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Război și memorie. Scrieri românești despre Marele Război, un studiu de
istoriografie locală, repera, între 1915 și 2015, un corpus de 2952 de lucrări și
documente publicate în țară. Printre dimensiunile ce conturau tematica
evenimentului – Dimensiunea factologică și evenimențială, Pregătirea și realizarea
unității politico-statale românești, Personalități și eroi, Societatea românească în
vreme de război –, Memorialistica de război avea ponderea cea mai redusă în
ansamblu (Tamaș 2015: 23–236). Doar 6%, față de 34% cât întruneau studiile axate
pe politică, diplomație, operațiuni militare, problematica recruților, a voluntarilor și
a prizonierilor de război, neutralitatea sau motivația intrării țării în război. La doar
3% diferență (31%), următoarea clasată revela o preocupare nu mai puțin constantă a
istoricilor noștri pentru unitatea statală și unificarea teritoriilor locuite de români.
„Atenția specială” acordată celor două dimensiuni a determinat ca intervalul 1914–
1916 și anul 1918 să devină, până nu demult, cele mai vizibile momente din
perioada conflictului în istoriografia românească (Maior 2015: 9). Viziunea recentă
proiectată asupra primei conflagrații mondiale, ca experiență fundamentală a
umanității, face ca tocmai cea mai puțin reprezentativă dintre dimensiunile asociate
imensului conflict, memorialistica de război, să devină, alături de alte izvoare
precum corespondența sau presa, documentul indispensabil istoricului modern,
determinat tot mai mult să dezavueze din istoria Marelui Război „uitarea și
nespunerea”, să-i denunțe „aseptizarea” (Audoin-Rouzeau 1996: 357).
S-a acceptat chiar „nevoia” unei analize „printr-o perspectivă feminină”, fapt
probat de volumul din 2017 al lui Alin Ciupală (Ciupală 2017). Demografia și
moralitatea în timpul celei dintâi conflagrații constituie o altă perspectivă asupra
căreia se interoghează istoricii și în care femeile sunt actanți importanți (Bolovan
2015). Reconstituirea cât mai exactă a condiției de refugiată – cu problemele vieții
cotidiene; a aceleia de infirmieră – cu provocările, inerente, implicării; a condiției de
femeie – cu dilemele comportamentului matrimonial, reprezintă tot atâtea provocări
sugerate de confesiunile despre care vom vorbi.
1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 27–28 iunie 2018.
*Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca.
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Tipărit la Editura Librăriei Universale Leon Alcalay, Jurnalul unei surori de
caritate 1916–1918, al Ecaterinei I. Raicoviceanu, îi succede sfârșitului celei dintâi
conflagrații mondiale la numai doi ani (Raicoviceanu 1920); confesiunea secundă:
Carnetul intim 1913–1918, a Arabellei Yarka vede lumina tiparului după aproape
două decenii de la încheierea conflictului, în 1937 (Yarka 1937). De notat pentru
ultima o intenție de publicare anterioară, păstrată în datarea prefeței, și rămasă
nemodificată: „București, 1929”. Cu excepția segmentului temporal comun,
coincizând refugiului moldav (decembrie 1916 – februarie 1918), confesoarele par
să întrunească puține lucruri în comun. Nu doar vârsta le desparte: 35, prima, 28, cea
de-a doua, dar nici mediile sociale cărora le aparțin prin naștere – cea a micului
întreprinzător, din care face parte Iancu Raicoviceanu, tatăl primeia, sau aceea a
protipendadei lui Scarlat Iarca, părintele natural al Arabellei – nu încurajează afilieri
de vreun gen.
Absolventă de Litere și Filosofie, Ecaterina Raicoviceanu are exercițiul
scrisului. Debutase în jurnalism încă din 1905, colaborând la mai multe ziare ale
epocii 2 , fusese considerată „cea dintâi femeie ziarist” din țară, într-o confrerie
exclusiv masculină (Teodorescu-Braniște, 1976: 215), totodată, autoare a mai multor
volume de proză 3 , traducătoare 4 , deopotrivă. Arabella Yarca nu are pasiunea
redactărilor de niciun fel, o antecedență pentru preocupări memorialistice existând,
totuși, în familie, în persoana generalului Alexandru Iarca, care-și publică, după
câteva volume de teorie militară, Memorialul acuzator din 1922 (Iarca 1922). Unele
din pasajele Carnetului intim le vor aminti, ca ton, pe acelea ale generalului. Debutul
redactării la Arabella Yarka anticipă evenimentul tragic cu trei ani (4 septembrie
1913), dar încetează aproape simultan, în 17 martie 1918, cu o mare interogație a
autoarei asupra propriului viitor. Confesiunea Ecaterinei Raicoviceanu se încheie
mai repede cu o lună decât cea a Arabellei Yarka, dar, la fel de brusc, activitatea de
la centrul de recruți din Negrești rămâne nespusă.
Revenind la momentul publicării confesiunilor, nu putem să nu constatăm
ușoara lor lipsă de transparență: semnarea cu pseudonimul Fulmen a celei dintâi, o
constanță în cazul jurnalistei piteștene, și varianta franceză a celei de-a doua, care-i
limitează circulația la cercul restrâns al protipendadei5. Traducerea în limba română
din 2010 o readuce pe autoare în actualitate și în contextul reevaluării mărturiilor din
timpul Marelui Război (Yarka 2010). Ceea ce le apropie, mai presus de orice,
rămâne sentimentul comun al datoriei, determinarea lor de a se implica, experiența
de infirmiere voluntare.
Cu mici intermitențe, refugiul din Moldova al Ecaterinei Raicoviceanu e
punctat cu nu mai puțin de cinci experiențe diferite: un centru de triere a răniților
„Adevărul”, „Dimineața”, „Facla”, „Rampa”, „Rampa nouă ilustrată” ș.a.
Scrisori de femei, București, Editura Librăriei Leon Alcalay, [s.a.]; În treacăt (1909), Suprema
mângâiere. Nuvele, legende și schițe, București, Atelierele Societății Anonime pe Acțiuni „Adeverul”,
1916, sau jurnalele de călătorii: În Germania de azi, București, Atelierele „Adeverul” S.A., [s.a.] și
ediția bilingvă Praga și Munții Tatrei. Prague et Les Tatras, București, Atelierele „Adeverul”, [s.a.].
4 Rhais, E., Rivalele arabe, în românește de Raicoviceanu-Fulmen, în „Lectura”, nr. 247; Marcel
Prevost, Între femei, traducere de Fulmen, în „Biblioteca Ideală”, nr. 8, București, Editura „Viața”, p.
3−64.
5 Pentru aprecierea contemporanilor, a se vedea cronica semnată de V.P., Notițe și ecouri, în
„Universul literar”, anul XLVIII, vol. XLVIII, 1939, nr. 3, p. 4.
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(Botoșani), un spital de tuberculoși (Pângărați), un altul, la Galata, un spital de boli
infecțioase (Iași), două spitale: 245 și 146, unul de răniți și celălalt de boli psihice
(Socola), un centru de recruți (Negrești).
Reperele voluntariatului Arabellei Yarka sunt: București – spitalul
„Filantropia”, Botoșani – spitalul de contagioși, Onești – spitalul mobil al diviziei a
8-a, Căiuți, Coțofenești – Spitalul Reginei, Târgu Trotuș.
Prin conținut și formă, jurnalul Ecaterinei Raicoviceanu e asimilat perfect
memorialisticii de război. Nu deținem informații care ar sugera că intervalul
temporar căruia îi corespunde, 18 noiembrie 1916 – 7 februarie 1918, ar face parte
dintr-o confesiune mai amplă, deși angajamentul autoarei continuă și după această
dată, dar sejurul de la Negrești nu reprezintă obiectul mărturisirii. Faptul că jurnalul
îi consemnează exclusiv activitatea ca infirmieră în refugiul moldav confirmă
destinația unică de „memorie vie”. Dedicația – pentru Marta Trancu-Rainer, prima
femeie chirurg din România, și ea deținătoarea unui jurnal cu valoroase consemnări
din aceeași perioadă – se vrea un omagiu adus femeilor implicate. Departe de efortul
„idolului” său – care administra, în primele luni de război, nu mai puțin de trei
spitale militare bucureștene6 –, pentru infirmiera Raicoviceanu, „spitale lăturalnice”
de la Botoșani, Pângărați, Iași, Galata, Socola, Negrești sunt jaloanele unor momente
de maxim curaj, dăruire și devotament.
Jurnalul său este mai mult al scriitoarei și mai puțin al jurnalistei, deci, mai
puțin exact, mai puțin util în reconstituirea faptelor, a locurilor sau a personajelor
reale, dar fără de care povestea devotamentului implicat al femeii române, în spatele
frontului, din timpul Marelui Război, ar fi, probabil, incompletă. Ce pierde prin
discreție, jurnalul câștigă prin sinceritatea consemnării trăirilor. Ca de exemplu
notația din 25 noiembrie 1916:
Din ce în ce mă strânge mai mult, mă încercuiește și mă apasă dorința plecării
departe. O putere mai mare însă, nelămurită, mă ține în țară alături de toți cei ce sufăr
(Fulmen 1920: 17).

Evaluarea primei săptămâni de refugiu îi identifică sentimentul acut al
singurătății (reîntâlnirile ulterioare vor bifa o reevaluare a relațiilor interumane „prin
prizma durerilor”), exacerbat de percepția ostilității geografice. „Orașul dușmănos”
de adopție își are printre reprezentanți un prefect nedispus „a satisface decât imensul
zel al carității doamnelor de elită” (Fulmen 1920: 10), ezitând să o numească
infirmieră, dar și o bătrână plăpumăreasă, gazda, care-i drămuiește apa, în pofida
unei „sume frumușele plătibilă lunar și înainte” (Fulmen 1920: 17).
În însemnările din 23 noiembrie, portretul refugiatului e conturat din tușe
scurte, precise:
În odăița strâmtă, pe saltelele tari, zguduită de frig, hărțuită de gânduri, nu am
putut închide ochii toată noaptea. Totul în jurul meu e ostil. Moldovenii ne privesc cu
un aer de reproș (Fulmen 1920: 13).

Spitalul Colțea, cel de chirurgie, instalat în Palatul Regal din Calea Victoriei, și cel de la Școala
de Poduri și Șosele.
6
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Numărul răniților ce „copleșesc” Moldova, sporit de cei proveniți din luptele
purtate în jurul Bucureștiului, determină autoritățile botoșănene să identifice noi
spații pentru primirea acestora și să precipite selecția personalului medical pentru a
le asigura funcționalitatea (medic șef, asistente, infirmiere), situație în care jurnalista
este admisă ca infirmieră externă, în 22 noiembrie 1916. De altfel, vestea căderii
capitalei o află, în dimineața celei de-a doua zile, în noua sa calitate. Fără o minimă
reacție în fața tragediei, loturile de răniți aduși în grabă nu-i oferă răgaz; încearcă,
totuși, regretul sacrificiului inutil al acelora care „zadarnic și-au găurit piepturile și
ciuntit membrele”, nu și al aceluia propriu. Improvizat într-o „fostă școală
evreiască”, „spitalul său”, cum îl numește, e, mai curând, un centru de triere a
răniților, căci aceștia, „zilnic se evacuează [...] la alte spitale”. Conform mărturiei
istoricului Ionel Bejenaru, printre unitățile de învățământ botoșănene care-și pun
spațiul la dispoziția spitalelor în toamna anului 1916: școala nr. 1 de fete, școala
secundară de fete, liceul „A.T. Laurian”, școala comercială de băieți, două sunt
israelite: Școala israelită nr. 1 și nr. 2; în una din ele a funcționat ca infirmieră și
Ecaterina Raicoviceanu (Bejenaru 2018).
Caracterul improvizat al centrului nu-i scapă ochiului noii angajate: condițiile
improprii, absența dotărilor medicale elementare (spălătorie, etuvă), lipsa autorității
administrative, multe din ele consemnate și în jurnalul Arabellei Yarka sau în cel al
Martei Trancu Rainer (Trancu Rainer 1982). Din jurnalul celei din urmă se pot
reconstitui elemente prețioase privind mutații ale cazuisticii medicale, pledoaria
iminenței implementării măsurilor de igienă în spirit listerian. Confesiunea
Ecaterinei Raicoviceanu recuperează activități mai puțin complexe (Marta Trancu
Rainer vorbește despre amputații, extracții, rezecții, hemoragii), dar tot atât de vitale
pentru evoluția stării răniților: „spălarea rănilor cu benzină”, aplicarea tincturii de
iod, pansarea sau aproape anonima sterilizare a instrumentarului, de reușita căreia
poartă întreaga răspundere, din prima zi: „La început îmi păru lucru de glumă. Dar
perindarea necontenită a răniților, lipsa de orice scaun în sală îmi produse oboseala
ce mă înălța în propriii mei ochi în care mă vedeam atât de inutilă” (Fulmen 1920:
13). Nici ulterior, despre responsabilitățile în calitate de infirmieră nu va oferi mai
multe detalii: experiența sa din mai−august 1917, de la spitalul de tuberculoși din
Pângărați, o va rezuma astfel: „ziua mi-o petrec mai toată prin saloanele și curtea
bolnavilor îngrijindu-i și mai cu seamă împăcându-i” (Fulmen 1920: 39–40).
Cele dintâi pagini de jurnal recuperează și modelul devotamentului exemplar,
cel al d-nei A., soție de deputat liberal, rămasă, pentru noi, anonimă, căreia Ecaterina
Raicoviceanu îi este repartizată ca ajutoare. Comportamentul distins, „exactitatea și
neoboseala în îndeplinirea zilnicei ei datorii” îi marchează, fără îndoială, debuturile
ca infirmieră. Ulterior, în portretul medicului A., din spitalul ieșean de boli
contagioase, autoarea va creiona modelul masculin de devotament: „luptei [sale] pas
cu pas cu moartea”, din timpul epidemiei de tifos exantematic, ce se declanșează în
Moldova primelor luni ale anului 1917, îi atribuie bucuria de a revedea atât de multe
„priviri tinere revenind la viață din pragul eternității” (Fulmen 1920: 64).
Pe măsură ce autoarea cunoaște alte experiențe, galeriei de portrete de medici,
surori și infirmiere li se adaugă infirmiere teleormănene, bucovineanca „Papelcuța”,
câteva bucureștence, dintre care cea mai mare abia de 18 ani, craiovence, un medic
francez, căpitanul V., sestrițele slave ș.a.
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Un spațiu secundar îl ocupă crochiurile domnișoarelor din „înalta societate a
capitalei” – doamnele „din elită”, unde ar fi inclus-o, probabil, și pe Arabella Yarka
– și ale reprezentantelor burgheziei locale, cărora autoarea le recunoaște, mai presus
de orice, „tăietura cochetă și albeața imaculată” a halatelor.
O figură aparte de devotament și dăruire o reprezintă, însă, regina Maria.
„Vine Regina”, o secvență decupată din jurnalul Ecaterinei Raicoviceanu,
reconstituie vizita suveranei la Galata, împreună cu principesa Elisabeta, punctând,
cu subtilitate, „necontenita nervozitate”, „zbuciumul sufletesc” și „intensa oboseală”
a „celei dintâi surori de caritate” (Fulmen 1920: 104–105).
Despre propriile nevoi din refugiu, Ecaterina Raicoviceanu comunică puțin.
Raționalizarea apei pare să fie mai supărătoare chiar decât frigul care o „zguduie”
nopțile la Botoșani sau decât invazia de șoareci din prima noapte petrecută la spitalul
de tuberculoși de la Galata. Jurnalul consemnează deja la finele anului 1916 „lipsa
care începe să se simtă din ce în ce mai apăsătoare”. Notează despre mâncarea
răniților, „o pastă infectă din niște cartofi înnegriți și rău fierți cu o bucată de
mămăligă”, dar niciodată despre propriile merinde. În refugiu, invitația la masă
exprimă, uneori, superlativul bucuriei unei reîntâlniri (cazul bătrânei doamne Ș., sau
vizita la Ciurea), altfel constituie punctul forte al rechizitoriului la adresa frivolității
inadecvate, cum devine pagina de jurnal, din 20 decembrie 1916, „Lux și nepăsare”.
În afara războiului e dificil de înțeles în ce măsură o responsabilitate precum cea de
îndulcire a ceaiului poate crea insomnii. I se întâmplă Ecaterinei Raicoviceanu,
așteptând „a pune singură zahărul în marile cazane de ceai”, din bucătăriile celor
două spitale de la Socola, unde se află în calitate de „supraveghetoare generală”, din
decembrie 1917. Datorită importanței sale, procesului matinal al preparării ceaiului,
în unitățile medicale, din timpul războiului, autoarea îi consacră un capitol aparte,
„Ceaiul la spital”7, iar un altul, „Râuri de ceai, munți de zahăr”, gratulează aportul
misiunii americane la aprovizionarea spitalelor românești cu produse alimentare.
Consemnarea din 20 noiembrie 1917, „Ultima dorință”, reconstituie, la rândul ei,
eforturile de a i se încropi muribundului gustarea visată, „un ou fiert și o sardea”
(Fulmen 1920: 108–109).
Spațiul rezervat unor scene tot mai reprezentative prin dramatismul lor: a
copilului confruntat cu pericolul morții în exil (15 decembrie 1916, Botoșani), a
reîntâlnirii dintre bătrâna mamă și fiul bolnav (2 august 1917, Pângărați),
mărturisește efortul de a surprinde consecințele flagelului dincolo de traumatismele
fizice ale soldaților. Asupra tulburărilor psihice de război, un aspect ocultat o lungă
perioadă, însemnările sale din vara anului 1917 aduc o impresionantă mărturie în
pasajul „Nebunul”: prin „bruscul acces de nebunie furioasă”, „unul dintre cei mai
cuminți bolnavi” ai stabilimentului de la Pângărați se integrează unei cazuistici ce
avea să-i aducă pe specialiștii de mai târziu la o concluzie dezarmantă:
„Traumatismele neuropsihice de război nu atinseseră niciodată paroxismul care va fi
observat în timpul primului conflict mondial” (Tatu, Bogousslavsky 2012: 7).
„Solemn, Neagu aduce după noi ca pe niște sfinte moaște, cele cinci kilograme de zahăr ce mi se
încredințase în ajun și când bucătarul zise «gata» bucățelele dulci și albe fură vărsate dispărând la
moment în apa clocotită. Un adevărat rit «îndulcirea» aceasta a ceaiului dimineața, și după ce gustai din
lingura mare oferită de Vasile și zisei «bun, dă-i drumul», toaca de fier d-afară, căci spitalul nu are
clopot, răsună, iar viața începe să mișune în barăci”, în Fulmen, op. cit., p. 119.
7
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Impresionante, sub acest aspect, rămân secvențele „Masa nebunilor”, „Petiție la
rege”, „Bătrânul general”.
*
Confesiunii Arabellei Yarka îi lipsesc scenele reprezentative și dramatismul
jurnalului Ecaterinei Raicoviceanu. Deși surprind realitățile războiului, ele nu
constituie mobilul actului diaristic, cum se întâmplă în cazul celeilalte autoare.
„Datoria de a scrie” la Arabella Yarka traduce, mai curând, o nevoie spontană de
confesiune în postura inedită a matrimoniului (prima filă a jurnalului, 4 septembrie
1913 consemnează cele „aproape șapte luni” de mariaj) și a metamorfozării sub
imboldul iubirii8. Tonul intimist, dilema personală primează în vreme de război în
detrimentul suferinței generale, deși pasajele în care autoarea se interoghează asupra
destinului României îi surprind spiritul de observație și comentariile pertinente
asupra situației reale: insuficienta pregătire de război, proasta organizare,
indispensabilitatea aviației militare pentru siguranța capitalei sau importanța
informării corecte a cetățenilor. Construit exclusiv în jurul figurii soțului Carol A.
Davila, și a acțiunilor sale, jurnalul recuperează, totuși, o imagine pregnantă a
războiului, cinematografic de modernă. O scenă personală precum aceea a despărțirii
de soț ajunge să recreeze secvența memorabilă de pe câmpul băcăuan de exerciții a
plecării pe front a regimentului 12 artilerie, din 22 august 1916: de la salutul
colonelului Nisipeanu, la uralele de răspuns, rugăciunea, discursul comandantului, și
până la ordinul de punere în mișcare, cu surprinzătoare exactitate. Scrisoarea din 11
septembrie 1916, cu primele acte de bravură ale lui Carol A. Davila (va fi decorat cu
„Coroana României”), confruntarea, pe străzile capitalei bombardate, cu primul
rănit, în 13 septembrie 1916, parte și dintr-un premeditat test al „rezistenței”, toate
contează în decizia de a se înrola ca infirmieră. De un impresionant umanism rămân
introspecția amorului propriu, sentimentul contradictoriu (mândrie și gelozie) pentru
curajul de pe front al soțului, a propriei percepții de neputință și inutilitate. La mai
puțin de două luni de la intrarea României în război, Arabella Yarka se confesează:
„Mă simt împuținată, umilită că trebuie să stau aici și să nu fac nimic bun, nimic
măreț”, interogându-se asupra momentului când va putea da „o dovadă de curaj”,
fără să prevadă fezabilitatea dezideratului: „Fără doar și poate, niciodată: mă voi
învârti print-un spital din spatele frontului, îndeplinind niște amărâte de sarcini de
infirmieră. E revoltător să fii femeie!” (Yarka 2010: 114).
La zece zile distanță (10 octombrie 1916), o altă femeie, Ecaterina Teodoroiu,
îi transpunea în faptă gândurile, luptând în primele linii ale frontului, decorată pentru
faptele de eroism și avansată ca oricare soldat curajos, exact cum și-ar fi dorit, în
ideal, Arabella Yarka. În practică, întâlnirea cu femeia-soldat slavă, după scurta, dar
intensa experiență personală de pe front, în regimentul 12 artilerie, bateria 2 (25
aprilie – 1 mai 1917), mai târziu, în calitate de infirmieră, în apropierea frontului
(mai 1917 – februarie 1918), n-o impresionează, sesizând „grotescul” acestui „viitor
feminist”, pe care îl întrevede.

8 „De când îl iubesc pe Carol (Carol A. Davila, fiul dramaturgului Alexandru Davila și nepotul
cunoscutului medic Carol Davila n.n.) – care este, totuși, bărbatul meu! – văd viața altfel, ai zice că am
devenit o altă ființă. Ce putere de a iubi purtam în mine și nu știam? Și simt că ea nu va seca niciodată”,
în Arabella Yarca, op. cit., p. 29.
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Personal, Arabellei Yarka nu-i lipsește curajul din clipa intrării țării în război,
având deja perspectiva invaziei germane refuză să se lase cuprinsă de panică,
hotărând rămânerea în București pentru a-și salva casa; dacă mai târziu va reveni
asupra deciziei, o va face numai la presiunea soțului și a celei mai mici posibilități
de a se revedea cu el sub ocupație. Deplasarea spre Moldova, într-o trăsură, însoțită
doar de băiatul de pe moșie, constituie, la rândul ei, un act de bravură. Inițiată în 20
noiembrie 1916, aceasta ia sfârșit abia la începutul anului următor, în 8 ianuarie
1917, durând nu mai puțin de șase săptămâni. În calitate de infirmieră la spitalul
Filantropia, unde se înrolează din 19 octombrie 1916, și unde „munca e grea,
istovitoare”, iar din cauza gravității cazurilor, „respingătoare”, dă dovadă de neclintit
curaj și determinare (Yarka 2010: 116). Consemnările, de un realism neșarjat, oferă o
completare necesară acelora ale Ecaterinei Raicoviceanu, privind contribuția
doamnelor din „elită”, în spitalele militare:
În fiecare dimineață, preț de patru ore, fără încetare, am în fața ochilor numai
plăgi hidoase, trebuie să îndur mirosurile cele mai grețoase, să ating cărnuri în
descompunere, șiroind de puroi. Ți se întoarce stomacul pe dos! Mă îmbărbătează
totuși privirile pline de recunoștință ale răniților, cărora li s-a explicat că «marile
doamne» vin să-i îngrijească dintr-un simț al datoriei, din dăruire pentru ei și pentru
patrie. Asta pare oarecum ieșit din comun – chiar de neînțeles – pentru cei mai mulți,
ființe primitive, care au însă intuiția că acest zel caritabil merită respect (Yarka 2010:
117).

Un pronunțat simț al realității o face să admită numărul mare al celor „lipsiți
de îngrijiri complete, de mângâiere sufletească și trupească” (Yarka 2010: 117).
Neregulile din sistemul medical bucureștean rămân aceleași, notate și de
Ecaterina Raicoviceanu în refugiu, doar că Arabella Yarka nu se mulțumește să le
constate, ci are inițiativa remedierii unora dintre ele: pe moment își dezinfectează
singură instrumentele de pansat, interzicând oricui să umble în cutiile cu comprese.
Nu va capitula nici în refugiu, în fața scepticismului medicilor francezi, din a căror
echipă face parte, față de pregătirea sa insuficientă, perseverând și îmbunătățindu-și
abilitățile de infirmieră. Un sentiment acut al corectitudinii o caracterizează și atunci
când își continuă munca până în ultima clipă la spitalul bucureștean, deși hotărâse
plecarea în refugiu (București, 17 noiembrie 1916), și mai târziu, în „spitalul din
prima linie”, când alege să rămână la datorie cincizeci de ore fără pauză, pregătind
neobosită „instrumentele care serviseră la o lungă serie de intervenții chirurgicale”
(Onești, 28 iulie 1917).
Miza implicării Arabellei Yarka? O gamă de trăiri: extenuare, tragism,
exaltare, deprimare, care o smulg din banalitatea vieții cotidiene, cu trăncăneli între
prietene, zdrăngăneli la pian sau bârfe, cum se autoironizează. Treptat, „prețioasa
muncă” îi aduce „satisfacție și oboseală sănătoasă, care fac odihna mai dulce decât
toate sporturile din lume”. Nu modelul devotamentului Ecaterinei Raicoviceanu; mai
curând, o terapie generală, începută ca una personală. La final vorbește despre
„splendida primejdie ce călește sufletul”, deci o maturizare. Implicarea de care dă
dovadă pe parcursul activității de infirmieră demonstrează că își ia rolul în serios,
sesizându-i caracterul complex ce depășește domeniul strict al îngrijirii fizice. Dupăamiezile se ocupă de răniți „după fantezie”, binedispunându-i: „Le ofer tutun, după
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care se omoară, caramele pe care le rod sau le sug cu plăcere între două țigarete
(poate ca să facă economie de tutun), și unora le aduc cărți și reviste”. Redactează
scrisori și cărți poștale pentru ei, un banal exercițiu în vremuri pașnice, complicat în
cele de război: „Dar cât de greu îmi vine să scriu misiva asta, așa naivă și simplă
cum e ea, atunci când văd în ochii celui pentru care o fac tulburarea pricinuită de
cangrena care e pe cale să-l răpună!” (Yarka 2010: 119).
Activitatea de infirmieră a Arabellei Yarka, deși acoperă mare parte a
consemnărilor din secțiunea finală a carnetului său intim, lasă loc unui material
factologic și evenimențial extrem de bogat, iar personalități ca regina Maria, Martha
Bibescu, prințesa Bagration, Irina Cortazzi, dramaturgul Alexandru Davilla sau
generalul Averescu fac parte, firesc, din galeria sa de portrete. Prefațatorul
volumului, Mihai Dim. Sturdza, e de părere că rândurile consacrate de autoare
generalului au meritul de a putea fi „incluse într-o antologie biografică” a acestuia
(Sturdza 2010: 6).
Deși atât de diferit de jurnalul Ecaterinei Raicoviceanu, confesiunea Arabellei
Yarka o completează fericit într-un demers însă neepuizat de reconstituire a unui
eveniment de tragismul Primului Război Mondial.
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Nurses during the First World War. Ecaterina I. Raicoviceanu – the
Unconfessed Feeling of Duty, Arabella Yarka – the Avowed Need of
Implication
The article refers to two life experiences, the one made by Ecaterina I. Racoviceanu
and the other by Arabella Yarka, young ladies of the bourgeoisie, and the latter, of the
aristocracy, who voluntary leave behind their dull life for entering the rush of a bloody
history. Guided by completely different motivations – almost egotistic in the case of the
beautiful, rich, perpetually enamoured daughter of Scarlat Yarka, the wife of Carol Davilla’s
son, Carol A. Davila –, but animated by the same humanitarian ideal, the future sisters of
mercy will end up discovering another dimension of life, in which the border between to be
and not to be is marked by the terrible reality of heinous suffering.

133

134

