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Joi 4 octombrie
10.00-12.00 (MNLR, Calea Grivitei 64-66, Sala Naghiu)
Deschidere

Conf.univ.dr. Ioan Cristescu, 
Directorul Muzeului Național al Literaturii Române 
acad. Eugen Simion (academia Română)
acad. Răzvan Theodorescu (academia Română) 

12.00-12.15 Pauză cafea
12.15-13.15

Prof. Joanna Bourke (Londra), 
Masculinitate, traumă și Primul Război Mondial 

13.30-14.30 Prânz
15.00-17.30 (MNLR, Crețulescu 8, Sala Perpessicius)
15.00-15.50

Prof. giandomenico Iannetti (Londra), 
Pericol, apărare și vulnerabilitate. Perspectiva neuroștiințelor 

15.50-16.20 
anna grillini (Roma), 

Frică și traumă în populația civilă din Italia în timpul Marelui Război. 
Perspectiva psihiatriei

16.20-16.30 Pauză ceai 
16.30-17.30 

Masă rotundă (Moderator: Raluca Dună)
Scriind războiul: traumă, apărare, supraviețuire 
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thursday october 4 
10.00-12.00 (MNLR, Calea Grivitei 64-66, Naghiu Room)
opening

associate Professor Ioan Cristescu, 
Director of the National Museum of Romanian Literature
acad. Eugen Simion (Romanian academy) 
acad. Răzvan Theodorescu (Romanian academy) 

12.00-12.15 Coffee break 
12.15-13.15

Prof. Joanna Bourke (London), 
Masculinity, Trauma and the First World War 

13.30-14.30 Lunch
15.00-17.30 (MNLR, Crețulescu 8, Perpessicius Room)
15.00-15.50

Prof. giandomenico Iannetti (London), 
Danger, Defence and Vulnerability: The Perspective of Neuroscience

15.50-16.20 
Dr. anna grillini (Rome), 

Fear and trauma in Italian civilian population during the Great War: 
The Perspective of Psychiatry

16.20-16.30 Tea break 
16.30-17.30 

Roundtable (Chair: Raluca Dună) 
Writing the War: trauma, defence, survival 
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Vineri 5 octombrie 
(MNLR, Calea Griviței 64-66, Sala Naghiu)
10.00-11.15 (Moderator: Bogdan Crețu)

Prof. Marino Biondi (Florența), 
Pietre de temelie ale memoriei istoriografice: Tutta la Guerra (Tot războiul) 
de Giuseppe Prezzolini (1918) și La letteratura della grande guerra (Literatura 
Marelui Război) de Francesco Formigari (1935)

Conf. univ. dr. Doris Mironescu (Iași), 
Violență și estetism în poezia românească a Primului Război Mondial

11.15-11.30 Pauză cafea 
11.30-12.45 (Moderator: Doris Mironescu)

Conf. univ. dr. Romanița Constantinescu (Heidelberg/ București), 
Amintirile imediate și cele amânate despre înfrângerea de la Turtucaia în 
opera memorialistică a lui G. Topârceanu

Prof. Bogdan Cretu (Iași), 
Primul Război Mondial în literatura lui Mihail Sadoveanu: de la 
„documentele omenești” la ficțiunile autobiografice

13.30-14.30 Prânz 
15.00-17.00 (MNLR, Crețulescu 8, Sala Perpessicius)

Femei pe front și literatura lor (Moderator: Raluca Dună)
Dr. alice Kelly (oxford), 

Amintiri înainte de sfârșit: Moartea în jurnalele surorilor medicale din 
Primul Război Mondial

Dr. Nancy Martin (oxford), 
Cartea vindecătoare: Jurnalul surorilor medicale din Primul Război Mondial

Drd. Erika Bertelli (Florența), 
Frontul femeilor, în Italia. Scriitoare, jurnaliste, surori de la Crucea Roșie 

Dr. Liliana Burlacu (Cluj), 
Arabella Yarka. Războiul unei femei îndrăgostite

17.00-18.00 
Proiecție film (în română, cu subtitrare în engleză)

Scriitori români pe frontul războiului de reîntregire a neamului 

*Conferințele de dimineață vor avea traducere simultană română-engleză, engleză-română, respectiv 
italiană-română. Comunicările și discuțiile de după-amiază vor fi în limba engleză, cu 
excepția comunicărilor Erikăi Bertelli (în italiană) și a Lilianei Burlacu (în română).
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Friday october 5 
(MNLR, Calea Griviței 64-66, Naghiu Room)
10.00-11.15 (Chair: Bogdan Cretu)

Prof. Marino Biondi (Florence), 
Pillars of historiographical memory: The Whole War by Giuseppe 
Prezzolini (1918) and The literature of The Great War by Francesco 
Formigari (1935)

associate Prof. Doris Mironescu (Iași), 
Violence and Aestheticism in the Poetry of World War I

11.15-11.30 Coffee break 
11.30-12.45 (Chair: Doris Mironescu)

associate Prof. Romanita Constantinescu (Heidelberg/ Bucharest), 
Immediate and postponed memories of the defeat at Tutrakan in the memoirs 
of G. Topârceanu

Prof. Bogdan Cretu (Iasi), 
First World War in Mihail Sadoveanu’s literature: from „humane documents” 
to autobiographical fiction

13.30-14.30 Lunch
15.00-17.00 (MNLR, Crețulescu 8, Perpessicius Room)

Women on the frontline and their Literature (Chair: Raluca Dună)
Dr. alice Kelly (oxford),

Remembering Before the End: Death in First World War Nurses’ Narratives 
Dr. Nancy Martin (oxford), 

The Healing Book: The First World War British Nurse’ s Diary
Drd. Erika Bertelli (Florence), 

Women’s frontline in Italy: writers, journalists, Red-Cross nurses
Dr. Liliana Burlacu (Cluj), 

Arabella Yarka. The war of a woman in love
17.00-18.00 

Film projection (in Romanian, with English script)
Romanian Writers on the Frontline of the Great War

*All morning talks will benefit from simultaneous translation RO-EN, EN-RO, IT-RO. After-noon 
talks and discussions will be held in English, with two exceptions: Erika Bertelli (Italian) and 
Liliana Burlacu (Romanian).



Conferința Internațională Interdisciplinară
Primul Război Mondial în Europa: realitatea literaturii, literatura realității 6

Joanna bourke este profesor de istorie la Birkbeck, 
Universitatea din Londra și membru al academiei britanice. 
Este autorul a 13 cărți, unele premiate, despre istoria 
războiului modern, a medicinei, psihologiei și psihiatriei 
militare, istoria emoțiilor și o istorie a violului. Dintre 
cărțile ei: Dismembering the Male: Men’s Bodies, Britain, and 
the Great War (Dezmembrând Masculinul: Corpul masculin, 
Marea Britanie și Marele Război, 1996), An Intimate History 

of Killing (Istoria privată a crimei, 1999), Fear: A Cultural History (Frica: O istorie 
culturală, 2005), Rape: A History from the 1860s to the Present (Violul: O istorie din 
anii 1860 până azi, 2007). Cartea ei What it Means to be Human: Reflections from 
1791 to the Present (Ce înseamnă să fii Uman: reflecții din 1791 până în prezent) a 
fost publicată la Virago în 2011. În 2014 au apărut The Story of Pain: From Prayer 
to Painkillers (Povestea durerii: de la rugăciune la analgezice) and Wounding the 
World: How Military Violence and War-Play are Invading our Lives (Rănind lumea: 
cum violența militară și jocurile video ne invadează viețile). În prezent conduce 
un proiect finanțat de Wellcome-Trust intitulat „Violența sexuală, medicină și 
psihiatrie”. Cărțile sale au fost traduse în chineză, rusă, spaniolă, catalană, italiană, 
portugheză, cehă, turcă și în grecește.

Masculinitate, Traumă și Primul Război Mondial 

Frică și deprimare, furie și durere: acestea erau emoțiile resimțite de oameni în 
timpul Primului Război Mondial. Pentru bărbații trimiși pe front, trauma se datora 
nu doar experiențelor la care erau martori, ci și acelei violențe pe care trebuiau să 
o exercite ei înșiși asupra altor oameni. În această comunicare, voi plasa reacțiile 
emoționale în centrul istoriei războiului. Cum se acomodau „oamenii obișnuiți” 
cu lupta? Ce anume îi ajuta să supraviețuiască traumei și ce se întâmpla cu cei 
care nu reușeau să se acomodeze? Voi folosi scrisori și jurnale ale combatanților, 
dar și operele de artă ale artiștilor care au luptat pe front pentru a reflecta asupra 
experiențelor trăite de bărbați în război. 
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Joanna bourke is Professor of History at Birkbeck, University of London, and 
Fellow of the British academy. She is the prize-winning author of thirteen books, 
including histories on modern warfare, military medicine, psychology and psychiatry, 
the emotions, and rape. among others, she is the author of Dismembering the Male: 
Men’s Bodies, Britain, and the Great War (1996), An Intimate History of Killing (1999), 
Fear: A Cultural History (2005) and Rape: A History from the 1860s to the Present 
(2007). Her book, What it Means to be Human: Reflections from 1791 to the Present 
was published by Virago in 2011. In 2014, she was the author of The Story of Pain: 
From Prayer to Painkillers (oUP) and Wounding the World: How Military Violence and 
War-Play are Invading our Lives (Virago). She is currently the Principal Investigator 
on the 5-year Wellcome-Trust funded project entitled “Sexual Violence, Medicine, 
and Psychiatry”. Her books have been translated into Chinese, Russian, Spanish, 
Catalan, Italian, Portuguese, Czech, Turkish, and greek.

Masculinity, Trauma, and the First World War

Fear and distress, fury and grief: these were the overriding emotions experienced by people 
during the First World War. For men sent into battle, the trauma was not only due to 
what they witnessed but also the violence they perpetrated on others. In this talk, I place 
emotional responses at the centre of the history of total war. How did “ordinary men” cope 
with combat? What enabled them to survive the trauma, and what about those men who 
failed to cope? I will use the letters and diaries of combatants, as well as the artistic works of 
soldier-artists to reflect on the lived experiences of men-at-war.
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Giandomenico iannetti e profesor de neuroștiințe la 
University College London. Conduce un grup de cercetare 
interdisciplinar care lucrează pe neurologia senzorială și 
motrice a oamenilor și rozătoarelor. După un doctorat la 
Universitatea „La Sapienza” din Roma (2003) și un post-
doc la oxford (2006), primește o bursă Royal Society 
University. Din 2009 se mută de la oxford la University 
College London, unde e numit în 2014 profesor de 

neuroștiințe. Cercetările sale sunt finanțate de Wellcome Trust, European Research 
Council și Medical Research Council.

Pericol, apărare și vulnerabilitate: Perspectiva neuroștiințelor

Sistemul nervos ne leagă de restul lumii prin intermediul percepțiilor și al acțiunii: 
informația din mediul înconjurător e folosită continuu pentru a lua decizii care conduc 
la acțiuni capabile să asigure scopul final al vieții, supraviețuirea și reproducerea. Sistemul 
nervos e sensibil în special la detectarea acelor evenimente relevante din mediu care impun 
o acțiune imediată și care primejduiesc supraviețuirea, un exemplu tipic fiind stimulii care 
produc durere. aceștia solicită creierului răspunsuri ample, pe baza cărora s-au construit în 
neurologia tradițională modele despre locul și modul cum se produce durerea în creierul 
uman sau, mai nou, pe baza cărora se poate deduce dacă un individ suferă sau nu. Voi 
argumenta că această perspectivă nu e corectă. Eu sugerez că mare parte a acestor răspunsuri 
ale creierului reflectă un mecanism de bază prin care creierul detectează și reacționează la 
evenimentele senzoriale relevante comportamental, indiferent de natura percepției. Mai 
concret, sugerez că detectarea evenimentului relevant nu e de natură perceptivă, ci reactivă, 
pregătind o acțiune, astfel încât mecanismul fiziologic cuplează răspunsul cortical cu 
activarea sistemului motor.
Stimulii aflați în imediata apropiere a corpului solicită un răspuns comportamental și 
fiziologic mai puternic (un prădător la doi pași de tine e mai relevant decât unul situat la 
distanță) – fenomen care conduce la conceptul de Spațiu Peripersonal (PPS). Descrierea 
intuitivă a PPS drept un spațiu anume, bazat pe distanță, o zonă mai apropiată sau 
mai depărtată de corpul unei persoane e contrazisă însă de date empirice. Eu propun o 
reconceptualizare și includ PPS în teoriile actuale ale selecției acțiunilor și în teoriile 
comportamentului. 
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Giandomenico iannetti is Professor of Neuroscience at University College London 
(UCL). He leads a multidisciplinary research group (www.iannettilab.net) working on 
sensorimotor neuroscience in humans and rodents. after a PhD from the University of 
Rome “La Sapienza” (2003) and a post-doc at the University of oxford (2003-2006), 
in 2006 he was awarded a Royal Society University Fellowship, which he started at the 
Univeristy of oxford. In 2009 he moved to University College London (UCL), where 
in 2014 was appointed Full Professor of Neuroscience. His research is funded by the 
Wellcome Trust, European Research Council and Medical Research Council.

Danger, Defence and Vulnerability: The Perspective of Neuroscience

The nervous system relates us to the rest of the world through perception and action: 
environmental information is continuously used to make decisions resulting in actions 
appropriate to achieve the ultimate objectives of life, survival and reproduction. For 
this reason, nervous systems are particularly sensitive towards the detection of salient 
environmental events that need to be rapidly acted upon and imperil survival – a typical 
example being transient nociceptive stimuli causing pain. These stimuli elicit extremely 
large brain responses, which have been traditionally used to build models of where and how 
painful percepts are generated in the human brain, and, more recently, to infer whether an 
individual is in pain. I will provide evidence that this dominant view is incorrect. Instead, 
I will suggest that the largest part of these brain responses reflect a basic mechanism 
through which the human brain detects and purposefully reacts to behaviourally-relevant 
sensory events, regardless of their perceptual quality. I will describe a basic physiological 
mechanisms that couples these saliency-related cortical responses with an activation of 
the motor system, indicating that saliency detection is not merely perceptive but reactive, 
preparing the animal for subsequent appropriate actions. I will finally show how stimuli 
occurring near the body elicit stronger behavioural and physiological responses. This 
phenomenon, which makes evolutionary sense (a predator within striking distance is 
more salient than one farther away), led to the concept of peripersonal space (PPS). The 
common and intuitive description of PPS as a single, distance-based, in-or-out zone, is 
however contradicted by empirical data. I propose a reconceptualization that incorporates 
PPS into mainstream theories of action selection and behaviour.
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anna Grillini este cercetător independent, cu un 
doctorat obținut la Universitatea din Trento, în 2016. 
Recent a fost cercetător asociat al german Historical 
Institute din Roma, unde a lucrat pe tema automutilării în 
armata italiană între anii 1915-1918. Dintre publicațiile 
ei: “Fast Therapy and Fast Recovery. The Role of Time in 
the Italian Neuropsychiatric Service in the War Zones”, in 
aaVV (eds), War Time, Routledge, 2017. La guerra in testa. 

Esperienze e traumi di civili, profughi e soldati nel manicomio di Pergine Valsugana 
(1909-1924) apare acest an, la Bologna (Războiul din cap. Experiențe și traume ale 
civililor, refugiaților și soldaților din ospiciul de la Pergine Valsugana). 

Frică și traumă în populația civilă din Italia în timpul 
Marelui Război: Perspectiva Psihiatriei

În timpul Marelui Război regiunile italiene de la granița cu Imperiul austro-Ungar 
erau răvășite de trupele mobilizate sau combatante. Populația civilă era forțată să 
își părăsească căminele sau să muncească pentru armată. Dificultățile și privațiunile 
îndurate în timpul lungilor ani de război au lăsat urme adânci asupra sănătații 
psihofizice a populației. Urmele acestei moșteniri grele a războiului pot fi găsite în 
jurnalele femeilor refugiate și în registrele medicale ale spitalelor de boli mintale. 
Jurnalele transmit frica față de viitorul nesigur, angoasa părăsirii casei și greutățile 
vieții de refugiat. Documentele medicale ale spitalelor de psihiatrie, pe de altă 
parte, se centrează pe dificultatea de a reconstrui viața cotidiană după război și de a 
construi o memorie a evenimentelor din timpul războiului cu care să se poată trăi. 
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anna Grillini obtained a PhD at Trento University in 2016 and was recently 
a post-doc researcher at the german Historical Institute in Rome, where her 
topic was self-mutilation in the Italian army (1915-1918). She is currently an 
independent researcher. among her publications: “Fast Therapy and Fast Recovery. 
The Role of Time in the Italian Neuropsychiatric Service in the War Zones”, in 
aaVV (eds), War Time, Routledge, 2017; La guerra in testa. Esperienze e traumi di 
civili, profughi e soldati nel manicomio di Pergine Valsugana (1909-1924), Bologna, 
Il Mulino, in press (2018).

Fear and trauma in Italian civilian population during 
the Great War: The Perspective of Psychiatry 

During the great War the Italian regions that bordered the austro-Hungarian 
empire were torn apart by fighting and moving troops. The civilian population was 
forced to leave their homes or to work for the army. The difficulties and deprivations 
endured during the long years of war left deep marks on the psychophysical health 
of the population. The traces of this heavy war legacy can be found in the diaries of 
refugee women and in the medical records of mental hospitals. The diaries transmit 
the fear towards an unknown future, the anguish of having to leave home and the 
difficulties of life as refugees. The medical records of psychiatric hospitals, on the 
other hand, focus on the difficulty of reconstructing everyday life after the war and 
building a memory of the war events with which it was possible to live together.
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marino biondi este profesor de literatură italiană la 
Universitatea din Florența. Cercetările sale sunt dedicate 
literaturii și istoriografiei secolelor XIX și XX (Novecento. 
Storie e stili del romanzo in Italia), literaturii naționale sau 
literaturii Risorgimento-ului Italian (La tradizione della 
patria, în trei volume) sau Il discorso letterario sulla Nazione. 
Letteratura e Storia d’Italia. Cele două volume din I saggi, 
Cronache. Da Dante ai contemporanei (Venerabilii, cronici. De 

la Dante la contemporani) și Nuove cronache. Antichi e moderni (Cronici noi. Antici 
și moderni) alcătuiesc un tablou în peste o mie de pagini al culturii literare italiene. 
Una dintre cărțile sale recente este Tempi di uccidere. La Grande guerra. Letteratura 
e storiografia (Vremuri ale crimei. Marele Război. Literatura și istoriografia), 2015. 

Pietre de temelie ale memoriei istoriografice: Tutta la Guerra (Tot 
războiul) de Giuseppe Prezzolini (1918) și La letteratura della grande 
guerra (Literatura Marelui Război) de Francesco Formigari (1935)

Comunicarea ia în considerare două texte fondatoare ale istoriei și istoriografiei 
Marelui Război din Italia. Primul iese la cald, imediat după război, în 1918 și 
nu este un volum complet încheiat – Tot războiul, de giuseppe Prezzolini. Este 
prima antologie apărută în Italia care cuprinde relatări ale experiențelor directe 
ale războiului, o carte pasionată și dureroasă, a mărturiilor despre masacre și 
victorii. autorii pe care Prezzolini i-a adus în fața publicului, unii deja faimoși, 
alții necunoscuți, vor deveni apoi simboluri ale marelui eveniment sângeros pe care 
Războiul l-a constituit și a cărui memorie e încă vie. Toți acești autori au devenit 
foarte populari în cultura italiană și foarte îndrăgiți de cititori. Sunt aproape 
toate vocile importante ale Primului Război, cu stiluri diverse și diferite tipuri 
de narațiune, schițe, diaristică, reportaj, până la poezie. Celălalt text fundamental 
este cartea lui Francesco Formigari, care în 1935, în plină dictatură fascistă, a avut 
curajul de a aborda problema istoriografică a Marelui Război cu o obiectivitate 
apreciabilă. aceste două cărți constituie de aceea pietrele de temelie ale memoriei 
culturale a Războiului în Italia.
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marino biondi is professor of Italian literature in the Department of 
Humanities and Philosophy at the University of Florence. His scholarship is 
dedicated to the literature and historiography of the XIXth and XXth centuries 
(Novecento: Stories and styles of the novel in Italy, 1991), to national literature or to 
the literature of the Risorgimento (The tradition of the homeland, in three volumes) 
or The literary discourse on the Nation. Literature and History of Italy. The two 
volumes from The Sages, Chronicles. From Dante to contemporary writers and New 
chronicles. Ancient and modern writers draw a picture of Italian literary culture in 
over a thousand pages (2011-2013). one of his latest books is Times to kill. The 
Great War. Literature and historiography, 2015.

Pillars of historiographical memory: Tutta la Guerra (The Whole War) 
by Giuseppe Prezzolini (1918) and La letteratura della grande guerra 
(The literature of The Great War) by Francesco Formigari (1935)

The paper considers the two founding texts of the great War’s history and historiography 
in Italy. The first, that of giuseppe Prezzolini, was published immediately after the 
war, in 1918 and was not finished - The whole war (Tutta la guerra). It was the first 
historical collection of Italian narratives coming directly from the frontlines and 
trenches, a passionate and still painful book which brought together testimonies of 
the war massacre, but also of its victory. The authors Prezzolini included, some already 
famous, some unknown, were afterwards the symbols of the great event whose memory 
was never extinct. all these authors became very popular in Italian culture: Corrado 
alvaro, antonio Baldini, Luigi Barzini, Emilio Cecchi, Piero Jahier, alfredo Panzini, 
Renato Serra, Scipio Slataper, ardengo Soffici, giuseppe Ungaretti. all or almost all 
voices of the great War are here, with different styles or types of narratives, such as 
notebooks, reportages, diary or poetry. The other fundamental text is the book of 
Francesco Formigari, who in 1935, so, twenty years after the May of War, faced again 
its historiographical question and, despite writing under a fascist dictatorship, he did it 
with great objectivity. We may consider these books pillars of Italian cultural memory.
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doris mironescu este conferențiar dr. la Facultatea de 
Litere a Universității „alexandru Ioan Cuza” din Iași și cercetător 
științific la Institutul de Filologie Română „a. Philippide” al 
academiei Române – filiala Iași. a publicat volumele Viața 
lui M. Blecher. Împotriva biografiei (2011; 2018) și Un secol al 
memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică 
(2016) și a realizat edițiile M. Blecher, Oeuvres complètes, I (în 
colaborare), 2015 și M. Blecher, Opere, 2017. 

Violență și estetism în poezia românească 
a Primului Război Mondial

Poezia Primului Război Mondial, în România, se confruntă cu o dublă problemă, 
una de ordin estetic și cealaltă de ordin etic. Problema estetică este dată de epuizarea 
modelului tardo-romantic de reprezentare a bătăliei (continuat de sămănătoriștii 
impenitenți, prin alegorii patriotice, care nu pot articula o poetică a suferinței) 
și de asimilarea exigențelor modernismului poetic, într-o gamă care merge de la 
„realism” (Camil Petrescu), la simbolism (Horia Furtună, Ion Pillat) și până la 
expresionism (aron Cotruș). Problema etică constă în reprezentarea violenței fizice 
și a mutilărilor corporale într-o manieră care să comunice emoția pioasă fără a 
cădea în erorile simetrice ale triumfalismului patriotic deplasat sau ale estetismului 
autocentrat. Există mai multe grupuri de poeți care reacționează în mod diferit 
la această problemă. Unii sunt moderniști moderați, practicanți ai unei poezii 
„de notație”, a abținerii și palinodiei autoironice, mergând până la denunțarea 
poeticității. alții sunt moderniști radicali, preocupați de compatibilitatea dintre 
oroare și frumusețe, care practică o „privire indirectă” pentru a asuma, la nivelul 
limbajului poetic, experiența traumei despre care scriu.
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doris mironescu is associate Professor at „alexandru Ioan Cuza” Faculty of 
Letters from Iași and researcher at the Romanian academy’s Institute of Romanian 
Philology „a. Philippide”, in the same city. He published the monographs: Life of 
M. Blecher. Against Biography (2011; 2018) and A Century of Memory. Literature 
and Community Conscience in the Romantic Age (2016) and co-edited the first 
volume of M. Blecher’s Oeuvres complètes in French (2015) and edited a complete 
edition of M. Blecher’s Works in Romanian (2017).

Violence and Aestheticism 
in Romanian World War One Poetry

The poets of the First World War were confronted in Romania with two problems, 
one of an aesthetic nature, the other, ethical. The aesthetic problem comes, on 
one side, from the exhaustion of late-romantic models of heroic poetry (that only 
produced patriotic allegories, unable to articulate a poetics of suffering) and on 
the other side from the need to assimilate poetic modernism, a need which gave 
birth in Romania to a rich palette of poetical modes and currents, from realism 
(Camil Petrescu) to symbolism (Horia Furtună, Ion Pillat) or expressionism 
(aron Cotruș). The ethical problem was related to the need to represent physical 
violence and bodily mutilation in a manner which, while still expressing powerful 
emotions, would avoid the symmetrical errros of patriotic triumphalism or 
those of self-centred aestheticism. Different groups of Romanian poets reacted 
differently to this problem. Some of them were moderate modernists and wrote a 
„denotative” poetry dealing with self-censorship and ironic palynody, sometimes 
denouncing poetry itself. others were more radical modernists, concerned with 
the compatibility between beauty and horror and professing an „indirect gaze” 
that might help them integrate, at the level of poetic language, the experience of 
trauma.



Conferința Internațională Interdisciplinară
Primul Război Mondial în Europa: realitatea literaturii, literatura realității 16

romanița constantinescu e doctor al Universității 
albert-Ludwig din Freiburg și conferențiar la Departamentul 
de Studii literare al Facultății de Litere a Universității din 
București, lector-invitat la Seminarul de Romanistică al 
Universității din Heidelberg. Stagii de predare și cercetare la 
universitățile din Köln, Mannheim, Mainz și Viena. Dintre 
publicațiile ei: Selbstvermöglichungsstrategien des Erzählers 
im modernen Roman (1998), Paşi pe graniță. Studii despre 

imaginarul românesc al frontierei (2009). Este în colectivul de coordonare al volumelor: 
Gedächtnis der Literatur. Erinnerungskulturen in den südosteuropäischen Ländern nach 
1989 (2010); Im kalten Schatten der Erinnerung. Eine Anthologie zeitgenössischer Prosa 
aus Rumänien (2009); Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate 
(2008). Studii despre literatura Primului Război Mondial: „Der Erste Weltkrieg in der 
Rumänischen Literatur: Das Problem des antisemitismus. Eine analyse am Beispiel 
von Liviu Rebreanus Erzählung Itzig Struhl, Deserteuer“, în: Textfronten. Perspektiven 
auf den Ersten Weltkrieg im südostlichen Europa (2015). 

Amintirile imediate și cele amânate despre înfrângerea de la Turtucaia în opera  
memorialistică a lui G. Topârceanu

amintirea înfrângerii de la Turtucaia ar fi putut contribui la schimbări sociale 
semnificative și la o reinventare a politicii românești. În loc de aceasta, Turtucaia a 
fost treptat ștearsă din memoria colectivă în perioada interbelică. Prezenta contribuție 
este dedicată transformărilor pe care le-a suferit acest topos al memoriei de la 1916 și 
până astăzi. În mod semnificativ uitarea publică a umilitoarei înfrângeri este însoțită 
de supraviețuirea toposului în documentele subiective ale epocii și în artă. Pornind 
de la memoriile poetului g. Topârceanu pot fi reconstruite poziționările contrastante 
ale memoriei subiective ale martorului față de memoria colectivă în raport cu toposul 
Turtucaia.
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romanița constantinescu is associate Professor of Theory of Literature 
and Comparative Literature at the University of Bucharest. She has also taught 
at the universities of Cologne, Vienna, Mannheim and Mainz. She is currently a 
Visiting Professor of Romanian at Heidelberg University. among her publications: 
Selbstvermöglichungsstrategien des Erzählers im modernen Roman (1998), Paşi pe 
graniță. Studii despre imaginarul românesc al frontierei (Steps Along the Border: A 
Study on the Romanian Concept of Boundaries, 2009). She co-authored Identitate 
de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate (2008), Im kalten Schatten 
der Erinnerung. Eine Anthologie zeitgenössischer Prosa aus Rumänien (2009) and 
Gedächtnis der Literatur. Erinnerungskulturen in den südosteuropäischen Ländern 
nach 1989 (2010). Recent studies on First World War literature: „Der Erste 
Weltkrieg in der Rumänischen Literatur: Das Problem des antisemitismus. Eine 
analyse am Beispiel von Liviu Rebreanus Erzählung Itzig Struhl, Deserteuer“, in: 
Textfronten. Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg im südostlichen Europa (2015).

Immediate and postponed memories of the defeat at Tutrakan 
(Turtucaia) in the memoirs of G. Topârceanu

Keeping the memory of the Battle of Tutrakan alive could have led to significant 
changes in society and to a political rebirth in Romania. However, the devastating 
defeat of the Romanian army at Tutrakan was slowly erased from pubic memory 
in the years after the war. I will examine the effects of this mnenotope from 1916 
until today. It is interesting to note that on one side, the public memory of the 
Battle of Tutrakan was forced to fade into oblivion, but on the other side the topos 
continued to live in various subjective and individual artworks. War memoirs by 
Romanian poet george Topârceanu who fought at Turtucaia will serve as an example 
to reconstruct these contradictory viewpoints between collective memory and the 
personal perception of an eyewitness.
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boGdan crețu, critic și istoric literar, prof. univ. dr. 
la Facultatea de Litere, Universitatea „alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, director al Institutului de Filologie Română 
„a. Philippide”, Iași. a publicat peste 100 de studii în reviste 
academice și volume colective din țară și străinătate și peste 
500 de articole, eseuri, cronici literare la reviste culturale, a 
editat și a prefațat numeroase volume. Dintre cărțile sale: 
Utopia negativă în literatura română (2008), Iluziile literaturii 

și deziluziile criticii. Noi coduri de lectură, între estetic și ideologic (2015).

Primul Război Mondial în literatura lui Mihail Sadoveanu: 
de la „documentele omenești” la ficțiunile autobiografice
M. Sadoveanu participă la Primul Război Mondial cu toate mijloacele pe care le 
are: ca ofițer, concentrat în așteptarea intrării României în război, apoi ca ofițer 
participant la lupte, în fine, ca director al unor reviste de război destinate soldaților 
sau civililor din spatele frontului („gazeta ostașilor” și „România”). Dar cea mai 
importantă contribuție a sa este cea literară. Publică, mai întâi, în 1915, reportaje, 
consemnări de la fața locului, în revista „Viața Românească”, la rubrica „Documente 
omenești”. alături de altele, aceste texte vor alcătui volumul din 1920, Frunze-n 
furtună, dedicat în întregime Războiului de întregire. Povestirile apărute tot în „Viața 
Românească”, în 1916, vor alcătui volumul Cocostârcul albastru (1921), în care sunt 
literaturizate experiențele trăite pe front. Volumul Morminte (1939) prelucrează și el 
experiența de război a scriitorului. 
Ficțiunile documentate ale lui Sadoveanu se întâlnesc cu mărturiile nediluate 
ficțional ale lui Topârceanu, întregind un episod mai puțin frecventat de istoriografia 
noastră oficială, precum Turtucaia. analizând diferitele versiuni ale acestor texte 
scrise la cald sau la distanță - temporală sau afectivă - de evenimente, lucrarea își 
propune să detecteze raportul dintre document și ficțiune, dintre faptele precise și 
„sadovenizarea” lor.
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boGdan crețu is a literary historian and critic, professor at the Faculty of 
Letters of the University „alexandru Ioan Cuza”, in Iași and director of the Institute 
of Romanian Philology „a. Philippide” from the same city. He published over 
100 studies in academic journals and collective volumes in Romania and abroad 
and over 500 articles, essays and chronicles in cultural reviews. He is also editor 
of various volumes. among his publications. Utopia negativă în literatura română 
(Negative Utopia in Romanian literature, 2008), Iluziile literaturii și deziluziile criticii. 
Noi coduri de lectură, între estetic și ideologic (Illusions of literature and disilussions of 
criticism. New codes of reading, between aesthetics and ideology, 2015).

First World War in M. Sadoveanů’s literature: from 
the „humane documents” to autobiographical fiction
Romanian writer Mihail Sadoveanu took part into The First World War in all possible 
forms: as mobilised officer, waiting for Romania’s entry into the great War, then as 
a combatant, and finally as editor-in-chief of war journals for soldiers and civilians 
behind the frontlines like „gazeta ostasilor” (Journal of soldiers) or „Romania” 
(official publication of war propaganda). But his most important contribution is on 
the literary field. He published war reportage in 1915 (Humane documents is the title 
of his rubric in „Viata Romaneasca”, an important Romanian literary review). These 
texts will gather in the 1920 volume Leaves in storm (Frunze in furtuna). other war 
stories first published in the same review in 1916 will make up another volume in 
1921, The blue stork (Cocostarcul albastru). 
The war fictions of Sadoveanu, coming out of his own war experience meet the non-
fictional memoirs of Topârceanu so that they offer together a very complex image 
of the Turtucaia episode, a delicate subject of past and present historiography. The 
paper will analyse these different versions of Sadoveanu’s texts, written during the war 
or at a temporal or emotional distance and how they reflect the special relationship 
between the real document and the fiction of literature. 
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alice kelly este Harmsworth Junior Research 
Fellow la Rothermere american Institute și la Corpus 
Christi College, University of oxford. Cercetarea ei are 
drept centru de interes istoria literară și culturală a Marii 
Britanii și a americii în secolul XX, în special istoria 
Primului Război Mondial. În prezent lucrează la o carte 
intitulată Modernisme Comemorative: Scriitoarele, Moartea 
și Primul Război Mondial. a publicat o ediție critică din 

reportajele de război ale lui Edith Wharton, Fighting France: From Dunkerque to 
Belfort (Edinburgh University Press, 2015), articole și capitole despre literatura 
modernistă și a Primului Război. În 2018 a fost Remarque Visiting Fellow la New 
York University.

Amintiri înainte de sfârșit: 
Moartea în jurnalele surorilor medicale din Primul Război Mondial

Confruntarea directă cu suferința fizică și moartea (pe care surorile medicale o 
întâlneau în punctele de triere și în spitalele militare) a fost în timpul Primului 
Război Mondial una fără precedent. S-a scris mult despre șocul cultural al tinerelor 
crescute cu grație care au pășit din saloanele Edwardiene direct în ororile Primului 
Război (Macdonald 1980), dar s-a scris puțin despre cum s-au descurcat surorile 
medicale cu un asemenea număr de muribunzi. Lucrarea va explora modul în care 
femeile implicate în spitale și în punctele de triaj din zonele de război și din spatele 
frontului au fost martore și au redat experiența morții militarilor pe care îi îngrijeau 
în jurnale și memorii pe care le-au ținut în timpul războiului. Voi lua în considerare 
narațiuni literare, dar și cultura vizuală (postere de propagandă sau albume ale 
surorilor medicale) și voi argumenta că aceste discursuri culturale elaborate chiar 
în timpul războiului constituie un tip de proto-comemorare imediată, înainte 
ca modurile memoriei să-i zicem oficiale să fie stabilite. Voi urmări întâlnirea 
aceasta extrem de intensă, a proximității fizice dintre surorile medicale și soldații 
muribunzi sau morți – și sper să demonstrez că surorile erau implicit poziționate 
în avangarda dezbaterii contemporane asupra morții, înmormântării și a unei 
comemorări adecvate.
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alice kelly is the Harmsworth Junior Research Fellow at the Rothermere 
american Institute and Corpus Christi College at the University of oxford. Her 
research focuses on twentieth-century literary and cultural history in Britain and 
america, particularly of the First World War. She is currently completing a book 
entitled Commemorative Modernisms: Women Writers, Death and the First World 
War. She has previously published a critical edition of Edith Wharton’s First World 
War reportage, Fighting France: From Dunkerque to Belfort (Edinburgh University 
Press, 2015), and various articles and book chapters on modernist and First World 
War literature. In Spring 2018, alice was a Remarque Visiting Fellow at New York 
University. 

Remembering Before the End: 
Death in First World War Nurses’ Narratives

The confrontation with injury and death that nurses encountered in casualty 
clearing stations and military hospitals during the war was unprecedented. Much 
has been written on the culture shock to ‘these gently nurtured girls who walked 
straight out of Edwardian drawing rooms into the manifest horrors of the First 
World War’ (Macdonald 1980), but relatively little on how nurses coped with 
such large numbers of dying men. This paper explores the ways in which women 
involved in hospitals and casualty clearing stations in the war zones and on the 
home front witnessed and represented military death in contemporary diaries and 
memoirs. Drawing predominantly on literary accounts as well as visual culture 
(propaganda posters and nursing scrapbooks), this paper argues for these wartime 
accounts as what I call a type of immediate proto-commemoration, before more 
official memorial modes were established. Focusing on intensely proximate 
encounters between nurses and the dying and dead, I hope to demonstrate that 
nurses were implicitly positioned at the very forefront of the contemporary debate 
about death, burial and adequate memorialisation.
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nancy martin este un tânăr cercetător, cu un doctorat 
în literatură engleză obținut la oxford, teza fiind centrată 
pe literatura britanică și scrierile biografice ale Primului 
Război Mondial. a publicat în câteva reviste și antologii 
de texte, precum Journal of International Women’s Studies și 
Textual Practice. Este coordonator științific al proiectului 
Lest We Forget (Ca să nu uităm), un proiect național de 
digitizare a memoriei Primului Război Mondial în Marea 

Britanie, dezvoltat de Universitatea oxford. 

Cartea vindecătoare: 
Jurnalul surorilor medicale din Primul Război Mondial

În mijlocul haosului din timpul Primului Război Mondial, scrierile personale au 
căpătat o semnificație specială, atât pe front, cât și acasă. Jurnalul personal ori 
scrisorile erau vehiculele potrivite prin care bărbații și femeile își puteau exprima și 
negocia noile fațete și fragmente ale eului; de asemenea erau locurile unde diferite 
scenarii sociale puteau fi scrise, testate, auzite sau spații de întâlnire pentru traumele, 
suferința și pustiirea sufletească produse de război. abordând discipline precum 
studiile literare, psihologia cognitivă și sociologia, lucrarea va discuta potențialul 
efect terapeutic al scrierilor biografice ale surorilor medicale din Primul Război 
Mondial. Voi examina o colecție de jurnale, publicate sau încă în manuscris, ale 
surorilor medicale activând pe front și modul în care acestea își exprimă și afirmă 
identitatea profesională de vindecător pe pagina scrisă. Scrierea autobiografică 
sau diaristică funcționează ca un instrument al deplasării fricii și traumei. De 
asemenea furnizează celei care scrie un spațiu privat unde durerea și memoria pot 
deveni vizibile. Transcriind poveștile personale ale pacienților, surorile medicale 
îi extrag pe aceștia din anonimatul războiului și al morții, restaurând, într-un 
fel, demnitatea lor umană, ca și masculinitatea lor. astfel, ele reafirmă și valoarea 
rolului lor profesional. 
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nancy martin is an early career researcher. She recently completed her DPhil 
in English Literature at the University of oxford, where her thesis centred on First 
World War British Literature and Life-Writing. Her work has been published in 
several edited collections and journals, including Textual Practice and the Journal 
of International Women’s Studies. She is currently Research Coordinator of oxford’s 
Lest We Forget, a national First World War digitization project.

The Healing Book: 
The First World War Nurse’s Diary

In the midst of the First World War’s chaos, life-writing held heightened significance 
on both home and battlefront. The diary and letter were appropriate generic vehicles 
through which men and women could express and negotiate the new facets and 
fragments of self; they were also sites where different social scripts could be tried 
and rehearsed, and venues for the navigation of war’s trauma, suffering, and grief. 
Drawing together the fields of literary studies, cognitive psychology, and sociology, 
this paper will consider the therapeutic potential of life-writing for the First World 
War nurse. More specifically, drawing on a collection of both published and 
unpublished diaries, it will examine how the frontline nurse expresses and reasserts 
her professional identity as healer on the written page. Life-writing here functions 
as a tool in the navigation of fear and trauma; it also provides the nurse with a 
private venue to both grieve and memorialize. Through transcribing the personal 
stories of her patients, she reclaims them from the war’s anonymity and mass death, 
thereby restoring, in some sense, their dignity, as well as their masculinity. In doing 
so, she also simultaneously reasserts the value of her own professional role.
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erika bertelli are o diplomă în arhivistică, paleografie 
și diplomație (conferită de arhivele de Stat din Florența) și 
este în faza finală a unui doctorat internațional în filologie, 
literatură italiană și lingvistică la Universitatea din Florența. 
Este membru al Centrului de cercetare anazetesis.

Frontul femeilor, în Italia. 
Scriitoare, jurnaliste, surori de la Crucea Roșie

Tema relației dintre scrierile femeilor și Marele Război poate fi abordată în moduri 
diverse. În orice caz, vorbim despre femei puternic angrenate social, active, deși, 
ca jurnaliste, indiferente din punct de vedere politic – dar aceasta nu când sunt 
confruntate cu mișcarea de emancipare a femeilor, față de care iau atitudine în mod 
deschis. aceste femei au avut de a face cu o temă arzătoare: dezbaterea legată de 
intrarea Italiei în război, alegerea neutralității sau a acțiunii. Războiul a șters toate 
impedimentele și constrângerile legate de activitățile publice ale femeilor, a marcat 
intrarea lor deplină în literatură. Lucrarea va examina operele produse în timpul 
războiului de cele mai importante scriitoare, jurnaliste, surori ale Crucii Roșii din 
Italia. 
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erika bertelli obtained in 2013 the Diploma of archives, Paleography and 
Diplomacy at the State archives of Florence and is currently enrolled in the third 
year at the International Doctorate in Philology, Italian Literature and Linguistics 
at the University of Florence. She is a member of the anazetesis Research Center. 

Women’s frontline in Italy: 
writers, journalists, Red-Cross nurses

The theme of the relationship between women’s writing and the great War can 
be viewed in different ways. These women are strongly committed to social issues, 
they are also very active and above all, as journalists, politically indifferent – but 
not when confronted with the emerging emancipationist movement. These women 
have also to deal with the acceptance of war, another debate on the Italian choice 
to enter or not the war: the choice of neutrality or of action. The great War has 
cleaned up all impediments and constraints on women’s public activities, it marked 
their full entry into literature. The paper will examine the writings of some of the 
major women writers, journalists and Red Cross nurses of this particular historical 
moment.
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liliana burlacu e doctor în științe filologice al 
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și cercetător 
principal în colectivul de istorie literară al Institutului de 
Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-
Napoca. E coautoare la volumele New York Magazin - istoria 
adnotată a unei publicații românești 1997-2012 (2012); 
Mihail Sebastian. Remember 1945 (2015); Cultură și politică 
(2016). a îngrijit împreună cu aurel Sasu și D.g. Burlacu 

ediția Constantin Fântâneru, Jurnale, I-II, 2012. Colaboratoare la Dicționarul 
cronologic al romanului românesc (1990-2000), 2011 și la Dicționarul cronologic al 
romanului tradus în România (1990-2000), 2017.

Arabella Yarka. Războiul unei femei îndrăgostite

anul 1937 pare a fi cel al confesiunilor feminine. Volumului secund de memorii 
al Sabinei Cantacuzino, Din viața familiei I.C. Brătianu 1914–1919, îi succede 
un altul, al mai tinerei arabella Yarka, Au jour le jour (carnet intim) 1913–1918 
(publicat în limba română cu titlul De pe o zi pe alta). abordând un segment 
temporal apropiat, autoarele se situează în posturi diferite: Sabina Cantacuzino, 
conștientă de rolul politic pe care familia sa îl are în istoria României; arabella Yarka 
și ea conștientă, dar ... de lipsa oricărei celebrități. Mobilul publicării jurnalului 
pentru cea de a doua e, însă, lipsit de frivolitate: gestul disperat al unei ființe de 
a-și anihila rămășițele unui „idealism ridicol” și ale unei „mândrii nebunești”, 
complementare, de fapt, iubirii nefericite pentru soțul Carol a. Davila. Războiul 
devine, în cazul arabellei, catalizatorul maturizării sale depline.
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liliana burlacu is doctor in philology at Babeș-Bolyai University from Cluj-
Napoca and a researcher at „Sextil Pușcariu” Institute of Linguistics and Literary 
History of the Romanian academy from the same city. She co-authored: New York 
Magazine – the annotated history of a Romanian journal (2012), Mihail Sebastian. 
Remember 1945 (2015), Culture and politics (2016). She edited with aurel Sasu and 
D.g. Burlacu an edition of the diaries of Romanian interwar writer Constantin 
Fantaneru (Jurnale, I-II, 2012). She contributed to the volumes Chronological 
Dictionary of Romanian Novel 1990-2000 (2011) and Chronological Dictionary of 
Novels Translated in Romania 1990-2000 (2017). 

Arabella Yarka. The War of a Woman in Love

at around 20 years after the First World War, in 1937, two important women’s 
confessions about war years are published in Romania. Sabina Cantacuzino, 
daughter of the Romanian politician I.C. Bratianu, published in 1937 the second 
volume of her memoirs (she began writing her memoir in 1921 and published first 
volume in 1933): Din viața familiei I.C. Brătianu 1914–1919 (From the life of the 
family of I. C. Bratianu 1914-1919). In the same year the younger arabella Yarka 
published at Bucharest, in French, the intimate notebook Au jour le jour 1913–
1918 (Living one day at a time). Even if they write about the same period, they 
write very differently: Sabina is conscious about the outstanding political role of 
her family in Romanian history, arabella is conscious, on the contrary, of the lack 
of any celebrity. The mobile for writing her diary is not frivolous, but a desperate 
gesture to eradicate a “ridiculous idealism” and a “foolish pride”, both related to 
her unhappy love for her husband, dr. Carol Davila. For her, war is the catalyst of 
her inner development.
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