Fronts...cit., p. 26

4 V. Patrick FRIDENSON (ed.), The French Home F r o n t .cit., p. 129. Autorul a inclus aici 
câteva mărturii ale unor femei care şi-au găsit refugiu în jurnale.
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C ândva o naţiune bogată, Franţa a ieşit din război ruinată financiar şi cu întreg 
sistem ul de producţie serios avariat. Luptele din tim pul războiului i-au distrus sate 
şi oraşe întregi, iar m ai bine de opt m ilioane de acri de păm ânt au fost transform aţi 
în  deşert1. Aşa num iţii A ni Roşii de după război -  cu nenum ăratele lor greve şi 
fondarea Partidului C om unist Francez -  au provocat tem eri că o revoluţie socialistă 
la nivel m ondial era oricând posibilă. Falim entul şi inflaţia au lovit întreaga clasă 
de m ijloc. Francul a pierdut 50% din puterea sa de cum părare în  m ai puţin de un 
an şi a răm as cronic instabil tim p de un deceniu2. În aceste condiţii, întoarcerea la 
norm alitate a răm as o dorinţă arzătoare dar şi un vis frustrant3. Istoricii au studiat 
în  detaliu schim bările dem ografice, econom ice şi sociale ce au avut loc în  aceşti ani, 
dar au dat m ai puţină atenţie m odului în  care au înţeles francezii schim barea, cum  
şi-au reprezentat-o în  texte şi im agini, cum  au îm brăţişat-o sau au luptat contra ei, 
cum  au îm păcat-o cu tradiţia. Obsesia discursivă privind identitatea fem inină în 
aceşti ani relevă faptul că o m are parte dintre francezi i-au dat o im portanţă aparte 
în  cadrul unui proiect ideologic m ai amplu: cum  să ajungi la un consens cu rapidele 
schim bări sociale şi culturale şi cum  să articulezi o nouă şi m ai adecvată ordine a 
relaţiilor sociale. Pentru a da un sens acestor schim bări provocate de război, francezii 
au trebuit în  prim ul rând să le traducă în  term eni fam iliari. Pentru bărbaţii francezi 
era m ai sim plu, de exem plu, să gândească schim bările dram atice prin interm ediul 
noului com portam ent al soţiilor lor sau prin m odă decât prin raportare la noţiuni 
abstracte sau problem atica devalorizării francului şi a declinului clasei de mijloc. 
Istoria fem eilor a ignorat de regulă funcţia crucială a genului în  reconstrucţia culturală 
a lum ii postbelice. Pentru autori celebri precum  Jam es M cM illan, m ult m ai im portantă 
a fost înţelegerea războiului ca stagiu decisiv al procesului de em ancipare a fem eilor 
din Franţa. Concluzia la care aceştia au ajuns de regulă a fost aceea că schim bările 
produse nu au fost perm anente atunci când s-a pus problem a rolului fem eii, în  ciuda 
aparenţelor legate de un m ai relaxat com portam ent social. Cele m ai m ulte dintre fem ei 
au continuat, în  fapt, să-şi definească funcţia socială prin interm ediul căsătoriei şi al 
m aternităţii4. La polul opus, Frangoise Thebaud şi D om inique D esanti au argum entat 
însă că războiul a sem nalat începutul erei fem inism ului m odern, în  care fem eia din 
burghezia franceză: „a devenit conştientă că în  afara căm inului [ .. .]  stă posibilitatea 
de a-şi asum a noi responsabilităţi, de a fi independentă, de a-şi lărgi orizontul"5.

C ele două tabere au ajuns totuşi la un consens m inim : războiul a schim bat viaţa 
fem eilor prin faptul că a deschis porţile către epoca fem eii em ancipate de astăzi. 
Perspectiva pe term en lung propusă de aceşti autori nu a luat însă în  serios im pactul

1 V. Philippe BERNARD, Henri DUBIEF, The Decline of the Third Republic, 1914-1938, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1985, pp. 78-79.

2 O analiză revelatoare asupra economiei franceze în interbelic a realizat Alfred SAUVY, 
Histoire economique de la France entre les deux guerres, Fayard, Paris, 1965-1970.

3 Pentru a înţelege dorinţa arzătoare de întoarcere la normalitate, dominantă în Franţa 
la sfârşitul războiului, v. Jean-Jacques BECKER, Serge BERSTEIN, Nouvelle histoire de la France 
contemporaine, vol. 12, Seuil, Paris, 1990, p. 165.

4 James McMILLAN, Housewife or Harlot: The Position o f Women in French Society, St. Martin's 
Press, New York, 1980, pp. 99, 120-22.

5 Frangoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre...cit., p. 296; Dominique DESANTI, 
La Femme au temps des annees folles, Stock, Paris, 1985, p. 119.
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im ediat al războiului, m odul în  care a fost înţeleasă în  epocă schim barea, cum  a fost 
folosită şi cum  s-a ajuns la un com prom is între aceasta şi tradiţie. Or, la o privire mai 
atentă, toate tezele privind trium ful fem inism ului, com portam entul de tip m asculin 
al fem eilor, refuzul m aternităţii etc., par m ai curând forţate. N ici m ăcar în  cazul 
fem eilor tinere nu există o bază statistică care să ne îndreptăţească să vorbim  despre
o em ancipare generalizată1. Tot ce putem  spune şi decela în  epocă ţine m ai curând 
de preocupările, grijile, traum ele generate printre francezii de am bele sexe de aceste 
schim bări abia perceptibile cultural. Suficient însă ar spune unii, dacă avem  în  vedere 
faptul că un Pierre Drieu la Rochelle a interpretat fragilitatea civilizaţiei tocm ai prin 
estom parea vechii diviziuni dintre sexe. Tot aşa, un G aston Rageot, a vorbit despre un 
dezastru generat de şubrezirea, în  tim pul războiului, a relaţiei convenţionale dintre 
sexe, baza întregii ordini existente. La o prim ă exam inare, făcută în  1919, asupra 
participării fem eilor în producţie în  tim pul războiului Rageot se întreba:

„Au iniţiat femeile prin faptul că au mers la muncă o nouă epocă în 
civilizaţie? [... ] Dacă esenţa fiecărei culturi este noţiunea relaţiilor dintre sexe, 
cum va putea oare rămâne a noastră neinfluenţată în ziua în care femeile vor 
înceta a mai fi văzute ca fem ei?"2

Pentru Rageot orice instabilitate în  raporturile dintre sexe nu putea duce decât la 
sfârşitul unei ere a civilizaţiei franceze3. Ca şi el, m ulţi alţi francezi au fost preocupaţi 
de acest subiect, încercând să-şi explice schim bările m ajore şi rapide prin prism a 
relaţiilor dintre cele două sexe. Lucru altm interi logic dacă ţinem  seam a de faptul că, 
cel puţin în perioada m odernă, raporturile dintre sexe au servit ca o prim ă m odalitate 
de definire a identităţii şi a puterii în  politica, cultura şi societatea franceză. M ai 
ales în  m om ente de profundă şi radicală schim bare, precum  cel al Revoluţiei de la 
1789, restabilirea term enilor şi a organizării acestor relaţii a jucat un rol fundam ental 
în  procesul de legitim are a noului regim  republican. Ideologia Jacobină a elim inat 
diferenţierea de naştere şi clasă dar nu neapărat şi pe cea sexuală. Categorii sim bolice 
puternice ce legau ideea de putere de m asculinitate ajutau la structurarea unor 
ierarhii sociale bazate pe gender într-un m om ent în  care acestea nu puteau fi refutate. 
N u de alta dar chiar idealul republican de virtute propus de Rousseau se baza strict 
pe relaţiile sociale dintre bărbaţi, fem eilor fiindu-le rezervat doar spaţiul dom estic 
privat4. Ulterior, în  perioada de tranziţie de la finalul de secol XV III-începutul de secol

1 V. James McMILLAN, Housewife or Harlot...cit., p. 163.
2 Gaston RAGEOT, La Franqaise dans la guerre, Attinger Freres, Paris, 1919, p. 29. Rageot 

a fost critic dramatic pentru La Revue bleue şi un susţinător onest al natalităţii. Rageot era de 
părere că o diviziune clară, corectă între sexe era necesară pentru civilizaţie, reflectând încredere 
puternică în ştiinţa evolutivă de la sfârşitul secolului XIX. Apud Mary Louise ROBERTS, 
Civilization without Sexes...cit., p. 7.

3 Pentru alte exemple de francezi, bărbaţi şi femei, din perioada postbelică, care considerau 
că gender-ul era o variabilă fundamentală a culturii şi civilizaţiei franceze v. Mary Louise 
ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 7.

4 Pentru o explicaţie teoretică a felului în care gender-ul construieşte identitatea şi puterea, 
v. Joan W. SCOTT, Gender and the Politics o f History, Columbia University Press, New York, 
1988. Pentru noi accente asupra diferenţelor de gender în secolul XVIII, v. Tom LAQUER, 
Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, Cambridge, 
1990. Pentru istoriografia recentă a centralităţii gender-ului în Revoluţia Franceză, v. Lynn 
HUNT, The Family Romance of the French Revolution, University of California Press, Berkeley,
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XIX, asocierea fem eii cu spaţiul dom estic a venit să dea form ă tuturor instituţiilor 
franceze m oderne, de la fam ilie la stat1.

Privilegierea raporturilor de gen în  cad ru l confru ntării postbelice cu  ideea de 
schim bare îş i are rădăcin ile istorice în  ch iar experienţa războiu lu i. Prim u l efect a l 
războiu lu i şi ce l m ai com entat a ţinut de fap tu l că ro lu l convenţional atribu it celor 
două sexe nu  m ai era atât de clar. In  tim p u l războiu lu i m u lţi d intre com batanţi 
(bărbaţii) au  v orb it despre sentim entu l ex ilu lu i la m arginea civ ilizaţie i, în tr-un  
N o M an's land  d om in at de m oarte. A u  observat în  acelaşi tim p, a lătu ri de civili, 
fap tu l că războ iu l le-a schim bat rad ical m o d u l de v iaţă fem eilor. H en ry  Bordeau x, 
proem inent rom ancier şi m em bru  a l A cad em iei Franceze avea să afirm e, de altfel, 
în  1922:

„Dacă războiul a îngrădit oarecum orizontul bărbaţilor şi le-a limitat 
studiile şi cultura [...] prin contrast, el a contribuit la dezvoltarea inteligenţei şi a 
spiritului de inţiativă al fem eilor"2.

A tunci când soldaţii s-au întors de pe front şi-au găsit soţiile, prietenele şi am antele 
asum ându-şi roluri şi joburi tradiţional m asculine dim preună cu responsabilităţile de 
fam ilie clasice. Pe stradă conduceau tram vaie, în  şcoli preluaseră locul profesorilor 
plecaţi pe front şi, în  general se bucurau de oportunităţi econom ice fără precedent3. 
Fem eile au obţinut acces egal în  învăţăm ântul liceal şi universitar. Invăţăm ântul 
tehnic şi cel econom ic deschiseseră porţile fem eilor încă din perioada războiului; 
bacalaureatul pentru fem ei a fost introdus în  1919, începând cu 1924 curricula a devenit 
aceeaşi pentru şcolile secundare de băieţi şi fete. „Fem inizarea" sectorului terţiar 
a făcut posibilă urm area unei cariere profesionale m ai ales de către fetele din clasa 
de m ijloc. A cestea sunt, de altfel, cele care au beneficiat cu adevărat de schim bările 
provocate de război. D ovadă faptul că cele m ai m ulte au conştientizat im ediat că viaţa 
lor nu m ai este aceeaşi cu a m am elor lor. D e aici şi explicaţia pentru intensa anxietate 
la un Pierre D rieu la Rochelle şi G aston Rageot4. In acest fel, schim barea produsă în

1992. Pentru J.J. Rousseau, v. Barbara CORRADO POPE, „The Influence of Rousseau's Ideology 
of Domesticity", in Marilyn BOXER, Jean QUATAERT (eds.), Connecting Spheres: Women in the 
Western World, 1500 to the Present, Oxford University Press, New York, 1987.

1 Joan LANDES, Women in the Public Sphere in the Age ofthe French Revolution, Cornell 
University Press, Ithaca, 1988.

2 Henry BORDEAUX, „Les Jeunes filles nouvelles", Journal des demoiselles, 1er Janvier 1922, 
p. 1. Apud Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 8.

3 James LONGENBACH, „The Women and Men of 1914", în Helen COOPER, Adrienne 
MINICH, Susan SQUIER (eds.) Arms and the Woman: War, Gender and Literary Representation, 
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1989. Pentru a înţelege impactul psihologic al 
războiului asupra soldatului, sunt două studii contemporane, Maurice DIDE, Les Emotions de 
la guerre, Felix Alcan, Paris, 1918 şi Louis HUOT, Paul VOIVENEL, La Psychologie du soldat, La 
Renaissance du Livre, Paris, 1918.

4 Conform opiniei istoricului de artă, Beth Irwin Lewis, anxietatea masculină privind rolul 
femeilor a fost, de asemenea, trăită din plin de societatea germană după război şi s-a manifestat 
în munca unor artişti ca George Grosz şi Otto Dix. Lewis e de părere că o dezbatere generală, 
similară celei din Franţa, despre ceea ce istoricul numeşte „chestiunea feminină" a avut loc în 
Germania postbelică. V. Beth Irwin LEWIS „Lustmord: Inside the Windows of the Metropolis", 
in Charles W. HAXTHAUSEN, Heidrun SUHR (eds.) Berlin: Culture and Metropolis, University 
of Minnesota, Minneapolis, 1990.
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viaţa fem eilor dar şi a bărbaţilor a ajuns să fie parte a cataclism ului general produs de 
război şi sem n clar al sfârşitului civilizaţiei franceze.

Trei im agini în  particular aveau să dom ine dezbaterea postbelică despre femei 
şi identitatea fem inină: „femeia m odernă", „m am a" şi „femeia singură". Aceste trei 
im agini au putut fi în  general definite ca m oduri de a im agina fem eia însăşi. Deşi au fost 
m ai curând construcţii idealizate, atât bărbaţii cât şi fem eile din Franţa au avut tendinţa 
de a le prezenta ca adevăruri naturale despre ceea ce este sau ar trebui să fie femeia. 
Logica dialectică a încorsetat astfel, prin im agini, identitatea fem inină. Dezbaterea ce 
a urm at s-a plasat autom at între polii antitetici ai m am ei, ca icoană a vieţii dom estice, 
şi fem eia m odernă, sim boluri com prehensive şi provocatoare ale vechii şi noii ordini, 
generată de război. Fem eia m odernă a fost asociată cu traum a produsă de schim barea 
prea rapidă, fiind descrisă de unii contem porani în  m anieră dramatică:

„Creatura tânără şi inocentă de ieri (l'oie blanche) a lăsat locul acestei 
gargonne de astăzi. Şi, în acest fel, războiul, ca un vânt devastator, ne-a influenţat 
viaţa. Adăugaţi aici sportul, filmele, dansul, maşinile, nevoia nesănătoasă de a fi 
mereu în mişcare, această întreagă americanizare a vechii Europe, şi veţi înţelege 
secretul din spatele acestei complete bulversări a oamenilor şi lucrurilor"1.

În dezbaterea despre fem ei, cea m odernă a devenit un sim bol privilegiat al 
tuturor anxietăţilor culturale şi sexuale postbelice şi o reprezentare dom inantă a 
însăşi ideii de schim bare. Prin contrast, nevasta şi m am a erau sim bolul continuităţii, 
al idealurilor tradiţionale precum  fam ilia, disciplina, sacrificiul. George Duham el, 
proem inent rom ancier, care a servit la Verdun ca ofiţer m edical, recom anda retragerea 
în  viaţa interioară ca antidot la cinism ul şi disperarea noii epoci:

„Cei care au înţelepciunea şi curajul de a se retrage rapid spre sine au 
regăsit o viaţă interioară înnobilată şi îmbogăţită. Această viaţă interioară este 
soţia loială care ţine casa luminoasă, este gata să consoleze şi toarce în spatele 
uşii aşteptând să te întorci"2.

D uham el se folosea, astfel, de im aginea idealizată a fem eii pentru a proiecta 
idealul de viaţă interioară restabilită. Fem eia lui D uham el era însă doar o m etaforă 
pentru nevoia de stabilitate în  vrem uri de nebunie şi schim bare intem pestivă, de crise 
de l'esprit3. Dacă fem eia m odernă era sim bolul schim bării, m am a era iluzia continuităţii 
şi cea care uşura trecerea peste traum a experienţei de război.

D eşi şi-au exprim at credinţa că stau pe ruinele unei lum i, şi că viaţa tradiţională 
devenise un ideal învechit şi nepractic4, m ajoritatea scriitorilor, legislatorilor, 
reform atorilor sociali, jurnaliştilor au deplâns, în  acelaşi tim p, practicile şi valorile 
tim pului trecut, iar unii dintre ei au m ers până acolo încât să solicite întoarcerea de 
urgenţă la epoca de securitate şi linişte de dinainte de război.

1 V. Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 9.
2 Ibidem.
3 Expresii alternative care să descrie „la crise de l'esprit", au fost „la fin de l'eternel", 

aparţinând lui Julien Benda şi cea a lui Marcel Arland „le nouveau mal du siecle". V. Barrie 
CADWALLADER, Crisis o f the European Mind: A Study of Andre Malraux and Drieu la Rochelle, 
University of Wales Press, Cardiff, 1981, p. 7.

4 V. Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 10.
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Cum  devenea însă tot m ai evident faptul că vechea şi noua lum e trebuiau într-un 
fel sau altul reconciliate, cea de-a treia icoană, cea a fem eii singure, avea să-i ajute pe 
francezi să negocieze conflictul între tradiţie şi schim bare. Fem eia singură era în  acel 
m om ent num ele dat celor de 1,5 la 3 m ilioane de fem ei despre care se credea că vor 
fi nevoite să-şi trăiască viaţa în  solitudine datorită num ărului foarte m are de bărbaţi 
ucişi în  război1. Cum  acestea nu se puteau încadra în  tiparul tradiţional, căsătorie şi 
copii, lum ea a putut m ai uşor să le perceapă ca sim bol al lum ii postbelice cu toate 
schim bările ei socio-econom ice. Plasată la frontiera identităţilor fem inine în  schim bare, 
ea a devenit produsul im pactului războiului asupra organizării sociale bazate pe sexe. 
Tot prin interm ediul ei putea fi acum  integrată într-un tablou unitar şi rata în  creştere 
a divorţurilor, vocala m işcare fem inistă, nenum ăratele crim e pasionale şi cazuri de 
adulter, sem ne ale instabilităţii ideologiei dom estice începând cu fin de siecle2.

Perioada postbelică a înregistrat schim bări profunde în  natura vieţii dom estice. 
U n num ăr apreciabil de tinere din clasa de m ijloc au început să refuze tradiţiile de 
fam ilie şi să-şi caute locuri de m uncă, forţate de situaţia m aterială precară, de lipsa unei 
perspective în  întem eierea unei fam ilii, cât şi datorită inflaţiei galopante. Pionieratul 
în  acest sens începuse cu câteva decenii înainte când au apărut prim ele „fem ei de tip 
n o u " care începuseră să m uncească şi să locuiască singure3. M ai m ult decât oricare 
alt factor, războiul a fost cel care a accelerat drastic această tendinţă, transform ând 
m unca în  afara căm inului din faptă reprobabilă în  practică com ună printre fem eile 
din rândul burgheziei4. Războiul a fost cel care, prin num ărul m are de astfel de fem ei 
angajate perm anent, a generalizat practica şi a dat naştere unei categorii sociale 
distincte. Cea m ai m are barieră, elim inată de război, a fost cea m orală, burghezia de 
secol XIX  privind de regulă cu dispreţ şi îngrijorare pe toţi cei din clasa m uncitoare, 
cărora credeau că trebuie să le im pună valorile lor. Valori pe care acum  le respingeau 
chiar tinerele din clasa lor, subm inând astfel ceea ce era considerat ordinea naturală a 
idealului de viaţă dom estică burgheză5.

1 Jean RABAUT, Histoire des feminismes franqais, Stock, Paris, 1978, p. 276. Autorul estimează 
că erau cu 30% mai multe femei decât bărbaţi cu vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani de-a lungul 
anilor 1920.

2 Pentru o discuţie despre câteva dintre fragilităţile ideologiei domestice în Franţa lui belle 
epoque, v. Jennifer WAELTI-WALTERS, Feminist Novelists of the Belle Epoque, Indiana University 
Press, Bloomington, 1990, pp. 8-9. Pentru dezbaterea despre divorţ şi căsătorie la sfârşitul 
secolului XIX-începutul secolului XX, v. Edward BERENSON, The Trial of Madame Caillaux, 
cit. Pentru mişcarea feministă franceză de la sfârşitul secolului XIX, v. Claire MOSES, French 
Feminism in the Nineteenth Century, State University of New York Press, Albany, 1984; Stephen 
HAUSE, Anne KENNEY, Women's Suffrage and Social Politics in the French Third Republic, 
Princeton University Press, Princeton, 1984. Rolul proeminent al mişcării feministe antebelice 
pe care aceasta l-a avut în schimbarea organizării sociale a gender-ului este ilustrat de faptul că 
războiul, deşi părea să dilueze coeziunea, unitatea acestei mişcări, a fost în mod frecvent interpretat 
ca o victorie a feminismului. V., Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 11.

3 Pentru o dezbatere despre „femeia nouă", v. Michelle PERROT, „The New Eve and the 
Old Adam: French Women's Condition at the Turn of the Century", in Margaret HIGONNET 
(ed.), Behind the Lines: Gender and the Two World Wars, Yale University Press, New Haven, 1987.

4 Frangoise THEBAUD, Donner la vie: Histoire de la maternite en France entre les deux guerres, 
These du troisieme cycle, Universite de Paris VII, 1984, p. 289.

5 Mary POOVEY, Uneven Developments: The Ideological Work ofGender in Mid-Victorian 
Britain, University of Chicago Press, Chicago, 1988, p. 3.
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A utoritatea vechii culturi dom estice avea să fie deteriorată şi de faptul că fem eile 
ce se angajau în  sectorul terţiar dar nu num ai, au ajuns în  anii războiului să plece de 
acasă, sau în  orice caz să nu se m ai preocupe de îndatoririle clasice. Tot ele au fost 
cele care, pentru a-şi uşura m unca casnică au adoptat aspiratorul, m aşina de cusut şi 
centrala term ică. Integritatea vieţii private era acum  pusă în  pericol de consum erism  
cât şi de nou descoperita pasiune pentru reviste şi pentru cinem atografie, pentru 
cluburi şi pentru sport1.

După război, tot m ai m ulţi scriitori şi observatori sociali au început să vorbească 
despre această nouă „creatură", num ită peiorativ la gargonne. În 1924, Jacques 
Boulenger, editorul săptăm ânalului literar L'Opinion, o descria în  acest fel:

„Războiul a avut în mod indubitabil o influenţă enormă asupra tinerelor 
fete şi femei; şi vă asigur, din nou, că «femme moderne» este înainte de toate o 
creaţie a războiului. Fără dubiu, ea este mai liberă în comportament decât femeile 
de dinainte de război [...] Cuibărită în braţele partenerului ei, ea dansează fără 
corset, înoată în maieu [...] peste toate astea, ea are un apetit deosebit pentru 
independenţă, [... ] este absolut hotărâtă să fie independentă"2.

O asem enea im agine a fem eii m oderne, scandaloasă prin ţinută şi m aniere, a 
devenit aproape generalizată la nivelul anilor 19203. D oar că, în  urm a războiului, 
această im agine nu m ai era una generată de avangardă, întâlnită la m arginea societăţii 
respectabile şi obiect al criticii culturii de tip victorian ci o prezenţă cotidiană ce 
ream intea tuturor de noile idealuri fem iniste, de ideea de independenţă culturală, 
socială, econom ică şi sexuală4.

Într-o asem enea conjunctură, dezbaterea şi decizia politică asupra dreptului de 
vot pentru fem ei a avut, aproape în  mod firesc, o evoluţie sinuoasă şi, în  final, fără 
rezultate pe term en scurt. După m ulte ezitări, Com itetul pentru Sufragiu U niversal a 
decis să ofere drept de vot celor care treceau de 30 de ani, fără deosebire de sex. Dacă 
proiectul a trecut de Cam era D eputaţilor în  m ai 1919, Senatul a am ânat discutarea 
lui până când iniţiativa a m urit de la sine. În noiem brie 1922, senatorii şi-au justificat 
decizia susţinând că fem eile nu-şi au locul pe scena politică şi, paradoxal, reprezentanţii 
Partidului Radical (de stânga) şi-au exprim at tem erea că votul fem eilor ar da câştig de 
cauză conservatorism ului.

Greu de spus dacă Prim ul Război M ondial a reprezentat o veritabilă revoluţie 
în  istoria fem eilor europene. Ce se poate susţine este faptul că războiul le-a schim bat 
ireversibil statutul în  societate, cât şi percepţia de sine. M ărturia lui Claire M . Tylee şi 
a m ultor altor participante este cât se poate de explicită în  acest sens:

1 V. Louise A. TILLY, Joan W. SCOTT, Women, Work, and Family, Holt, Rinehart, and 
Winston, New York, 1978.

2 Jacques BOULENGER, „La Femme moderne: Devant Ie feu", Illustration, 6 decembre 
1924. Apud Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 12.

3 Pentru Franţa, v. Dominique DESANTI, La Femme au temps des annees folles, cit. Pentru 
Europa, în general, v. Bonnie SMITH, Changing Lives: Women in European History Since 170, D.C. 
Heath, Lexington, Mass., 1989. Pentru SUA, v. Rayna RAPP, Ellen ROsS, „The Twenties: Feminism, 
Consumerism and Political Backlash in the United States", in Judith FRIEDLANDER (ed.), Women 
in Culture and Politics: A Century o f Change, Indiana University Press, Bloomington, 1986.

4 Mary Louise ROBERTS, Civilization without Sexes...cit., p. 19.
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„La începutul Marelui Război, femeile erau încurajate să stea acasă, să lase 
războiul, o ocupaţie masculină, bărbaţilor. Multe femei au refuzat să facă asta. 
Pentru ele războiul a reprezentat posibilitatea unei «aventuri». Au decis, astfel, 
să scape de constrângerile vieţii casnice. Prin munca de război de o mie de feluri, 
pentru care s-au oferit voluntare sau pe care au iniţiat-o, ele au dovedit că pot 
face faţă şi pot fi disciplinate şi câştiga respectul altora pentru toate femeile, 
[...] era timpul ca cineva să le ofere încredere şi respect şi să le încurajeze să se 
comporte ca nişte oameni, nu jucării"1.

1 Claire M. TYLEE, The Great War and Women's Consciousness: Images o f Militarism and 
Womanhood in Women's Writings, 1914-64, The MacMillan Press Ltd., London, 1990, pp. 252-253.
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