




Albumul pe care it oferim reprezintă un OMAGIUÎnchinat activităţii şi sacrificiului personalităţilor
femini ne româneşti pentru contribuţia lo r la realizarea şi apărarea României Mari. Au fost femei eroi ne
cu nume de neuitat . scrise cu litere de aur În cartea isto riei neamului . au fost destine din linia întâi .

Prin el aducem de asemenea prinosul nostru de recunoştinţă şi sinceră admiraţie FEMEII (... )
"care În acest război a depus aceeaşi muncă neobosită, acelaşi patriotism cald, acelaşi dispreţ pentru
moarte şi cu drept cuvânt putem zice că şidâ nsQ şi-a făcut cu aceeaşi demnitate da tori a către ţară ca şi

ostaşiipe câmpul de onoare" , (Arist ia Pom pei)
Ele au fost "Veşnic răbdătoare şi vrednic jertfite, smeri te femei, sunteţi vrednice de cea mai Înaltă

admiraţie pentru soarta voastră. ..
Tăria Voastră, iubirea Voastră, pute rea Voastră de renunţare au Întărit pe ostaşii noştri ca să ţină

piept duşmanului.
Voi n-aţi Întrebat niciodatăcât va fi de lungă Încercarea, ci liniştite aţi luat asupra voastră povara

dusăpână În ziua războiului de bărbaţii voştri.

Dimineaţa la răsăritul soarelui şi seara la opus, Înainte de a merge la odihnă, voi căutaţi mereu
cărările să vedeţi docă nu se Întoarce unul dintre cei plecaţi.

Aşa sunt femeile ţării mele":(Regina Maria)
Aceste figuri ext raordinare care s-au ridicat peste nivelul celorla lţ i muritori, care au reuşit să se

Înalţe peste egoismul ş i nimicniciace lorl a l ţi, aceste erotne ate neamul ui românesc nu t rebu iesc uitate.
Câţi medic i, suror i decarita te, infirm iere, farmacist e ş.a. p lecaţi toţi ş i toatede bunăvo ie şi mânaţi

de acelaşi dor, acela de a-şi apă ra Ţa ra, nu şi-au găsit moart ea În ghearele alto r duşman i , t ifosul
exantematic , febra ti foidă , dar au salvat viaţa multor bolnavi şi a multor răn i ţi. Câte slujitoare ale
Domnul ui nu s-au jert fi t pentru Îngriji rea răniţilor şi bol navi lor, câte femei , crăşence sau din mediul
rural nu au fost victi mele acestui război... câte... câte şi câ ţi cop ii nu le-au murit in braţe... şi pe câtt
de-ai lo r nu i-au plâns şi nu i-au dus pe ulti mul drum .

Iar la fin al, Consti tu ţia din 1923 nu le-a acordat niciun drept po li t ic cu to t sacrifici ul şi prinosu l de

jert fe adus.Art. 6 prevedea acordarea de drepturi po litice femeilor, dar a fost amânat... era condiţionat

"de legi speciale vot ate cu majori tat e de două tr eimi." Era t recut aşada r, Însă , În realitate se amâna şi

s-a amânat până in 1929.

Aducem calde şi sincere mulţumiri următorilor sprijinito ri. fără a căror colaborare lucrarea
noastră. cu siguranţă, ar fi fost mai puţin reuşită:

... Cabinetului Pat riarhiei Române

... Patriarhiei Române , Preafericitu lui Pări nte Daniel, Pat riarhul Biserici i Ortodoxe Române

.... D·lu i prof. univ. d r. Ioan Drăgan, Director General al Arhive lor Naţionale ale Rom âniei
D-nei dr. Alina Paveleseu, Director General Adju nct al Arhivelor Naţ iona le ale Rom âniei
Dl-ul dr. Narcis Dorin Ion, Director General al Muzeului Naţional Peleş, Sinaia
Dl-ui dr; Mircea Hcrtcpan, Directo r de Patr imoniu al Muzeului Naţiona l Peleş, Sinaia
n-tul Cristian Dragoş Că ld ă ra ru, Directorul Muzeului de Istorie "Paul Pălt ânea", Galaţ i

D-nei Oana Ili e şi d-Iui dr, Cornel Constanti n Ilie - Muzeul Naţional de Istorie a României
D-nelor lum iniţa Iordache şi Anca Ionescu - Muzeul Naţiona l Mili tar . Ferdin and 1", Bucureşt i

Muzeului Naţiona l al Hărţ ilor şi Cărţii Vechi, Colecţia Dana şi Adrian N ăstase

DcneiCristina Popescu, Director General - S.c. Romfilatelia SA
Dcneilum i n i ţa Toncu, Şef Servici u Editare Documentare Opt. - S.c. Romfilatelia SA



O-nei profes or Elena Câr!an-Ungureanu , Preşedinte al Societăţii Naţionale a Femeilor
Orto doxe Române
D-nelo r Carmen Oobre, Marilena Aposto lescu, Corina Noga, Dana Karimi , Silvia Oască lu ,

Mihaela Oragu şi domnului Cătălin Mirea - Biblioteca Academiei Române
O-nei dr. Cătă\ina Macovei, Şef Cabinet Stampe - Biblioteca Academ iei Române
D-nelo rd r.AncaAndreescu, ŞefServic iu Colecţii Speciale şi dr.Adriana Dumi tra n - Biblioteca
Naţională a României
D-nei Eva Dinu , Şef Colecţ ii Specia le - Bibl ioteca Judeţeană "George Bariţ iu", Braşov

D-nei dr. Ruxandr a Moa şa Nazare - Biblioteca J udeţeană "George Bariţiu ", Bra şov

Edi turii Basilica ş i Edit urii Instit utu lui Biblic ş i de Misiune a Bisericii Ortodox e Român e
Editur ilor Casa Ed i torială Pont e, Doxolog ia, Paideia ş i Poliro m
Societăţi i Romf ilatelia
Prinţu lu i Mihai Dimitrie Sturdza (genealogist, Bucureşti )

Dcnei Ioana Ir ina Rişcuţia , nepoata Adinei (Alexandrina) Polizu-Micşuneşt i ş i a Irinei Procopiu
O-nei Ioana Alexandra Wild , nepoata lui Ion Lapedatu şi Preşedlnta Fundaţiei Lapedatu şi

d-Iui Andreas Wild , vicepreşed i nte al Fundaţie i Lapedatu
O-lu i Ion Nicolae Chrissoveloni (om de afaceri , Bucureşti )

O-lui Dan Culcer (ziarist, Fra nţa )

O-lui Mihai Cantunia ri , scriitor , poet , jurnalist , nepotu l doamne i Eliza Leon ida
O-lui Radu Negrescu-Suţu (scriitor, Fra nţa )

O-lu i Alexandru Cazaban (New-York, SUA)
O-nei Roxane Reboul, descendenta famili ei Caragiani (Fra nţa )

O-lui prof . univ. dr. Zoltan Rost âs
O-lu i Ra reş Tudorache
Stareţelor Mănăstirilor Pasă rea , Suzana, Ţigăneşti şi Agapia
Familiei Petr e ş i Rodica Culcer (Bucureşti)

Ilustraţia folosită În lucra re pro vine din fondurile aflate la: Arhivele Naţiona leale Românie i (SANIC
ş i SANJBraşov), Biblioteca Academiei Române (Cabinetu l de Stampe), Bibli oteca Naţională a Român iei
(Co lecţ i i Speciale ), Biblioteca Judeţeană "George Ba riţiu " din Braşov (Co lecţii Speciale), Muzeul
Naţiona l de Istorie a Românie i (Fototeca), Muzeul Naţional Milita r "Regele Ferdinand 1", precum ş i din
unele colecţ ii part icul are, din lucrări publicate şi de pe site- uri onli ne (Europeana 1914-1918 ş . a.).

Prof. univ. dr. Adina Berc i u - Orăgh icescu
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Hortensia Papaaat-illengescu
(1876-1955)

Arhivele Naţion,1t' , le României. SeMtiul
.&.rhivelorNaţional@ lstoriceCentral1! ,

Colecţ~ Docu~tefotograf«

./Eu. când vreau să înţeleg 6ine un lucru; ifim6rac in simioî şi mă Iuminez. ..
,,'Jlu sunt aecât un artizan, unularsuJTetu{ui prin cuvant -,

Fiica generalului Ben gescu şi a profesoar ei Zoe Ştefănescu , s-a născut pe 8/20 de cemb rie 1876
În comuna lve şti, judeţul Galaţi. În perioada 1887·1894 a studiat la Pensionul de Fete .Dimitrie
Boli ntineanu" di n Bucureşt i . În 1896 s-a căsătorit cu magistrat ul Nicolae Papadat având Împreună 4
cop ii. Adeb utat târziu , la 46 deani, În 1912 scriind În presa cu l tura l ă articole şi poezii în limba franceză.

Tn 1919şi-a editat primul roman "Apeadând",Eugenlo vinescu aprecund-c şi devenindu-i mentor.
Scrier ile sale din perioa da 1925-1938 0 insc riu pe Hortensia -Papadat Bengescuin catego ria roma nulu i
psihologic modern , in 1946 con fenn du-l -se Premiul Naţionalpentru Proză.

in 1916 câ nd s-a dec lanşat războiul Horten sia afirma cu mân drie: ..Război! Fiecareacum era soldat
şi orice loc era o tabărd .-

in timp ul Primului Război Mondial , s-a Inrolat soră de carita te vo luntară la Crucea Roşie

Română lucrând in spita lul d in Focşan i şi in Gara d in cccşanl. Experienţa trăită in această perioadă a
impresio nat-o mult şi a imo rtalizat-o in roman ul Balaurul şi in Jurnalul său.

A observat războiu l atât in sălile sp ital ului, cât şi pe pe roa nele Gări i din Focşa n i und e venea u
şi plecau trenurile sa nita re. Hort en sia Pa padat Bengescu a insoţit uneori furgonul cu militar i răn i ţi

preluaţi din Gara Focşan i , iar trenu l care ve nea din spre M.lirăşeşti i-a inspirat titlul unui rom an ,
"Ba lau ru l~. A fost impresionată şi a avut o milă profundă pent ru ~crearuro umană sfârtecată În lupte:
pentru ~omu/ căruia i se vedea inima ", pe ntru "micul om de pdmânţel qalben ", relatări pe ca re le-a
imorta lizat in romanul de război Balaurul, balaurul fiind num ele dat t re nuluicare aduce a miile de răn i ţ i

de pe front. Balaur ul, tit lu l romanu lui să u, e ra intruchiparea răului şi a cruzimi iomeneşt i, balaurul era
tren ul sa nita r ..cu ochii de foc, (... ) negru şi lung, cu geamurile Întunecate, ca o repti/d sumbră". Ş i răni ţii

care se "grămădeau În durere unii peste alţii, se rârau de la unii la a/ţii, se dezfegou de ponsomente unii
pe alţii. se legau iard" i-au t rezit o compasi une greu de descris in cuvinte.
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În rom an, Hort ensia Papada t-Bengescu mă rturisea că dacă Îi scapă numele unu i răn it , "nu mai
pot scriepână cândou-taflu.Dacă nu-miamintescsalaanume dinspitala vreunuiepisod, aştept până
Îmiaducamintecă eraceade la etaj lastânga (...)"

Afost impresionată de sufle tul omului dar mai alesa impresionat-o sufletul femeii care este, d u pă
propria afirmaţie: " ...0 ciudată vietate;are foameşi sete nestinsă. În războiul ăsta careabia Începuse
el fusesede la Începutsupus la grele lupte. Târâtdeparte pe drumurilenecunoscute ale celordragişi
plecaţi, Încremenit de grije, abătut de dorinţe, adesearupt şi sfârşitca să sepoată Împărţi; storsşi pustiu
el tot cereaaliment, vroia Încă În doruliubirilor luiÎmprăştiate să aibă acoloaproapede el, casa care
să-I umple provizoriu, s ă-i Înşele trecător; lipsitde interesş i bucurieel tot cereaun interes, o bucuriecât
demică."

Con temp orani i au descri s-o ca fi ind "o persoană dis tinsă, de remarcabilă distinCţie, de statură

Înaltă, părul bălai care-iÎmpodobeachipulde femeie,puţin obişnuită (...) Vorbea pUţin afectat fără să o
facă intenţionat". (1.M. Dimit rescu, publ icist focşănean carea cunoscut -o).

Bibliografie: Adevărul literor şi artistic, 11-18 iulie 1931, nr. 366-361, p. 5-6; RĂDULESCU, Carmen Ligia.
Hortensia Papadat-Bengescu; marea europeană a anilor '30. Bucu reşti : Recif, 1996; SAVIN, Nastasta
Dimensiuni ale spaţiului şi Marele Război În romanul românesc interbelic: ~Pădurea Spânzuroţilar " de
Liviu Rebreanu, "Balaurul" de Hortensia Papadat-Bengescu, J ntunecore" de Cezar Petrescu şi "Ultima
noapte de dragoste, prima noapte de război " de Camil Petrescu. Brăila: Editura Sfântul Nicolae, 2010.
DÂRDALĂ, Florin. Povestea neştiută a şederi i Hortensiei-Papadat Bengescu la rccşanf. Ziarul de Vrancea
[online]. 11 mai 2015 [Accesat 14 iulie 2011]. Disponibil la: https:/I www.ziaruldevrancea.rojspecial/
educatiej1588816913-povesteanestiuta-a-sederii-hortensiei-papadat-bengescu-la-focsani.html; PÂRVULESCU,
Ioana. Je est un autre: fn lumea bărba ţ ilo r - Jurnalul Hortensie! Papadat-Bnegescu. România Literară , 2002,
nr. 1 (Accesat la 14 iulie 2011]. Disponibil la: http ://www .romlit .rOjn J umea_brbaiIOr_-jUrnalul_hortensiei_
papedat-bengescu__. prOf. univ. dr. Adina Berdu-Drăghicescu

Hortensia Pepadat-Bengescu În faţa
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