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1. Scrisorile soldaţilor şi cenzorii militari
Primul Război Mondial a marcat dezvoltarea fenomenelor culturale și sociale
nemaipomenite până atunci în istorie. În primul rând, a avut loc războiul din tranșee:
un loc în care s-au adunat soldați simpli și ofițeri, unde mulți au murit din cauza
condițiilor de viață insuportabile, a absenței alimentelor, a atacurilor inamice. Dar
tranșeea, ca element nou, ne permite să observăm războiul cu alți ochi: războiul
văzut din partea soldaţilor ne oferă o privire directă asupra vieților celor mai umili,
adesea aproape complet analfabeți, care veneau din zonele rurale ale țărilor europene
implicate în luptă. Necesitatea comunicării cu cei dragi a dat naștere celui mai mare
fenomen de alfabetizare de masă din istorie, care i-a transformat pe soldații simpli,
țărani la origine.
Numărul de scrisori trimise de pe front sau către front este disproporționat: în
Italia 4 miliarde, în Franța, chiar 10 (Renzi 2016: 21). Scrisorile soldaților, „adesea
cu naivitatea, stricăciunea și erorile lingvistice” nu sunt doar dovada tangibilă a
alfabetizării în masă, ci dezvăluie cum în realitate războiul nu a avut întotdeauna
pentru ei caracterul eroic și patriotic pe care literatura i-l atribuie. Marele Război a
condus cu siguranță la scrieri numite „scrierile din suferinţă”, care însă nu pot fi
reduse la un singur gen.
Prima colecție a acestor scrisori este publicată de marele filolog romanic Leo
Spitzer, ale cărui studii de pionierat au impulsionat analiza scrisorilor din Primul
Război Mondial din punct de vedere filologic și lingvistic. Cenzor lucrând pentru
Imperiul Habsburgic în 1915, Leo Spitzer adună mai multe serii de scrisori, care vor
fi apoi publicate în două colecții: Perifrasi per esprimere la fame, din 1920 şi
Lettere di prigionieri di guerra italiani: 1915–1918, din 1921. În acest ultim volum,
Leo Spitzer a strâns scrisorile soldaților armatei italiene și ale soldaților italieni din
Austria2, adică ceea ce Lorenzo Renzi, în introducerea sa la cartea lui Spitzer, a
descris drept „cel mai formidabil corpus de italiană populară” (Renzi 1976: VII).
Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 13–14 iunie 2019.
⁎ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
2 Soldații armatei italiene sunt cei din regat, de la Piemonte până în Sicilia și Sardinia, iar soldații
italieni din Austria sunt cei din actuala regiune Trentino, Friuli, Venezia, Giulia, zonele Fiume și
peninsula Istria.
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În România, primele colecții de scrisori sunt publicate împreună cu materiale
folclorice. Particularitatea românească e reprezentată, de fapt, de o producție
înfloritoare de cântecele-scrisori, adică scrisori cu multiple subiecte, dar care au
toate caracteristicile tipice ale cântecelor tradiționale românești, ce merg în paralel
cu cântecele de cătănie. După cum subliniază Lorenzo Renzi în articolul său referitor
la scrisorile soldaților, cel mai mare număr de studii a fost realizat cu privire la
schimbul de scrisori al românilor din Transilvania. Primul care s-a interesat de
scrisorile soldaților români a fost Emil Precup, un contemporan al lui Spitzer, de
asemenea un cenzor al Imperiului Habsburgic. O primă versiune a volumului,
nepublicată, apare în 1916 cu titlul Jalea prizonierului. Cântece adunate din
corespondența prizonierilor Secției românești de cenzură din Viena. Colecția este
publicată în versiunea finală, în 1920, cu titlul Dor și jale, patimi și suferințe. Poezii
culese din război, aranjate și publicate pentru popor. Scrisorile versificate,
structurate ca un cântec bătrânesc, folosesc aceleași formule prozodice și tematice ca
și cântecul de cătănie. În regiunea Moldovei, un alt cenzor de excelență colectează și
publică 336 de scrisori: acesta este Mihai Costăchescu3. Cântecele-scrisori colectate
de Costăchescu au fost publicate într-o colecție intitulată Folclor din Moldova de
jos: texte alese din colecții nepublicate
2. Scrierile ţărăneşti
Scrierile populare, născute în timpul războiului și determinate de război, au
fost cu siguranță, după cum a scris Dan Cepraga „scrieri traumatice”, rezultat al
dezrădăcinării brutale la care au fost supuse masele țărănești din întreaga Europă,
așa cum scria Enzo Traverso:
Câteva milioane de oameni, în special tinerii țărani care au învățat de la
părinții lor să trăiască în conformitate cu ritmurile naturii, guvernate de legile lumii
rurale și pe care războiul i-a despărţit de universul lor social și mental și au fost
aruncaţi brusc într-un peisaj în care nimic nu rămăsese neschimbat, cu excepția
norilor și sub ei, într-un câmp magnetic de curenți și explozii mortale, corpul
minuscul și fragil al omului! (Cepraga 2016: 187).

Într-o lucrare importantă și de pionierat în contextul românesc, Eugenia
Bârlea s-a preocupat de impactul Primului Război Mondial asupra lumii satelor
transilvănene, tratând diverse aspecte ale problemei. În volumul Perspectiva lumii
rurale asupra primului război mondial (Bârlea 2004), autoarea ne oferă o privire
asupra societății românești de la începutul secolului al XX-lea, concentrându-se
asupra celor umili. Chiar și în acest caz, totuși, atenția acordată sferei feminine este
limitată la tema infidelității. Infidelitatea feminină era condamnată în mod deosebit,
atât de mult încât au început să circule numeroase cântece satirice:
A ha ha, bărbatul meu/ În Galiţia-i locul tău,/ Nu cu pumnii-n capul meu./ În
Galiţia-i loc de tine/ Nu cu pumnii-n cap la mine./ Ţine, Doamne, bătaia,/ Ca să-mi
umble pensia/ Să-mi petrec cu bădiţa (Bârlea 2004: 126).
Mihai Costăchescu: născut în 1884 la Goiești, în judeţul Iași. Educat la Universitatea din Iaşi,
istoric şi folclorist, activitatea lui este bazată în principal pe problema documentelor istorice din
perioada medievală în Moldova şi pe colecţii populare din apropiere de Iași, din mediul rural.
3
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Zvonurile infidelității feminine au călătorit repede și au sosit curând și pe
front. Acest libertinism conjugal nu poate fi atribuit numai războiului. De fapt, în
satele românești, căsătoriile erau adesea aranjate, chiar și cu forța. Femeile
necăsătorite erau legate de un cod strict de disciplină pentru a-și menține reputația
intactă înainte de nuntă, după care le era acordată mai multă libertate și, uneori, le
erau iertate anumite escapade. În timpul războiului, totuși, fenomenul s-a răspândit,
creând o mulţime de copii ilegitimi, suspecți și drame familiale.
3. Genurile scrierilor de război
Genurile principale ale scrierilor de război sunt jurnalele, memoriile și
scrisorile, fiecare având propriile caracteristici și reguli. Aceste tipuri au fost
practicate, în moduri diferite, atât de către ofițeri, de extracție intelectuală și
burgheză, cât și de soldații simpli, de origine populară și țărănească, adesea îndelung
cultivate. Jurnalul, folosit inițial de ofițeri și gradele înalte ale armatei, era un
adevărat raport militar care, descria acțiunile de luptă și progresul regimentului. Mai
târziu au început să-l folosească și soldații simpli, care scriau despre acțiunile de
luptă sau textele oricărei scrisori care urmau să fie trimise. Jurnalul a fost, prin
urmare, o formă de scriere in medias res: soldații scriau în tranșee, imediat după
încheierea unei acțiuni militare sau la sfârșitul zilei, de îndată ce se aflau într-un
moment liniștit. Jurnalele au ajuns la sfârșitul războiului într-o copie curată, rescrise
și rearanjate. Memorialistica este un gen tipic cult. După încheierea războiului,
ofițerii intelectuali își scriau memoriile, care apoi erau publicate. Cel de-al treilea gen
este alcătuit din scrisori, care ne atrag atenția; de fapt, corespondența de pe și spre
front este cea mai mare sursă istorică și literară a literaturii de război. Atât ofițerii
cultivaţi cât și, pentru prima dată, soldații simpli scriau. Temele abordate în scrisori
diferă în funcție de cine scria. Ofițerii și familiile lor vorbeau despre importanța
luptei pentru patria lor, în timp ce îngrijorarea soldaților simpli, de obicei țăranii
semi-analfabeți, privea casa, pământul și animalele.
4. Voci feminine din Primul Război Mondial
Una dintre cele mai importante şi vaste colecţii de cântece-scrisori din Primul
Război Mondial este cea a istoricului şi folcloristului Mihai Costăchescu, cenzor
militar pentru Regatul României între 1916 şi 1918, la Iaşi. Aceasta colecţie conţine
336 scrisori culese în anii de serviciu militar, care sunt introduse prin câteva cuvinte
ale cenzorului:
Războiul, mişcând mulţimile de la ţară către câmpurile de luptă, a rupt
legăturile cu satul, câmpul, cu familia. Sufletele voinicilor, îndepărtati de ai lor, în
dorul de cei dragi, cântă cu inima şi gura, şi cântecele acestea merg în scrisori acasă şi
de acasă către ei. Datorită unei întâmplări, dau cele vreo 330 bucăţi ce urmează,
culese în timpul războiului (de la 1 septembrie 1916 la 31 mai 1918) (Costăchescu
1969: 463).

Dintre aceste scrisori, c căror majoritate a fost scrisă de soldaţi, găsim câteva
exemple de voci feminine. Acestea sunt mamele, logodnicele, soţiile soldaților.
Motivul cel mai răspândit este rugăciunea pentru a se întoarce bărbaţii acasă
sănătoşi. Exemplul care urmează este scrisoarea numărul 4 în colecţia Costăchescu,
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destinatarul fiind soldatul Vasile Gavril Văleanu: „Foaie verde foaie lată,/ Libereazăl, Doamne, o dată,/ Să-l văd trecând pe la poartă” (Costăchescu 1969: 467). Autoarea
este probabil mama soldatului, care doreşte să-l vadă pe fiul ei acasă, îmbrăcat în
portul popular. Motivul dorului este prezent şi exprimat prin durerea mamei:
Cu pălăriuţa roată,/ Cu bondiţa îmbrăcată,/ Cu capel’-încoronată,/ Să-l mai
strâng în braţe-o dată./ Strânge-aş azi şi n-am pe cine,/ Săruta-u-aş, n-am pe nime/
Pentru asta-mi pare rău,/ Da nu-mi pare cum se pare./ Mă usuc de pe picioare (ibidem:
467–468).

Un alt motiv este paralelismul între sentimentele oamenilor şi elementele
naturii, cum ar fi florile sau pomii înfloriţi: „Când ţi-a fi de mine dor,/ Să sădeşti un
pomişor./ Când de mine ţi-a fi jale,/ Pomul nostru-a face poame./ Când de mine-i fi
uitat,/ Pomul nostru s-a fi uscat” (ibidem: 600). Această scrisoare (nr. 240) îl are ca
destinatar pe soldatul Radu Ion. Cea care scrie este probabil soţia lui, care nu vrea să
fie uitată şi foloseşte metafora naturii pentru a-și exprima sentimentele. De
asemenea, găsim o expresie de durere pentru bărbaţii plecaţi la front care vor lăsa
copii fără tată: „Vai, săracii, supăraţi,/ Şi scumpii noştri bărbaţi!/ Aţi muncit de mici
copii/ Şi acum li-aţi lăsat pustii” (ibidem).
Se întâlnesc foarte des formulele tipice ale folclorului oral românesc.
Formulele de deschidere şi de repetiţie sunt folosite pentru a exprima sentimentul
dorului. În exemplele citate vedem cum, în scrisoarea a 4-a, este folosită o formulă
de deschidere de tradiţie populară („Foaie verde, foaie lată”), iar în a doua scrisoare,
găsim repetiţia („Când ţi-a fi de mine dor;/ Când de mine ţi-a fi jale;/ Când de mine-i
fi uitat”). Un element important este, totuşi, reprezentat de așa-zisele formule care
descriu aparența formală a scrisului. În scrisoarea care urmează, scrisă pentru
soldatul Dima P. Ion, care se afla la Siret, sora lui îl roagă să scrie bine, ca să poată
citi şi ea. De ce? Pentru că probabil abia învăţase să citească. Remarcăm cum primele
cinci versuri, care arată exact ca o formulă de început din poezia populară, exprimă
chiar o mise-en-place a scrisului:
Cât eşti, frate, de departe/ Mă închin cu sănătate/ Şi tot mereu îţi scriu carte,/
Carte-n patru colţurele,/ Scrisă de mânele mele./ Scrie-mi, frate, de departe,/ Dar să
nu-mi scrii, frate, rău,/ Ca să pot citi şi eu,/ Dimineaţa prin grădină/ Şi sara pe la
lumină./ Dragă frate, frăţior,/ Nu-mi trimete atâta dor,/ Trimite mai puţintel/ Şi vină şi
tu cu el (ibidem: 467).

Dacă într-un cântec bătrânesc, repetiţia este numai o stratagemă pentru a
câstiga timp, în aceste scrisori ea exprimă altceva, o emoţie vie. Chiar aceste
elemente denotează plasarea acestor scrisori între oralitate şi scripturalitate:
Câte doruri am dorit,/ Ca al tău nu m-a topit;/ Câte doruri m-au mâncat,/ Ca al
tău nu m-a uscat;/ Câte doruri sunt pe lume,/ Ca al tău nu sunt nebune;/ Dorul tău,
când mă ajunge,/ Stau pe loc şi-ncep a plânge (ibidem: 467).

O altă preocupare a femeilor este îndepărtarea soţilor de acasă, mai ales dacă
sunt pe căi străine. Uneori este ultima preocupare citată, ca de exemplu în scrisoarea
următoare; se regăseşte însă aici o temă foarte importantă la nivel cultural pentru
ţărani: moartea pe căi străine. Ar trebui subliniat faptul că, în lumea rurală
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românească, a muri departe de cei dragi şi de propria ţară era considerată o mare
nenorocire pentru sufletul mortului:
Foaie verde măr pătat,/ Puiule, când ai plecat,/ Ai dat mâna ş-ai oftat,/
Amintire mi-ai lăsat/ Şi cel dintăi sărutat./ Of, de-aş fi o păsărea,/ La dumneata aş
zbura,/ Guriţa ţi-aş săruta./ Foaie verde trei masline,/ Amară-i inima-n mine,/ Când
gândesc, dragă, la tine,/ Că eşti dus prin ţări străine.// Murăş, Murăş, apă lină,/ Mor
feciorii fără milă./ Curge Murăşul în jos,/ Mi s-a dus ce a fost frumos./ Cade frunză
de pe fag,/ Mi s-a dus ce mi-a fost drag,/ Mi s-a dus şi nu mai vine,/ C-a murit pe căi
streine./ A murit în lume pribeag,/ L-a ucis neamţul sub steag./ L-a ucis, mânca-l-ar
focul,/ Cum mi-a mâncat el norocul (ibidem: 479).

Tematica dorului este desigur cea mai recurentă în aceste scrisori, alături de
speranţa întoarcerii celor dragi. Este interesant cum s-au păstrat formulele de
deschidere ale cântecelor bătrâneşti, un fenomen care plasează cântecele-scrisori între
scris şi oralitate. Mai ales, se regăseşte aici o temă culturală relevantă pentru ţărani:
moartea „pe căi străine”. Ar trebui subliniat faptul că, în lumea rurală românească, a
muri departe de cei dragi şi de propria sa ţară era considerată o mare nenorocire
pentru sufletul mortului. Blestemele care urmăresc povestirea morţii sunt folosite ca
un descântec şi, într-un fel, ca o promisiune de răzbunare.
5. Concluzii
După publicarea volumului lui Constantin Brăiloiu despre scrisorile soldatului
Tomuţ în 1944, cântecele-scrisori au rămas, în România, doar în preocupările
aproape exclusiv ale etonologilor şi folcloriştilor. Aceste scrisori au început să fie
incluse şi în antologiile de poezie populară. Supravieţuirea folclorului românesc,
care, după cum a scris Dan Cepraga, „în perioada Marelui Război era încă disponibil
şi viu, în forme destul de complexe” (Cepraga 2016: 193), a încurajat scrierile
versificate ale ţăranilor. Aşadar, tradiţia orală populară le-a oferit un model de
comunicare pentru a se apropia de noul mijloc de transmitere a informației (scrisul),
având în vedere că, cum a zis Antonio Gibelli, ţăranul european „se simțea desigur
mai confortabil cu unelte agricole decât cu stilou şi creion” (Gibelli 2016: 25).
Între cele mai importante colecţii folclorice de cântece-scrisori, o reamintim
pe cea publicată în 1969, de Gheorghe Cernea, în Folclor din Transilvania. Texte
alese din colecţii inedite, vol. 4, şi antologia editată de Ion Cuceu şi Ion Şeuleanu,
Cântecul de cătănie, vol. 1 (1997) şi vol. 2 (2002), în care scrisorile în versuri sunt
alăturate cântecelor soldaţilor. Totuşi, cântecele-scrisori, fiind un gen deosebit, par a
fi fost mereu sacrificate în aceste antologii de folclor. Scrisorile versificate sunt un
gen situat între oralitate şi scripturalitate, caracterizate de o complexă
întrepătrundere între între aceste două dimensiuni, şi n-ar trebui să le analizăm cu
aceeași grilă folosită pentru textele din tradiţia exclusiv orală.
Aceste scrisori evidenţiază impactul alfabetizării în masă, fenomen care s-a
extins până la tranșee în timpul Primului Război Mondial. Noua perspectivă
introdusă de Eugenia Bârlea și de alți istorici și intelectuali din secolul al XX-lea, a
influențat în mare măsură orientarea istoriografiei europene. După cum spunea
Arthur Schnitzler, „vocabularul războiului este făcut de diplomați, de militari, de cei
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puternici. Ar trebui corectat de veterani, văduve, orfani, medici, poeți” (Gibelli
2016: 20, apud Schnitzler 1982).
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First World War Versified Letters: a Female Perspective
The First World War represented one of the most tragic experiences of the last
century and changed deeply all the involved countries from several points of view. First of
all, it was the first technologic war in history that involved all the population, including the
lower classes. Millions of people were taken from their villages and put on the front, in the
trenches, where life was unlikely bearable. For the first time, the war itself loses its heroic
nature: the humble soldiers did not know what they were fighting for and their thoughts were
just for their family, their home and the loved ones. These feelings paved the way to the
widest epistolary phenomenon of all times, a phenomenon that included not just the higher,
educated class, but also the simple soldiers, humble farmers torn off from their homes.
The great war has certainly led to writings called “the writings of suffering”, which
cannot be reduced to one genre. The first collection of these letters is published by the great
Romance philologist Leo Spitzer, whose pioneering studies spurred the analysis of the letters
of the First World War from a philological and linguistic point of view. Censor nominated
for the Habsburg Empire in 1915, Leo Spitzer collects several series of letters which will
then be published in two collections: Perifrasi per esprimere la fame, published in 1920 and
Lettere di prigionieri di Guerra italiani: 1915–1918, published in 1921. In this last volume,
Leo Spitzer gathered the letters of the Italian Army Soldiers and of the Italian soldiers from
Austria, that is what Lorenzo Renzi, in his introduction to Spitzer’s book, described as “the
most formidable corpus of popular Italian”.
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In Romania, the first collections of letters are published together with folklore
materials. The Romanian peculiarity consists, in fact, in a flourishing production of versified
letters, that is to say, letters in all respects, but which present all the typical characteristics of
the traditional Romanian poems, which go in parallel with the poems of recruits. As Lorenzo
Renzi points out in his article about the letters of soldiers, the largest number of studies were
conducted on the exchange of letters of Romanians from Transylvania. The first to be
interested in the letters of the Romanian soldiers was Emil Precup, a contemporary of
Spitzer, also a censor of the Habsburg Empire. A first version of the volume appears in 1916
with the title Jalea prizonierului. Cântece adunate din corespondența prizonierilor Secției
românești de cenzură din Viena. The collection is published in the final version of 1920, with
the title Dor și jale, patimi și suferințe. Poezii culese din război, aranjate și publicate pentru
popor. The versified letters, structured as an old song, use the same fixed and thematic
formulas as the song of marriage. In the region of Moldavia, another censor of excellence
collects and publishes 336 letters: this is Mihai Costăchescu. The versified letters collected
by Costăchescu were published in a collection entitled Folclor din Moldova de jos: texte
alese din colecții nepublicate.
In an important and pioneering work in the Romanian context, Eugenia Bârlea was
concerned about the impact of the First World War on the world of Transylvanian villages,
dealing with various aspects of the problem. In the volume Perspectiva lumii rurale asupra
primului război mondial, the author gives us a look at the Romanian society from the
beginning of the 20th century, focusing on the humble ones. Even in this case, however, the
attention paid to the female sphere is limited to the topic of infidelity. Female infidelity was
particularly condemned, so many satirical songs began to circulate. One of the most
important and extensive collections of song-letters in the First World War is that of the
historian and folklorist Mihai Costăchescu, military censor for the Kingdom of Romania
between 1916 and 1918 in Iasi. This collection contains 336 letters collected during the years
by the military service.
Of these letters, most of which were written by soldiers, we find some examples of
female voices. These are mothers, fiancées, wives. The most common reason is the prayer
for healthy men to return home. The typical formulas of Romanian oral folklore are very
common. Opening and repetition formulas are used to express the feeling of longing. In the
cited examples we see how, in letter 4, a popular tradition opening formula is used (Foaie
verde foaie lată), and in the second letter, we find the repetition (Când ţi-a fi de mine dor;
Când de mine ţi-a fi jale; Când de mine-i fi uitat). These letters highlight the impact of mass
literacy, a phenomenon that extended to trenches during the First World War. The new
perspective introduced by Eugenia Bârlea and other historians and intellectuals of the
twentieth century has greatly influenced the orientation of European historiography. As
Arthur Schnitzler put it, “the vocabulary of war is made by diplomats, the army, the powerful
ones. It should be corrected by veterans, widows, orphans, doctors, poets”.
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