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Introducere
Războiul a afectat la nivel public viaţa
economico-socială sau politico-militară, dar
în egală măsură şi viaţa privată a oamenilor, a
celor de acasă, dar şi a celor de pe front.
Drame personale şi familiale dintre cele mai
diverse s-au înregistrat de-a lungul războiului,
viaţa întrerupându-şi mersul ei firesc inca de
la decretarea mobilizarii. Lacrimile mamelor
şi ale soţiilor au început să curgă, anticipând
tragediile care vor urma şi de care zeci de mii
dintre ele vor fi afectate în timpul războiului.
Studiu de caz: Transilvania

Istoriografia


Primul Război Mondial a zguduit din temelii conştiinţa
contemporanilor datorită numărului mare de victime, a multiplelor
consecinţe economice, politice, demografice, militare etc.



au fost înregistrate nu puține realizări de excepție în plan istoriografic,
mulți istorici români (Nicolae Iorga, Gheorghe I. Brătianu, Constantin
Kirițescu, Ion Agrigoroaiei, Liviu Maior, Șerban Rădulescu Zoner,
Dumitru Preda, Nicolae Bocșan, Ion Bulei, Costica Prodan ș.a.), au
redactat cărți de sinteză sau monografii speciale, au editat volume de
documente și memorialistică, instrumente de lucru care rezistă trecerii
timpului



În ciuda acestei producţii despre istoria politico-diplomatica sau cea
militara, problemele demografico-sociale, cele referitore la familie şi
comportamentul matrimonial etc. au rămas în general în afara
cercetării istorice din România sau au reținut prea sumar atenția unor
istorici

A existat si viaţa dincolo de moarte ?
Istoriografia universala: istoria culturala a Marelui Razboi. Britanicul Jay M. Winter, John
Horne, Susan Grayzell etc.



Din amintirile de pe aşa-zisul „front intern”, al
copiilor deveniti adulti prea repede, rezulta un
tablou în care apar foametea cronică, tristeţea,
îmbrăcămintea sărăcăcioasă, boala, frigul,
vieţile familiale întrerupte, pe scurt pierderea
copilăriei (David Prodan: „Mi-a rămas în
amintire mai mult foametea, decât învățătura. În
anii din urmă aceasta devenise
cumplită...Vacanțele erau obișnuit mai lungi,
motivate de lipsă de combustibil, de
alimente…”)



Copiii au devenit instrumente ale statului, fiind
dovezi ale influenţării părinţilor de către ei,
participând la colectarea de bunuri şi
aur/bijuterii, la parade, la munca de război
activă. Activitatea lor liberă şi cea de la şcoală au
fost transformate în muncă pentru patrie. Ei au
fost făcuţi să simtă că este obligaţia lor să nu se
plângă de stomacul gol, ci să aprecieze marele
sacrificiu al taţilor/fratilor pentru ei, astfel încât
şi ei să facă tot ce este posibil ca victoria să fie
obţinută

Copii fara copilarie

Soldati si copii


Nu de puţine ori, cei de acasă, mai cu seamă oameni
aparţinând unor categorii socio-profesionale ce îşi puteau
permite acest lucru, făceau fotografii ale copiilor pe care le
expediau celor aflaţi pe front cu scopul de a le ridica moralul
şi a întreţine sentimentele de iubire ale adulţilor pentru
odraslele lor. Fireşte că pentru soldaţii aflaţi în linia întâi, de
multe ori despărţiţi cu lunile sau chiar cu anii de membrii
familiei, aceste poze ale copiilor le ofereau o mângâiere şi o
îmbărbătare în lupta cu inamicul.



Aflaţi în tranşee, bărbaţii au lăsat in scrisori să le scape nişte
slăbiciuni, arătându-se îngrijoraţi de soarta copiilor– altfel,
vulnerabilitatea emoţională ce răzbate din dialogul epistolar,
în timp de pace şi într-o stare de aşa-zisă normalitate, ar fi
putut părea o subminare a autorităţii masculine la acea
vreme. Oricum, nu puţine cărţi poştale trădează starea
emoţională a părinţilor aflaţi departe de copiii lor: la 6 iulie
1915, Mocian Ioan îi scria soţiei și băiatului: „Mult doriți ai
mei soție și dragul meu prunc eu al vostru dorit Ioan vă fac
cunoscut că până la facerea acestei mică epistolă mă aflu în
cea mai deplină sănătate care sănătate v-o poftesc și
dumniilor voastre... Vă poftesc voie bună și sănătate ție soție

Relatii familiale: soldati si sotii intre fronturi


În cuprinsul multor scrisori se află condensate relaţiile şi
sentimentele membrilor de familie, precum şi diverse
aspecte ale vieţii cotidiene de pe front ori de acasă.



O temă recurentă: raporturile dintre soţi, subiect
cvasiprezent alături de acela al copiilor, interogaţiile sau
explicaţiile fiind exprimate în dubla ipostază a soţului
interesându-se de soarta acestora, ori în aceea a soţiei
relatându-i în formule şablon şi în puţine cuvinte situaţia
deloc comodă a ei şi a copiilor: „Până la facerea acestei mică
epistolă mă aflu sănătos şi care sănătate o am eu ţi-o poftesc
şi ţie iubită soţie şi la pruncuţu de la bunul Dumnezeu şi te
rog iubită soţie să faci bine să-mi scrii o carte că mi tare dor
de tine şi de pruncu că eu sunt tare departe şi vă poftesc
voie bună de la bunul Dumnezeu”. Altă scrisoare, în aceeaşi
tonalitate şi formulare, dar provenind de această dată de la
soţie: „Iubitul şi mult doritul meu soţ, atât vei afla şi despre
mine că mă aflu sănătoasă cu copiii dimpreună care
sănătate ţi-o poftesc să ţi-o dăruiască bunul Dumnezeu”

Mame si sotii pe frontul intern
Muncile agricole în mediul rural erau efectuate preponderent de femei, bătrâni şi copii, randamentul a
scăzut, iar producţia de cereale s-a diminuat treptat, încât spre sfârşitul războiului foametea ameninţa să
devină un veritabil inamic pentru populaţia civilă, dar şi pentru armată. O scrisoare relevanta a unei sotii
catre sotul soldat:“Să ştii dragă Nicolae că cucuruzu îi tare frumos şi acuma mi-s la secerat, tu dragă nu te
năcăji că m-am dus la săcerat că eu vreau să câştig pentru aia zic numai sănătoasă să fiu şi pe tine să ştiu că
eşti viu şi la noi tare şi dulcele meu greu mi mie că mi-aduc aminte că de 3 ani tot fără tine secer şi eu aş fi
vrut să fi fost cu tine dacă nu ai vinit acuma acasă barem la toamnă să-mi ajuţi la cucuruz. Şi m-ai întrebat
de lucru tare mult lucru decum am ieşit la sapă n-am stat acasă numa şi am mers la seceră eu mi-s tare
muncită de lucru Nicolae n-am lucrat nici când am fost spuză cât lucru acuma, nu-i bai că dacă vii tu atunci
ştiu că nu mă mai laşi să lucru. Te sărut cu toată inima mea barem în carte că cu gura mi-s departe, servus
Nicolae”

Relatii de gen (I)


În ziarul Unirea din 17 mai 1917: povestea „Femeile şi Războiul”, în care sunt descrise două personaje,
soţ şi soţie – Nicolae şi Sinefta – ce ilustrează foarte bine relaţiile şi statutul celor doi parteneri în cadrul
gospodăriei. Povestea începe cu o remarcă a bărbatului în care acesta îşi exprimă satisfacţia faţă de
muncile extenuante ce le fac femeile acum în timpul războiului, când bărbaţii erau mobilizaţi pe front:
„Acum e de voi! Lucraţi până ce cădeţi jos. Să vedeţi şi voi odată ce-i lucrul. Gândeaţi, că lucrurile
bărbaţilor sunt ca ale voastre....”. Bărbatul se plânge că, după o zi de lucru la cosit, arat, semănat etc.
abia venea spre casă, şi dacă reuşea totuşi să se „târască” şi să intre cumva în crâşma satului, nu apuca
să ducă sticla la gură, că şi apărea soţia, care îl apostrofa: „Porcule, mişelule, băutorule! Aşa a murit şi
tatăl tău... Să pui glaja jos şi să pleci. Auzitu-m-ai? Să pleci numaidecât. Uite tu la el mişelul. Să şadă la
crâşmă şi eu n-am un gâtej tăiat, n-am apă, n-am buruieni la porci...”. Replica bărbatului, supărat că
nu putea să-şi tragă sufletul după o zi de muncă la câmp, istovitoare din cale afară, desconsidera
dificultatea muncilor din gospodărie: „Sărmana de ea, e obosită rău. Cum să nu fie obosită, când de azi
dimineaţă a tot şezut. Că tot lucrul muieresc se face şezând! Ele torc şezând, coasă şezând, gătesc
şezând şi totuşi seara ele sunt obosite. Ce să zicem noi bărbaţii, care cosim, arăm, săpăm, lucrăm cât un
sat de muieri?”. Treptat, bărbatul îşi modifică registrul interpretativ şi este nevoit să recunoască faptul
că femeile au reuşit în cele din urmă să se descurce cu toate greutăţile şi responsabilităţile puse pe capul
lor: „Căci nu este lucru uşor. Tu în bătae de atâta timp şi ele săracele acasă, cu un cârd de copii, cu
gospodărie, cu lucrul câmpului. Şi când vii la câte-un an acasă, să afli locurile sămănate, cucuruzele
săpate, vitele grijite, casa în rânduială bună. Tare mă tem că dacă ele ar fi fost duse atâta timp de acasă
şi aţi fi rămas voi ispravnici nu aţi fi putut face, ceea ce au isprăvit ele!”.

Relatii de gen (II)


Din această perspectivă, a raporturilor între sexe, experienţa
traumatizantă a războiului le-a insuflat femeilor, prin multele şi variatele
roluri jucate de acestea în cei mai bine de patru ani de război, mai multă
încredere în forţele proprii, în posibilităţile de a duce singure povara
gospodăriei, făcându-le conştiente de valoarea muncii depuse, ceea ce le-a
redus dependenţa de bărbaţi.



Experienţa războiului a schimbat percepţia femeilor despre ele însele şi
locul lor în societate, dar şi viziunea societăţii asupra femeii. Desigur, este
greu de stabilit la modul ferm şi categoric în ce măsură Primul Război
Mondial a fost un punct de turnură pentru femeile din România, şi
implicit din Transilvania, dar cu siguranţă multe dintre ele au privit
relaţiile de gen în perioada interbelică dintr-o altă perspectivă Unirea, 27,
nr. 26, 17 mai 1917.



A crescut usor rata divorturilor in anii primului deceniu interbelic

Viata de cuplu:
intre sensibilitate
si fiziologie

Nu de puţine ori, din scrisori se desprinde o altă dimensiune a existenţei
cotidiene din acele vremuri, cea biologică. Rămase singure prea multă
vreme, soţiile şi-au exprimat în diverse forme nevoia de a avea relaţii
sexuale fireşti cu soţii lor, o temă recurentă este aceea a raporturilor
conjugale, nu de puţine ori soţiile exprimându-şi nerăbdarea reîntâlnirii,
chiar şi fugare, a soţilor: „Şi dumneata să faci bine să-mi scrii carte să ştiu
că ce mai faci şi cumva dacă te alege la marş companie să-mi trimiţi carte să
vin la dumneata că eu vreau să vin la dumneata la 3 Maiu să mai povestim
şi să ne mai iubim...”. Atare atitudine este explicabilă dacă ţinem cont de
faptul că existau în Transilvania numeroase soţii care şi-au onorat cu cinste
legămintele conjugale şi care după luni şi ani de absenţă a soţului de acasă
îşi doreau să întreţină relaţii sexuale cu fiinţa iubită şi legiuită. Un alt
exemplu în legătură cu acest aspect al iubirii conjugale şi al nevoii
satisfacerii necesităţilor fiziologice, într-o formulare cât se poate de
evidentă: „Domnica zice că să-i scrii o carte când să vie la tine că tare i dor
de tine, te-ar ţuca da eşti departe da a tomni Dumnezeu de îţi fi şi aproape şi
Domnica ar vre să te ţâpi pă o noapte acasă să te culci cu ea în pat...”.
Desigur, din alte cărţi poştale, dorinţele sexuale răzbat mai camuflat,
strecurate în versuri improvizate la repezeală dar care lasă să se întrevadă
adevăratele intenţii ale expeditorului: „Ţucu-te soţu cu dreptate, îmi mai
scrie câte-o carte, n-o scrie să mă supăr, c-o scrie să mă bucur, ţucu-te eu pe
tine că amu nu mă ţucă nime”

Vă mulţumesc !

