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Eroii sunt întocmai stelelor ce par a luci 
toate deopotrivă pe bolta cerului, dar dintre care 
amintirea lumii nu reţine decât numai pe acelea 
care-i servesc spre orientare. Stele nepieritoare 
rămân deci în istoria neamului Eroii noştri!1

În urmă cu puţină vreme trasam, 
împreună cu Marius Rotar, coordonatele 

unei viitoare cercetări asupra problematicii eroismului în spaţiul românesc, din 
zorii romantismului şi până după primul război mondial2. Fără a mai sublinia acum 
importanţa temei, ca de altfel şi actualitatea ei, voi trece direct la subiectul studiului de 
faţă, unul oarecum atipic din perspectiva firului cronologic şi tematic enunţat pentru 
vertebrarea cercetării cu ocazia pomenită mai sus. Este vorba de concepţia de după 
primul război mondial asupra eroului în litera discursului oficial, în general, şi a celui 
legislativ în special. A demara o atare anchetă din zona legislativului oferă însă un 
pilon important analizei, iar anii imediat următori Marelui Război oferă consistenţă, 
cantitativ din acest punct de vedere. Sunt anii în care conceptul de eroism primeşte 
conotaţii ferme, precise şi în care transpare totodată cel mai pregnant grĳa societăţii 
pentru asimilarea noţiunii, chiar dacă întro formulă mai puţin complexă, mai puţin 
variată, pentru aşezarea acesteia întrun cadru legal şi instituţional. 

Cine sunt eroii şi cine îi stabileşte? Formula de reprezentare a conceptului apare, 
fără doar şi poate, drept una mai puţin variată atunci când este contiguă unui discurs 
oficial, mai ales întro perioadă covârşitor înrâurită de anii unui război atât de devastator, 
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aşa cum spaţiul românesc, ca de altfel întregul mapamond, nu mai suportase vreodată. 
Însă chiar şi aşa, mai puţin complexă în imaginarul oficial, formula eroismului aparţine 
unui înalt nivel de abstractizare, având la bază în primul rând un concept moral şi 
necesitând un sistem filosofic raţional ce include principiul dualist conştiinţă-trup. 
Un erou conştientizează anumite valori, în primul rând, este un purtător al valorilor 
raţionale, chiar dacă acestea sunt, nu de puţine ori, antagonice cu alte valori raţionale 
cărora slujesc alţi eroi din alte spaţii. Mai mult decât atât, eroismul nu poate exista 
în afara unui conflict de valori. E nevoie de concepte sau măcar de sensuri opuse, de 
antonime, de antiteze, pentru ca eroul să îşi constituie profilul. În continuare, eroul 
este un om moral, un model şi un învingător, prin faptul că îşi atinge scopurile. E 
valoros pentru că se ridică împotriva oricărei ameninţări împotriva propriilor valori. 
Trupul său, după modelul dogmei creştine, nu este decât un vehicul, ce face posibilă 
slujirea respectivelor valori. Moartea sa este una nobilă, temă romantică prin esenţa 
ei, impusă în spaţiul românesc definitiv după 18483. Individul nu mai este el însuşi, 
ci reprezintă patria în primejdie. Patria îi acaparează viaţa, dându-i în schimb gloria 
eternă, recunoscută în sânul marii fiinţe colective4. Viaţa veşnică a soldatului, şi în 
general a eroului modern, nu mai este lăsată aşadar doar în grĳa divinităţii, ci se 
conjugă cu recunoştinţa concetăţenilor, datori să-i perpetueze amintirea5.

Ostaş mort6

3 Marius Rotar, Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea, vol. II, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 
2007, p. 412-416.

4 Ibidem, p. 417-418.
5 Andi Mihalache, Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzollern, 

Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2007, p. 234.
6 DJAN Alba, Fond Colecţia de documente fotografice, nr. fond 433, nr. inv. 1223, poziţia 217.
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Un discurs oficial, ce va constitui tema centrală a studiului de faţă, va fi unul 
tributar clişeelor, cu atât mai simplificatoare cu cât, aşadar, ne raportăm la un 
eveniment în esenţa lui simplificator. Pentru că ce altceva reprezintă războiul dacă 
nu momentul marilor uniformizări? Desigur, textele de lege sunt, ca oricare alte texte, 
cumularde: ele oglindesc interferenţe ale culturii civile cu politica guvernamentală, 
militară, economică, reprezintă anumite nivele de evoluţie şi aşteptări ale societăţii. 
Dar în esenţa lor sunt simplificatoare, atât prin faptul că sunt tributare unui limbaj 
specific, normatizat, schematizat, cvasi-impersonal, cât şi prin faptul că ele reprezintă 
cu precădere aşteptările guvernamentale. Aşadar, cine sunt eroii în perspectiva legii e 
uşor de intuit. Un discurs oficial, cumulând aici legislaţia vremii, cuvântările oficiale şi 
presa oficială (este vorba de revista Cultul eroilor, organul societăţii Mormintele eroilor, 
cea abilitată cu administrarea largă a diferitelor aspecte ce ţin de fenomen) relevă poate 
tipuri diferite de eroi, însă tiparul este acelaşi: personajele avute în calcul sunt cei care 
s-au sacrificat intereselor naţionale, scopurilor războiului. Dacă în alte zone supuse 
războiului eroul este artizanul victoriei, al eliberării etc., la noi ceea ce contează este 
unificarea naţională, posibilă ca urmare a războiului. De aceea, cei aflaţi sub arme, mai 
mult sau mai puţin distinşi prin fapte măreţe, devin eroi ai întregirii. Recunoaşterea 
ultimă, în această cheie a raportului individului cu scopul războiului, transpare chiar 
din Rezoluţia Unirii, actul suprem al îndeplinirii ţelului războiului. Punctul VIII al 
acesteia era dedicat eroilor frontului: „Adunarea Naţională cu smerenie se înclină 
înaintea memoriei acelor bravi români, care în acest război şi-au vărsat sângele pentru 
înfăptuirea idealului nostru, murind pentru libertatea şi unitatea naţiunii române”. 
Cum împlinirea dezideratului „întregirii” obţine prim-planul, eroizarea, cu această 
ocazie, vizează pe toţi cei ce sunt consideraţi a fi luptat pentru atingerea acestuia, cu 
sau fără finalizarea dorită, adică în războiul tocmai încheiat, evenimentul principal 
ce a făcut posibilă întregirea, dar şi oricând altcândva, ajungându-se la ipoteza că ar 
fi trebuit sfinţiţi „[…] toţi eroii neamului, din toate timpurile, care au suferit şi şi-au 
jertfit viaţa pentru existenţa, întărirea şi întregirea neamului românesc, […] Horea, 
Cloşca şi Crişan […] să fi fost decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazu […]”. La fel ar fi 
trebuit decoraţi Mihai Viteazu, Ştefan cel Mare, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, 
regele Carol I ş.a.7 

Asimilarea conceptului de erou se particularizează, cu siguranţă, pe fondul 
evoluţiei istorice din România, imediat ulterioară războiului. Unirea de la 1 decembrie 
1918, încoronarea lui Ferdinand în 1922, împlinirea faptică, punerea în practică a 
actului Unirii, ce nu trebuia să creeze disensiuni între versanţii Carpaţilor, aflaţi în 
timpul desfăşurării războiului în tabere diferite, toate acestea au influenţat conformaţia 
eroului pentru spaţiul românesc, impregnându-i o anumită specificitate. Pe lângă 
faptul că aglomerarea unor evenimente de maximă importanţă politică a făcut ca 
amintirea războiului să fie foarte vie pentru o perioadă de timp mai lungă, alimentând 
şi justificând pe mai departe ideea sacrificiului, necesitatea unui compromis a conferit 
o nuanţă de paradox actului eroizării. Pe de-o parte poziţia oficială a părut a fi foarte 

7 Vezi Cultul eroilor noştri, III, nr. 10-11, ian.-feb. 1923, p. 4.
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indulgentă cu toţi beligeranţii, lăsând uşa deschisă şi noilor cetăţeni ai României 
ce luptaseră împotriva viitoarei lor patrii, pe de alta însă „literatura” oficială s-a 
arătat extrem de zgârcită cu atribuirea etichetelor de „erou”, ce a presupus prezenţa 
războinică de partea Antantei, a învingătorilor, pentru „reîntregire”. Totuşi, regula 
devine uneori discretă, nemaicontând de partea cui au luptat eroii. De exemplu, „pe 
multe tărâmuri ale Europei şi-a jertfit românismul feciorii în Marele Război”, astfel 
că între eroi se numără deopotrivă şi „legionari români cari desertând din armata 
austro-ungară [care] şi-au făcut un titlu de glorie de a lupta alături de fraţi italieni, 
în contra pajurei ce-i asuprise”, dar şi „români căzuţi pe frontul italian sub uniforma 
austriacă”8. Sau, cu mai mult lux de amănunte, cu ocazia dezvelirii unui monument la 
Ighel, în judeţul Alba (25 mai 1922), se teoretizează amintirea celor căzuţi „din pricina 
suferinţelor îndurate în marele război, pornit de austro-germani pentru supremaţia 
lumei şi pentru care – din nenorocire – şi soldatul român austro-maghiar a fost trimis 
să lupte – împins, amăgit, ameninţat. Toate neamurile din toată Austro-Ungaria dacă 
au luptat, a fost şi pentru drepturile lor negate de veacuri, şi prin urmare vitejii care 
au căzut merită toată glorificarea”9.

Înmormântarea unui erou10

Înregimentarea în rândul eroilor este altfel foarte permisivă, căci condiţia suficientă, 
şi nici măcar întotdeauna necesară, este doar aceea a suferinţei de pe urma războiului, 
fie a celor apropiaţi în urma decesului celui devenit erou, fie a eroului însuşi, invalid, 

8 Eroii români căzuţi între streini, în Cultul eroilor noştri, II, nr. 2, 1921, p. 20.
9 Dare de seamă, în Cultul eroilor noştri, III, nr. 3, 1922, p. 18.
10 Înmormântarea locotenentului francez H.J. Richard, căzut pe frontul român - DJAN Alba, 

Fond Colecţia de documente fotografice, nr. fond 433, nr. inv. 1223, poziţia 126.
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rănit în război. Acesta este tiparul eroului construit în discursul oficial, unul simplu şi 
uniformizant deopotrivă, iar modelul este valabil în cazul tuturor naţiunilor angrenate 
în război. 

Tiparul oficial este evident departe de nuanţele pe care le propun alte tipuri de 
discurs ale vremii, zămislite ca urmare a unor iniţiative particulare. Departe, de pildă, 
de nuanţele pretenţioase cu care construieşte literatura11, de multe ori situată pe o 
poziţie anti-război, având ca model „Focul” lui Henri Barbusse, roman ce reuşea să 
se ridice, chiar din 1916, împotriva dogmei naţionaliste şi a militarizării. Literatura 
de valoare consacrată războiului, de la „Iniţierea unui bărbat” a lui Dos Passos, 
„Clérambault” (Romain Rolland), „Nimic nou pe frontul de Vest” (Erich Maria 
Remarque), sau „Adio arme” (Ernest Hemingway), la „Pădurea spânzuraţilor” a 
lui Rebreanu şi „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, a lui Camil 
Petrescu, zugrăveşte în general personaje copleşite de monstruozitatea războiului, iar 
înţelesul de erou primeşte aici nuanţe multiple. Departe şi de imaginile produse de 
cinematografie, sector ce înregistra o evoluţie interesantă, începând cu o propagandă 
ce friza culmea şovinismului, în chiar primii ani de după încheierea Marelui Război, 
cu producţii precum „Bestia din Berlin” (regia Rupert Julian, 1919) şi „Javra prusacă” 
(r. Raoul Walsh). Războiului i se descoperea fotogenia, spectaculosul, ceea ce făcea ca 
primele pelicule dedicate lui să fie tributare grandilocvenţei, aşa cum stau lucrurile şi în 
cazul filmului de debut al lui Rudolph Valentino, „Cei patru cavaleri ai apocalipsului” 
(r. Rex Ingmar, 1921), un mare succes la vremea respectivă. O schimbare totală de 
registru va surveni însă odată cu „Marea paradă” a lui King Vidor (1925) ce reuşea să 
se întrebe cui foloseşte războiul, creionând, în acelaşi timp, tipuri complexe şi diferite 
de eroi, ale căror individualităţi sunt mistuite de grozăvia războiului12.

Am amintit aceste exemple din sfera literaturii şi cinematografului, cu tuşele lor 
preţioase, pentru a evidenţia mai bine, prin contrast, tiparul eroului impus de discursul 
oficial. Fără îndoială şi acest tip de discurs copleşeşte individualităţile, dar întrun alt 
sens, unul al uniformizării impuse de finalităţile urmărite prin război de către cercurile 
oficiale. Deşi oferă mai mult eroului decât în tablourile literaturii sau cinematografului, 
îi oferă distincţii, proprietăţi, recunoaştere şi chiar accesul la nemurire, sau, cel 
puţin, la un anume tip de nemurire, discursul oficial îi şterge individualitatea, i-o 
devorează, nelăsându-l să îşi pună întrebări, să conteste scopurile războiului şi să îşi 
reprezinte absurditatea acestuia. Vom avea parte de indivizi cu trăsături ferme, şi 
nu de complexitatea unui Ştefan Gheorghidiu sau de remuşcările şi traumele unui 
Paul Bäumer („Nimic nou pe fronul de Vest”). Eroii reprezintă în tiparul lor oficial, 
în fapt, un erou multiplicat, iar diversificarea survine abia după realizarea acestei 
prime nivelări, vizând doar grade militare, pregătire, zone de provenienţă şi obârşie 
socială, deci fără să clatine tipologia eroului deja stabilită. Diferă mai apoi „doza” de 
eroism repartizată fiecăruia, în linii mari direct proporţională cu gradul de suferinţă 

11 Asupra registrelor pe care le oferă poezia morţii eroice, vezi M. Rotar, op. cit., p. 421-442.
12 Vezi Tudor Caramfil, Vârstele peliculei, vol. II, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984, p. 59-82.
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produs de experienţa războiului. Personajele care contează sunt cele ale consonanţei 
cu dezideratele statale, cele care se sacrifică ideii întregirii. Militarizarea iminentă 
a eroului, în contextul războiului, îl repliază şi mai mult, mai ales din perspectiva 
textelor oficiale, la ideea de executant, dar (şi aici intervine marele câştig al catehizării 
pe linie naţională din perioada modernităţii !) nu la un simplu executant. Este,
într-adevăr, un executant care nu pune întrebări, dar unul însufleţit de preceptele 
care călăuzesc şi demersurile cercurilor politico-guvernamentale, pe care precepte, 
de asemenea, pare că şi le-a asimilat demult. Nicicând omul de rând nu pare să fi fost 
mai aproape în gând şi simţire cu statalitatea. Decenii întregi în care aparatul de stat 
a lucrat să îşi cointereseze supuşii pe linia unor idealuri înalte se justifică de îndată 
ce primul soldat cade având conştiinţa datoriei faţă de patrie îndeplinite.

A fi erou în litera unui discurs oficial presupune, pe lângă prezenţa/suferinţa 
fizică, un cert sistem de valori la care individul să se racordeze. Dacă un individ a 
căzut în luptă devine de la sine înţeles că până în clipa morţii acesta a fost însufleţit 
de anumite valori. Iar valorile nu pot fi decât comune cu cele promovate de aparatul 
guvernamental/administrativ. Naţiunea îşi capacitează indivizii în acest sens, iar 
aceştia vor înceta să mai vadă eroi în haiduci, spre exemplu, ci în oameni jertfiţi pe 
altarul naţional, întru îndeplinirea idealurilor naţionale. Nicicând, aşadar, individul, iar 
prin el societatea, pe de-o parte, şi statul, pe de alta, nu s-au aflat întro mai armonioasă 
consonanţă. Astfel, eroismul individual este rapid recunoscut nu doar de către sferele 
conducătoare, ci şi de societate în ansamblul său.

În legătură cu partea a doua a itemului pronunţat în acest subtitlu, „cine stabileşte 
eroii?”, aceşti actori chemaţi să administreze actul eroismului sunt, după cum se 
relevă din textele de lege (desigur, pe lângă emitenţii legilor şi decretelor, regele, 
parlamentul etc.), instituţii precum Ministerul de Război şi Societatea „Mormintele 
Eroilor căzuţi în război”. Aceasta din urmă primeşte statutul de persoană morală 
la 19 septembrie 191913 iar din 1927 avea să apară sub numele „Cultul Eroilor”. La 
statutul ei legea revine în mai multe rânduri14. De altfel, aceeaşi instituţionalizare a 
eroilor se petrece în aceşti ani foarte accentuat şi în alte părţi ale Europei15. Prima 
conflagraţie mondială aduce negreşit câteva modificări esenţiale în raportul dintre 
stat şi participanţii la război: obligaţia de a comemora pe toţi cei căzuţi; dezvoltarea 
pe scară largă a cimitirelor militare, ca monumente memoriale de război naţionale şi 

13 În Monitorul Oficial, nr. 123, 19 sept. 1919; C. Hamangiu, Codul general al României. Legi uzuale, 
IX-X, p. 222 (mai departe, abreviat: Hamangiu); Colecţia Ministerul Justiţiei, III, p. 489.

14 În legătură cu statutul societăţii, vezi Monitorul Oficial, nr. 123, 19 sept. 1919; Hamangiu, IX-X, 
p. 222; Colecţia Ministerul Justiţiei, III, p. 491; vezi şi decretul pentru modificarea Statutului 
Societăţii „Cultul Eroilor” din 1 nov. 1930 (163 de articole), în Hamangiu, XVIII, 1930, p. 946; 
Monitorul Oficial, nr. 247, 1 nov. 1930.

15 Melvin Charles Smith, Awarded for Valour. A History of the Victoria Cross and the Evolution 
of British Heroism, Publisher Palgrave Macmillan, 2008 (Cap. „The Institutionalization of 
Heroism in Britain” şi „The Hero Comes Home From the War: The Institutionalization of 
Modern Heroism”).
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locale, adică un soi de „democratizare” a morţii16. Organismele de tipul acesta, care 
să gestioneze problematicile eroismului până în cele mai mici detalii, devin astfel 
imperios necesare. 

Societatea eroilor este omniprezentă, primeşte subvenţii, se ocupă de morminte, 
veghează la exproprierea terenurilor vizate ca locuri ale memoriei războiului, veghează 
şi la aplicarea de sancţiuni şi penalităţi, stabileşte şi conduce programul sărbătorii 
naţionale a zilei eroilor. Preşedintele societăţii este I.P.S. Miron Cristea, vicepreşedinte 
Olga Vătoianu, iar între membri se numără ministrul de Război, ministrul de Interne, 
de Domenii, de Culte şi de Lucrări publice, şeful de Stat major al armatei, secretarul 
general al Ministerului de Război, directorul Geniului din Ministerul de Război, precum 
şi doamnele Elena Dragalina, Elena Praporgescu şi Maria Poetaş. Societatea se află sub 
înalta ocrotire a reginei Maria. Organul societăţii este revista Cultul eroilor noştri, cu 
scopul declarat de a deştepta şi întări „în suflete, mai presus de toate amăgirile şi visurile 
trecătoare, dragostea de ţară şi de neam, singura simţire curată şi binefăcătoare”17. 
Regina însăşi deschidea primul număr al revistei cu un apel la cinstirea memoriei celor 
morţi, legând totodată sacrificiul de îndeplinirea scopurilor statale: 

„Cât de mulţi au murit luptând în vremea noastră? A mai băut oare vreodată pământul 
atâta sânge? A mai primit oare vreodată în sânul lui atâţia morţi?

Mormintele de viteji sunt răspândite pe întregul pământ şi fiecare ţară îngrĳeşte de 
mormintele ei. Cu pietate şi cu smerenie sunt cercetate locurile luptelor şi toţi se duc cu flori 
la mormintele vitejilor.

Trebuie să ne unim şi noi să îngrĳim de mormintele celor cari şi-au dat viaţa ca ţara şi 
neamul lor să trăiască. Şi noi trebuie să înălţăm monumente în amintirea lor şi să zidim 
biserici în care se vor citi rugile pentru odihna sufletului lor. Mulţi au murit fără să ştie care 
va fi sfârşitul, dacă am biruit sau dacă am fost învinşi. Corpurile lor tinere zac în pământ şi 
niciodată nu le vom mai putea spune că vitejiei lor datorăm biruinţa şi că ţara noastră acum 
este liberă şi mare!”18

În continuare, revista prezenta numeroase portrete de eroi, întocmite ad-hoc 
ori preluate după diverse cuvântări, aducea exemple ale eroismului şi din alte 
ţări, ilustrând modul în care occidentalii înţeleg să-şi cinstească eroii; făcea apeluri 
patetice pentru slăvirea celor căzuţi şi îngrĳirea mormintelor lor; buletinul mai publica 
activitatea Societăţii „Mormintele Eroilor căzuţi în Război”, oferind numeroase 
detalii despre funcţionarea acesteia, inclusiv cu detalii tehnice privitoare la lucrările 
necesare cimitirelor, mormintelor19 şi monumentelor de război; prezenta, pe de altă 

16 Peter Edwards, „Mort pour la France”: Conflict and Comemoration in France after The First World 
War, în Journal of Contemporary History, University of Sussex, 1, 2000, p. 1-11.

17 După 4 ani de muncă, în Cultul eroilor noştri, IV, nr. 11-12, februarie-martie 1924, p. 1.
18 M.S. Regina Maria, Pentru morţii noştri, în Cultul eroilor noştri, I, 1, aprilie 1920, p. 3.
19 De exemplu, erau prezentate planurile pentru patru tipuri de cruci: două tipuri pentru 

morminte româneşti, nemţeşti şi bulgare, din stejar fasonat şi geluit, un tip, respectiv din 
brad sau mesteacăn brut necojit, celălalt tip, şi alte două tipuri pentru morminte turceşti, 
respectiv evreieşti. Vezi Lucrări tehnice, în Cultul eroilor noştri, I, nr. 2, 1920, p. 14-16.
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parte, activitatea şi componenţa comitetelor judeţene şi comunale, ca şi a comitetelor 
regionale, de la Paris, Viena, Varşovia, Roma etc.; de asemenea, prezenta procesiuni 
la mormintele eroilor de pe tot cuprinsul ţării, acte de caritate întreprinse pentru 
orfani şi văduve, unde se evidenţiau demersurile reginei Maria; nu în ultimul rând, 
Cultul eroilor oferea spaţii largi unor încercări poetice, mai mult sau mai puţin reuşite, 
semnate mai mult de militari, pe tema sacrificiului în război. Am selectat câteva versuri 
ale sublocotenentului George Nutzescu, din poezia „În amintirea eroilor”, pentru a 
exemplifica formatul şi conţinutul acestor ode: „Din taina înseninărei coboară încet şi 
lin/ O rază, ce dezmiardă al mamelor suspin/ Şi-aşterne ‘mbălsămare slăvitelor morminte,/ 
Când peste ele înnoată, aducerile-aminte…/ Vă fie somnul dulce, eroi ce-aţi dus spre soare/ A 
Ţărei năzuinţă, credinţă ‘nălţătoare:/ Dormiţi fără de grĳă, că-n amintirea voastră/ Pe sânul 
Ţărei creşte o floare mândră, albastră/ […] Dormiţi fără de grĳă, c-al vostru drag pământ/ 
Şi-a tras pe veşnicie hotarul larg, şi sfânt;/ Iar prea-măritul Rege, cu oastea lui vitează/ Ca o 
lumină sacră, de-a pururi îl veghează…/”20

Din anul 2003 a fost înfiinţat Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor21, considerat 
continuatorul de drept al vechii societăţi a „Cultului Eroilor” patronate de regina 
Maria. Una dintre cele mai importante atribuţii ale ONCE este ţinerea evidenţei pentru 
numărul de morţi în războaiele în care România a fost implicată, a numărului de 
morminte şi monumente comemorative, din ţară şi din străinătate. Cu această ocazie, 
semnatarul rândurilor de faţă menţionează că viitoarele cercetări întreprinse de către 
sine asupra fenomenului eroismului vor avea în vedere mai puţin problematicile 
cantitative, acestea fiind urmărite, cu pretenţia exhaustivităţii, de către Serviciul de 
evidenţă din cadrul ONCE.

Tipuri de eroi. În primă instanţă există, după cum arătam şi anterior, un tipar unic 
al eroului, ce se clădeşte pe existenţa individului şi substanţa naţională subsumată 
scopurilor declarate ale războiului. Eroul generalizat devine ubicuu procesiunilor, 
comemorărilor, amintirilor. Moartea lui îl trece în rândul „celor mai vrednici şi mai 
viteji dintre fiii neamului românesc”, demn a fi glorificat şi „a trece la nemurire”22. 
Abia în a doua fază putem lua în calcul categorii diferite de eroi.

În linia întâi a evocării faptelor lor eroice se plasează militarii cu grade înalte, 
precum generalul Eremia Grigorescu, „eroul de la Mărăşeşti”, decedat la nici un an 
după încheierea războiului, sau generalul Ion Dragalina, „tata Dragalina”. Funcţia 
avută în timpul războiului determină uneori chiar legi speciale, cum este cazul legii 
pentru gratificarea generalului Constantin Prezan, autorizat toată viaţa să poarte 
uniforma, după trecerea în rezervă, să se bucure de gradul avut în timpul războiului, 

20 George Nutzescu, În amintirea eroilor, în Cultul eroilor noştri, I, nr. 2, 1920, p. 12.
21 În baza Legii 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; 

ONCE este un organ al administraţiei publice centrale, sub conducerea Secretariatului 
General al Guvernului. Vezi http://www.once.ro/once.php - accesat la 03.04.2008.

22 Hamangiu, XXVI, partea I, 1938, p. 485.
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acordându-i-se, de asemenea, o locuinţă în Bucureşti pe care statul se angaja să o 
întreţină23.

Unul dintre cei mai elogiaţi este aşadar generalul Ion Dragalina, „luceafărul vitejiei 
neamului nostru, sortit să arate calea generaţiilor tinere de azi şi a generaţiilor ce 
vor urma […]. El nu vesteşte numai vitejia ci şi izvorul din care naşte ea”24. Deşi 
general, ideologia eroismului în contextul războiului reclamă evidenţierea originilor 
sale simple, căci acestea însumează toate virtuţile, emanate „din iubire şi din popor”. 
Tiparul oricărui erou se construieşte în jurul unor atribute clare, nedisociate de 
caracteristicile eroice ale celor mulţi, astfel că obârşia modestă devine necesar a fi 
omagiată. Generalul Dragalina „[…] a arătat că izvorul sufletesc moştenit curat de la 
părinţi, l-a păstrat şi l-a păzit curat oricât s-a ridicat el în treptele de sus. […] generalul 
Dragalina nu vesteşte numai vitejia, ci el arată izvorul de unde naşte ea, precum şi calea ce 
trebue urmată ca izvorul să nu sece şi nici să se tulbure”25. Un alt atribut definitoriu al 
eroului îl reprezintă jertfa pe altarul naţional, jertfa cetăţenească: „sacrificiul suprem 
al vieţei este actul cetăţenesc şi patriotic cel mai înalt când ţara şi neamul se găsesc 
în pericol”26. Aceste atribute, peceţi ale sacrificiului naţional, sunt de altfel ubicue 
ideologiei eroismului, oricare alt erou, ostaş simplu sau ofiţer de grad superior, 
regăsindu-se între aceste coordonate. Puterea exemplului, un alt atribut eroic, este, 
în mod firesc, mai pregnantă la un general, dar ea este speculată, la o scală mai redusă, 
şi în mult mai numeroaselor cazuri ale ostaşilor de rând căzuţi. Specifică însă unui 
erou de prim-plan, ca generalul Dragalina, este exploatarea laturii personalităţii sale 
de formator, de „tată”, de modelator de destine: „Nu ţinea doar să-şi facă datoria, ci ca 
propovăduitor al credinţei ce-i stăpânea sufletul, căuta să-şi facă adepţi. […] Cine l-a văzut pe 
când vorbea de datoriile ostăşeşti şi aspiraţiile naţionale […] simţea că are în faţă un mistic. 
[…] pe lângă spiritul şi cunoştinţele sale, pe lângă energia sa nemăsurată şi inima caldă de 
patriot înfocat, poseda şi darul acela rar şi divin de a transmite maselor fluidul puternic al 
sufletului său nemărginit”27. 

Cultul eroilor noştri, revistă consacrată eroismului românesc al războiului, omagiază, 
pe de altă parte, cazuri numeroase ale celor căzuţi, personaje fără notorietatea unei 
Ecaterina Teodoroiu, de pildă, căreia „Societatea Mormintele Eroilor” îi închină chiar 
un film, „întocmit după izvoare istorice pentru educaţie patriotică”28. Figuri de mai 
multe categorii sunt aduse în prim-plan pentru a dimensiona conceptul de erou. De 
exemplu, câte un medalion le este consacrat fraţilor Eliescu, sublocotenentul Nicu 
Eliescu, lovit pe front, şi sora de caritate Natalia Eliescu, răpusă de tifos exantematic. 
Revista nu putea trece peste exclamaţia: „Splendid exemplu! Fratele moare pe câmpul de 

23 Ibidem, XIII-XIV, 1922-1926, p. 731-732.
24 I. Manolescu, Nemuritorii neamului nostrum. Generalul I. Dragalina, în Cultul eroilor noştri, I, 

nr. 2, 1920, p. 6.
25 Ibidem.
26 Ibidem, p. 7.
27 Eroul de la Cerna şi Jii, Generalul Dragalina, în Cultul eroilor noştri, II, nr. 2-3, 1921, p. 20.
28 Cronica, în Cultul eroilor noştri, II, nr. 2-3, 1921, p. 64.
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luptă, înfruntând duşmanul, iar sora cu o sublimă abnegaţie îşi sacrifică tânăra-i viaţă, spre 
a încerca să salveze pe acea a vitejilor apărători ai Ţărei!”29. Cu regularitate, din aceste 
prezentări30 nu lipseşte exaltarea în faţa actelor de curaj ale celor morţi, fie în luptă, 
fie în urma rănilor primite, cum nu lipseşte nici sublinierea puterii exemplului pe care 
îl reprezintă toţi aceşti combatanţi intraţi în conştiinţa publică de la 1920 drept eroi. 
Iată câteva formule tipice, extrase în special din părţile introductive şi de încheiere 
ale medalioanelor închinate acestor eroi: „Însufleţit de cea mai curată dragoste de 
neam, tânărul sublocotenent […]”; „[…] se stinge chinuit de dorul ţării căreia îi dete 
ultima lui suflare într-o binecuvântare în care sufletul lui îndurerat îi dorea cea mai 
strălucită izbândă şi mărire”; „Unul dintre luptătorii care au fost la înălţimea datoriei 
lui şi care împreună cu alţi 300.000 voinici au înviat Dacia traiană, murind […]”, şi 
exemplele ar putea continua. Acestui tip de discurs, ce numai de metafore nu duce 
lipsă, i se pot urmări avatarurile şi formulele specifice de interpretare şi în interiorul 
altor publicaţii, mai mult sau mai puţin aflate sub înrâurirea unui tipar oficial. De 
pildă, ziarul „Dimineaţa” nota, cu referire la martiriul sublocotenentului N. Pompiliu 
(rănit într-o primă fază, se bandajează singur şi continuă lupta, fiind apoi ucis), că 
eroii pier „[…] cu zâmbetul sacrificiului pe buze şi dragostea către ţară ce o zăresc în 
clipele supreme, mărită şi victorioasă”31.

Un erou oarecum atipic este Gheorghe Donici, menţionat cu faptele sale în chiar 
Monitorul oficial, în contextul înaintărilor în grad Post-Mortem: „[…] deşi în vârstă 
de 68 de ani la declararea războiului, s-a oferit şi a stăruit a i se aproba să ia parte la lupte. 
Repartizat Regimentului 9 Roşiori a luat de bună voie parte la şarja din ziua de 10 noiembrie 
1916 executată de Escadronul III din acelaşi regiment […] trece în fruntea plotoanelor alături 
de ofiţeri, cu gândul de a contribui şi el la sporirea entuziasmului soldaţilor. Străpuns de 
gloanţe de mitraliere, se rostogoleşte la 200 de metri de poziţiile duşmane, sfârşind falnic şi 
încoronând prin fapte de arme o viaţă întreagă de abnegaţie şi modest eroism”32.

Dar probabil marea inovaţie a Marelui Război o constituie „eroul necunoscut”. 
După model francez dar cu specificităţi proprii33, România a fost printre primele ţări 
care a inaugurat un monument al celor mulţi, căzuţi în război. El avea să reprezinte 
fidel ceea ce epoca îşi reprezintă în materie de erou. Este ceea ce identificam anterior în 
„eroul multiplicat”, omul necunoscut, omul de jos, aparent neimportant, dar purtător 
al valorilor raţionale comune cu statalitatea. Multiplicat el reprezintă adevărata forţă 

29 I. Manolescu, Nemuritorii neamului nostru. Fraţii Eliescu, în Cultul eroilor noştri, I, nr. 2, 1920, 
p. 7.

30 Câteva cazuri: Maiorul Antonescu Gheorghe, în Cultul eroilor noştri, I, nr. 2, 1920, p. 8; Sub-
locot. Rădulescu Gr., în Ibidem, II, 1921, p. 25; Maiorul Irimescu Ilie, în Ibidem; Căpitanul Mihail 
Metaxa, în Ibidem, II, nr. 1, 1921, p. 24.

31 Cum pier eroii, în Dimineaţa, 26 octombrie 1916.
32 Monitorul Oficial, CVI, nr. 85, 12 aprilie 1938, p. 1857.
33 Andi Mihalache, op. cit., p. 251-252; M. Olteanu, Eroul necunoscut, în Magazin istoric, nr. 6, 

1972, p. 95-96.
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a naţiunii, iar sacrificiul său este una cu sacrificiul întregii naţiuni, după cum victoria 
naţiunii este victoria sa. Este probabil momentul în care simbolistica naţională atinge 
apogeul, căci niciodată relaţia dintre individ şi colectivitatea naţională nu a funcţionat 
mai plin, mai armonios. În mod paradoxal, momentul se suprapune peste o perioadă 
în care omul începe să îşi recâştige mai pregnant însemnele individualităţii, dacă ne 
gândim doar la literatura consacrată războiului la care făceam referire anterior. Dar 
modelul naţional continuă, iată, să funcţioneze la cei mai înalţi parametri, de vreme ce 
cateheza naţional-statală reuşeşte să transforme un cadavru necunoscut, până la urmă, 
întrun simbol de o asemenea forţă. Dacă-mi este permis un gând nonconformist, am 
putea presupune şi că soldatul ales să îl reprezinte mai târziu pe eroul necunoscut a 
blestemat, în clipa morţii, şi războiul, şi monarhia, şi statul, şi naţiunea şi ziua în care 
s-a născut. Presupunerea ar putea funcţiona la fel de bine precum „certitudinea” că în 
clipa-i fatală respectivul era animat de cele mai nobile sentimente şi valori naţionale. 
Dar în învăţătura oficială ce a coordonat atitudinile faţă de război, asemenea supoziţii 
nu îşi aveau locul. Era de la sine înţeles că soldatul căzut era însufleţit de valorile 
comune cu ale aparatului de stat pentru simplul motiv că toţi indivizii căzuţi trebuiau 
să fie însufleţiţi de aceste valori, o axiomă demult fundamentată.

Astfel, în 1923, „pentru preamărirea neamului nostru”, conducerea statului a 
decis ca simbolul sacrificiului celor mulţi să fie evocat de osemintele unuia dintre 
ostaşii anonimi de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Târgu Ocna, Jiu, Prahova, Bucureşti, 
Dobrogea, Ardeal şi Basarabia. Deshumarea şi ridicarea rămăşiţelor a zece soldaţi, 
câte unul din fiecare aceste locuri, a fost urmată de aşezarea lor în zece sicrie de stejar 
căptuşite cu tablă de zinc, transportarea şi depunerea acestora la biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” de la Mărăşeşti (13 mai 1923). A fost ales numit elevul Amilcar 
Săndulescu de la Liceul Militar „D.A. Sturdza”, premiant şi orfan de război pentru 
a alege între cele zece sicrie pe cel ce avea să îl reprezinte pe Eroul Necunoscut (14 
mai). Elevul a îngenuncheat la al patrulea sicriu, rostind celebrele cuvinte: „Acesta 
este tatăl meu!”. În timp ce celelalte nouă sicrie au fost îngropate la Mărăşeşti, a 
doua zi sicriul cu Eroul Necunoscut a fost transportat cu un tren special, împodobit 
cu multă meticulozitate, la Bucureşti. Ofiţerii însoţitori erau dintre cei decoraţi cu 
Ordinul „Mihai Viteazul”, iar soldaţii cu „Virtutea militară”. În Gara de Nord trenul 
a fost aşteptat de numeroase personalităţi, în frunte cu regele Ferdinand, cu principele 
moştenitor, apoi generali de corp de armată, inspectori de armată, comandanţi de 
divizii, ataşaţi militari străini, cavalerii ordinului „Mihai Vitezul”, compania de onoare 
şi mulţi, mulţi alţii. Sicriul a fost depus pe un catafalc drapat cu steagul şi însemnele 
României, au avut loc serviciul religios şi onorurile militare; aşezat pe un afet de tun, 
a fost tras de opt cai şi dus la Biserica „Mihai Vodă”, pe un itinerariu bine stabilit şi 
însoţit de un cortegiu riguros ales. Străzile şi casele au fost pavoazate cu drapeluri 
tricolore, iar felinarele aprinse. La Biserica „Mihai Vodă”, sicriul a stat toată ziua de 
16 mai pentru ca publicul să poată veni în pelerinaj. La 17 mai a avut loc în parcul 
Carol ceremonia reînhumării, ocazie cu care toate clopotele bisericilor din oraş au 
bătut şi timp de două minute orice activitate publică a fost întreruptă (la ora 12). Pe 
întreg cuprinsul României totul s-a oprit, trenuri, vehicule, uzine, pietoni, ţinându-se 
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un moment de reculegere „ca un suprem omagiu şi adânc respect închinat maselor 
de anonimi ce s-au jertfit pentru o cauză sfântă”. Organizatorii ceremoniei nu au lăsat 
nimic la întâmplare, stabilind ora exactă a momentului de reculegere după Institutul 
Meteorologic, dar oferind şi prescripţii exacte cu privire la ţinuta ce a urmat a fi 
purtată, atât de către militari, cât şi de civili. După rugăciune, coborârea sicriului, 
ultimul salut cu cele 101 focuri de artilerie şi defilare, ceremonia s-a încheiat34. Pe 
lespedea criptei a fost scris: „Aici doarme fericit întru Domnul Ostaşul Necunoscut, 
săvârşit din viaţă în jertfa pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihneşte 
pământul României întregite. 1916-1919”35. Administrarea şi regimul monumentului 
au fost reglementate prin lege, în 193636.

Terminologia asociată acestui cult al soldaţilor necunoscuţi a iscat însă controverse, 
uneori chiar intervenţii dure. Dacă Monitorul oficial din 1923, ce reglementa procesiunea 
descrisă mai sus, utiliza noţiunea de „viteaz necunoscut”, iar înscrisul criptei, după cum 
am menţionat, făcea referire la „ostaşul necunoscut”, formula ce a prins a fost aceea 
de „erou necunoscut”, şi după ea au apărut şi detractarii ei. De pildă, ziarul Cuvântul 
prezenta, la 1929, situaţia în felul următor, ridicându-se împotriva permisivităţii cu 
care era utilizat termenul de „erou”, împotriva obişnuinţei încetăţenite după război 
de a identifica în toţi cei ce răpuşi nişte eroi37: ostaşilor căzuţi „[…] în terminologia 
oficială li se zice … Eroi, cuvânt neutilizat în analele militare ale nici unei alte ţări din Europa 
şi făcând parte din vocabularul enorm şi despletit pe care îl folosim cu o atât de abilă perfidie, 
pentru a ascunde în dosul draperiilor fâlfâitoare ale vorbelor mizeria incurabilă a nepăsării, a 
nesimţirii, frivolităţii noastre. Franţa, Marea Britanie, Belgia, Italia au avut câte un mormânt 
al Soldatului Necunoscut. Noi în parcul Carol am depus moaştele… Eroului Necunoscut, 
fără să ne gândim la ridicula contradicţie în care ne punem. Fiindcă un Erou nu poate fi 
necunoscut. El are un nume cert, o personalitate singulară şi bine definită. […] Noi întoarcem 
eroii cu lopata, nu ştim pe cari să urcăm mai întâi în slava cerului – ba îi canonizăm din viaţă, 
avantagiu de care nu s-au bucurat nici sfinţii calendarului”38. 

Cert este însă faptul că „eroul necunoscut”, fie „viteazul”, fie „ostaşul necunoscut”, 
poate fi văzut ca o machetă a modului în care societatea îşi conceptualiza valorile şi 
se legitima. În general războiul a adus o radicală schimbare de registru în privinţa 
identificării şi elogierii eroilor, oriunde acesta a făcut victime. Războiul a încetat să fie 
elogiat ca atare, celebrându-se ziua încetării lui; a încetat să mai fie preamărit „eroul 

34 Programul ceremoniei înmormântării „Ostaşului necunoscut”, în Monitorul Oficial, nr. 33, 13 mai 
1923, p. 1375-1379.

35 http://www.once.ro/mormantul_ostasului_necunoscut.php - accesat la 03.04.2008.
36 Regulament relativ la mormântul „soldatului necunoscut”, în Monitorul Oficial, nr. 123, 30 martie 

1936; Consiliul Legislativ, A, 26, X, II, p. 823.
37 De exemplu, la Cimitirul militar „Pro-Patria”, prima măsură impusă de Societatea 

mormintelor şi considerată drept absolut necesară era „Să se completeze numărul de cruci 
care lipsesc. La cei necunoscuţi să se pună inscripţia Un Erou”. Vezi Cimitirul militar Pro-
Patria, în Cultul eroilor noţtri, I, nr. 2, 1920, p. 22.

38 Ziua eroilor, în Cuvântul, vineri 10 mai 1929, p. 1.
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neînfricat”, compătimindu-se inocentul ucis, iar nu conducătorul de oşti39. În Europa 
şi dincolo de ea primează sacrificiul omului obişnuit, din tranşee sau din spatele 
frontului. Pe aceste coordonate, foarte probabil că termenul de „erou necunoscut”, în 
interpretarea românească de după război, înmagazinează dense semnificaţii, racordate 
la premisele, evoluţia şi finalitatea situaţiei de beligeranţă. Dacă a doua jumătate a 
acestei sintagme, cea de „necunoscut”, face invariabil trimitere la alegoria sacrificiului, 
a suferinţei celor mulţi, foarte prezentă în Franţa şi în alte spaţii, prima parte, aceea 
de „erou”, aduce o tentă triumfalistă în ecuaţie, am spune firească pentru un stat ca 
România, tânăr, mic, dar încununat cu laurii victoriei şi care, de asemenea, şi-a dublat 
dimensiunile ca urmare a războiului.

Beneficii şi tratamente pentru eroi. Dacă în versiunea „populară” drama pierderilor 
de pe urma războiului a menţinut imaginea „copilului pierdut înainte de vreme”, 
varianta oficială a propus reprezentarea compensatorie a „cetăţeanului ajuns erou”40, 
acţionând în consecinţă. Din capul locului trebuie remarcat că legislaţia în materie din 
anii imediat ulteriori Primului război mondial încearcă să ofere eroilor recunoaştere, 
în primul rând. Aparatul legislativ este dator să constituie un cadru larg, la scară 
naţională, în care actul de recunoaştere, amintire, cinstire sau jelire să se poată 
desfăşura. Pentru aceasta este nevoie întâi de locuri de veci, astfel încât chestiunea 
mormintelor celor căzuţi în război pare să constituie problematica principală a 
legislaţiei referitoare la eroi41. Nu întâmplător şi organul cel mai important abilitat 
cu administrarea amintirii acestora s-a numit, întro primă fază, Societatea Mormintele 
Eroilor căzuţi în război, transformată abia mai târziu în Cultul Eroilor. Faptul exprimă fără 
îndoială o negociere logică a problematicilor pe care le ridică întreaga fenomenologie 
a eroismului, pornindu-se de la asigurarea locurilor de veci şi amintirea celor morţi, ca 
demers prioritar, pentru ca abia apoi să se ajungă la cinstirea celor rămaşi în viaţă.

Legea asupra regimului mormintelor de război punea sub incidenţa ei orice 
mormânt de război. Intrau în această categorie şi mormintele cercetaşilor, surorilor 
de caritate, invalizilor de război al căror deces a survenit mai târziu etc., dar şi 
mormintele tuturor românilor de pretutindeni „cari au căzut de-a lungul veacurilor 
pentru desrobirea şi înălţarea Neamului”. Acelaşi regim urma să fie aplicat şi în 
cazul mormintelor altor naţiuni, amice sau inamice. De asemenea, orice alte edificii, 
construcţii, lucrări realizate pentru comemorarea celor căzuţi sau în legătură cu 
glorificarea neamului românesc intrau sub protecţia acestei legi speciale. Pentru o 

39 Andi Mihalache, op. cit., p. 236.
40 Ibidem, p. 250-251.
41 „Regimul mormintelor”, stabilit la 2 iunie 1927 – în Hamangiu, XV-XVI, p. 781; a se vedea 
şi „Decizia ministerială relativă la funcţionarea cimitirelor militare, din 27 august 1925 
– Ibidem, XIII-XIV, 1922-1926, p. 1092-1096. În cadrul acesteia din urmă era explicitat cui 
erau destinate cimitirele militare, era stabilit regimul mormintelor, caracterul temporar 
sau perpetuu al înhumărilor şi monumentelor, erau stabilite regimul de administrare şi 
întreţinere a mormintelor, accesoriile şi taxele etc.
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mai bună îngrĳire, mormintele urmau să fie grupate în cimitire de onoare, osuarii, 
mausolee, cripte etc., neputând să fie strămutate fără autorizaţia Societăţii „Cultul 
Eroilor”42. De asemenea, societatea veghea la exproprierea terenurilor unde se găseau 
îngropaţi ostaşi morţi în război43.

Cimitir al eroilor44

În al doilea rând, eroilor li se ridică monumente, colective sau individuale, li 
se deschid case memoriale, acte venite ca urmare a unor iniţiative guvernamentale 
sau private şi care se bazează, deopotrivă, pe fonduri de la buget sau pe donaţii 
particulare. Am discutat deja condiţiile şi însemnătatea stabilirii Mormântului 
Ostaşului Necunoscut. Fără îndoială că o altă imagine dintre cele mai exploatate a 
reprezentat-o Ecaterina Teodoroiu. Monumentul Ecaterinei Teodoroiu, fecioara eroină, 
stabilit prin lege a se ridica la Târgu Jiu, urma să facă parte integrantă din monumentul 
comemorativ al „Victoriei de la Jiu” şi să cuprindă „numele tuturor ofiţerilor căzuţi 
în luptele victorioase din Valea Jiului, în frunte cu fecioara sublocotenent”45. În 

42 „Lege asupra regimului mormintelor de război din România”, din 2 iunie 1927 – Monitorul 
Oficial, nr. 119, 2 iunie 1927; Hamangiu, XV-XVI, 1926-1929, p. 781-782. Vezi şi „Decretul 
pentru reglementarea cimitirelor militare pentru eroi” – Monitorul Oficial, nr. 127, 27 aug. 
1925; Hamangiu, XIII-XIV, p. 1092.

43 Monitorul Oficial, nr. 260, 17 februarie 1919; nr. 20, 29 aprilie 1929; Hamangiu, IX-X, p. 322; 
Colecţia Ministerul Justiţiei, IV, p. 138.

44 Cimitirul eroilor – Soligo, DJAN Alba, Fondul Colecţia de documente fotografice”, nr. fond 433, 
nr. inv. 1223, fotografia 94.

45 „Lege pentru monumentul, coliba şi Institutul de fete Ecaterina Teodoroiu”, din 19 iulie 
1921, în Monitorul Oficial, nr. 83, 19 iulie 1921.
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acelaşi timp, coliba din comuna Vădeni, judeţul Gorj, locul de naştere al Ecaterinei 
Teodoroiu, urma să fie reparată şi întreţinută permanent, împreună cu locul de casă 
şi consacrându-se drept loc istoric. Tot în cinstea eroinei de pe Jii se întemeia o şcoală 
cu numele „Ecaterina Teodoroiu” în Târgu Jiu, unde urmau să fie primite cu prioritate 
fiicele văduvelor de război, ale invalizilor etc.

În capitală este stabilit să se construiască un edificiu comemorativ al războiului, 
cuprinzând un cenotaf deasupra căruia urmează să fie depusă Cartea de Aur, în care 
se va înscrie „numele tuturor celor căzuţi pentru Neam şi Rege din întreaga ţară”. De 
asemenea, câte o Carte de Aur urma să fie depusă în fiecare comună46.

Eroii primesc şi o zi a lor, ce devine sărbătoare naţională şi are loc în fiecare an în 
ziua Înălţării Domnului, „în luna Maiu, când floarea este mai bogată”47. Cu această 
ocazie se organizează parastas în toate comunele, au loc Te-deumuri, procesiuni 
şi serbări cu caracter naţional şi patriotic după un program stabilit de societatea 
„Mormintele eroilor” şi la care iau parte toate instituţiile statului precum şi instituţii 
particulare, în ţară şi în străinătate. Cu această ocazie sunt programate dezveliri de 
monumente şi plăci comemorative, „stimulându-se iniţiativa particulară”.

Uneori pomenirea în buletinul societăţii ce stăpâneşte cultul eroilor pare să 
însemne mult pentru familia celui dispărut, fiind percepută ca o recunoaştere oficială 
a sacrificiului fiului pierdut. Iată cum se adresează un părinte redacţiei: „[…] am văzut 
că d-voastră aţi avut bunăvoinţa a reproduce chipul, biografia şi eroismul fiului meu. 
Câtă bucurie şi mângâiere aţi pus în sufletul unui biet părinte!”48

Războiul amplifică sistemul de decoraţii, constituit la noi în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea49. Se continuă decorarea cu ordine, medalii şi alte însemne onorifice 
militare instituite mai demult, precum ordinele „Steaua României”50, „Coroana 
României”51 sau medalia „Bărbăţie şi Credinţă”. Sunt instituite altele noi: ordinul 
„Mihai Viteazul”, înfiinţat în 1916 şi rezervat în mod exclusiv ofiţerilor pentru fapte 
excepţionale de război52; medalia „Virtutea Militară”53, readaptată în 1916 pentru 
gradele inferioare, devenind astfel echivalenta ordinului „Mihai Viteazul”; ordinul 
„Crucea Reginei Maria”54, instituit în 1917 şi acordat persoanelor civile şi militare 

46 Hamangiu, XV-XVI, 1926-1929, p. 782.
47 „Decret-Lege pentru comemorarea luptătorilor” - în Monitorul Oficial, nr. 20, 29 aprilie 1920; 

Hamangiu, IX-X, p. 653; „Decret-Lege pentru comemorarea eroilor căzuţi în război, din 24 
mai 1920”, în Ibidem, p. 346; Monitorul Oficial, nr. 24, 24 mai 1920; „Lege pentru cinstirea 
memoriei eroilor căzuţi”, în Ibidem, nr. 119, 2 sept. 1920; Hamangiu, IX-X, p. 419.

48 În Cultul eroilor noştri, IV, nr. 11-12, februarie-martie 1924, p. 2.
49 Ion Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decoraţii româneşti de război. 1860-

1947, Bucureşti, Ed. Universitaria, 1993, p. 15-26 et passim.
50 Monitorul Oficial, nr. 105, 10 mai 1877; nr. 128, 8 iunie 1877; nr. 297, 21 dec. 1938.
51 Ibidem, nr. 31, 10 mai 1881; Hamangiu, IV, p. 336.
52 Monitorul Oficial, nr. 144, 28 sept. 1916; nr. 223, 23 dec. 1916; Hamangiu, VIII, p. 1082.
53 Vezi Monitorul Oficial, nr. 115, 24 mai 1872; nr. 202, 13 sept. 1878 – era aprobată purtarea 

medaliei de către luptătorii de la 13 septembrie 1848; Hamangiu, IV, p. 183.
54 Monitorul Oficial, nr. 293, 17 martie 1917; Hamangiu, VIII, p. 1084.
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distinse în domeniul sanitar; medalia „Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918”, 
instituită în 1918, pentru militari şi civili deopotrivă; medalia „Victoriei”, începând cu 
1921, pentru ofiţerii şi gradele inferioare, instituită în toate ţările Antantei; la acestea se 
adaugă şi alte ordine şi distincţii târzii, instituite după 1930. Pentru merite de război, 
se mai pot primi distincţii excepţionale, înaintări în grad „Post Mortem”, pe data când 
a avut loc lupta şi cu vechime din aceeaşi dată, sau „À la Suite” în regimentele în care 
s-au distins, având dreptul să poarte tot timpul uniforma regimentului respectiv55.

Decorare pe câmpul de instrucţie56

Cei care au luptat în Războiul pentru întregirea neamului mai beneficiază de 
„pensiuni”, supuse mai apoi, iminent, unor indexări, recalculări, rectificări57. Mai 
pot obţine, în funcţie şi de decoraţiile primite58, proprietăţi59 şi călătorii gratuite pe 
calea ferată şi pe căile navigabile. De menţionat că împroprietăririle şi scutirile pentru 

55 Ibidem, XXVI, partea I, 1938, p. 485-486; Monitorul oficial, CVI, nr. 85, 12 aprilie 1938, p. 1856-
1857.

56 DJAN Alba, Fondul Colecţia de documente fotografice, nr. fond 433, nr. inv. 1223, fotografia 
201.

57 Vezi Legea din 19 iulie 1921, în Hamangiu, IX-X, p. 958.
58 De pildă, ofiţerii decoraţi cu ordinal „Mihai Viteazul” până la 12 mai 1927 erau împroprietăriţi 

prin lege cu 25 de iugăre în Ardeal, Banat, Crişana, Maramureş, respectiv cu 25 de hectare 
în Vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina – vezi Hamangiu, XV-XVI, 1926-1929, p. 918-920.

59 „Lege pentru împroprietărirea cavalerilor Mihai Viteazul”, în Monitorul Oficial, nr. 105, 15 
mai 1927; Hamangiu, XV-XVI, p. 918.
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veterani, la scară mare, nu sunt realizate acum pentru prima oară, existând precedentul 
Războiului de Independenţă din 1877-187860.

Familia celui căzut se numără printre beneficiari, de asemenea, putând primi casă, 
pământ, unelte şi pensie, ori diplome pentru morţii războiului61.

Mai apoi, cei chemaţi sub arme beneficiază de amnistieri, fie că pedepsele 
pronunţate s-au împlinit sau nu, fie că infracţiunile au fost sau nu încă descoperite62. 
Statul este aşadar dispus să treacă cu vederea încălcarea normelor ce asigură buna 
sa existenţă, de către cei ce au luptat pentru însăşi existenţa statului. Dar nu poate 
ierta „[…] trădarea, rebeliunea, lovirea superiorului, jafuri, necredinţa în serviciu 
şi administraţia militară, falsurile, asocierea, omorul, spionajul”63, infracţiuni ce 
periclitează, în afară de jaf şi omor, bunul mers al luptei pentru existenţa statului. 
Sunt fapte care „[…] nu se pot ierta fără a se atinge sentimentul naţional şi memoria 
eroilor noştri morţi pentru înfăptuirea României Mari”64. Iar de amnistierea faptelor 
„lumeşti”, 59 la număr, enumerate de Dectretul-Lege nr. 1547 din 9 aprilie 1920, nu 
pot beneficia militarii care s-au predat de bună voie la inamic, ori cei care au rămas 
voit în teritoriul vremelnic ocupat de inamic.

Cât au mulţumit toate aceste măsuri ale aparatului de stat veteranii de război şi 
pe urmaşii celor căzuţi e greu de precizat. De pildă, ziarul Cuvântul avea din nou 
o intervenţie extrem de dură la adresa poziţiei oficiale faţă de urmaşii războiului: 
soldaţii pieriţi în război […] au lăsat după ei părinţi, neveste şi copii […] cari să strâmbe 
suprem din nas când le prezentăm potirul cu ambrozie […], orfani care au ajuns nărozi sau 
hoţi, sau criminali precoci sau slugi prin vecini, bătuţi, sdrenţăroşi şi nemâncaţi. Politicienii 
zic: „-Ai sictir! Nu eşti tată de Erou, nu eşti nevastă de Erou, nu eşti copil de Erou? Ce 
moaş’ta mai vrei?”65

Odată cu Primul război mondial, conceptualizarea eroului devine completă. Spaţiul 
românesc propune o formulă adaptată la realităţile proprii, marcate de evoluţia 
războiului şi de rezultatul său final, eroul devenind creator al „întregirii”, realizator 
al visului naţional deplin. Procesul conceptualizării este definitiv prin legiferarea 
noţiunii de „erou”, termenul fiind din ce în ce mai prezent în textele de lege. Acestea, 
deşi impregnate de clişee, tipare, dar poate tocmai de aceea, oferă o imagine mai 
bine conturată a ceea ce epoca îşi reprezintă în materie de „erou”. Nicicând termenul 

60 „Lege pentru scutire de prestaţie a luptătorilor de la 1877-1878” – în Monitorul Oficial, nr. 20, 
26 aprilie 1908; Hamangiu, IV, suplimentul I-ediţia veche, p. 589 ; „Lege pentru acordarea 
de pământuri în Dobrogea luptătorilor din războiul 1877-78” – în Monitorul Oficial, nr. 17, 
22 apr. 1903; Hamangiu, III, p. 14-15 ; „Regulament de aplicarea legii pentru veterani”, în 
Monitorul Oficial, nr. 145, 30 sept. 1905; Hamangiu, v. III, p. 3538.

61 În Monitorul Oficial, nr. 95, 22 iulie 1917.
62 Decret-Lege 1547 din 9 aprilie 1920 – Hamangiu, IX-X, p. 300-311. 
63 Ibidem, p. 300.
64 Ibidem, IX-X, p. 302.
65 Ziua eroilor, în Cuvântul, vineri 10 mai 1929, p. 1.
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nu pare să fi fost mai încăpător, adunând sub mantia sa, deopotrivă, personalităţi, 
oameni deveniţi excepţionali ca urmare a războiului, ca şi simpli muncitori şi ţărani, 
ce preiau, la rândul lor, un conţinut cât mai mare posibil de excepţional. A fi erou 
subsumează, în acelaşi timp, un întreg set de valori care îl însufleţesc pe omul cu 
arma, valori cetăţeneşti, naţionale. Societatea se simte mai apoi datoare în raport cu 
ceea ce ea îşi reprezintă drept jertfă a celor ce au făcut posibilă retrasarea cadrelor 
naţionale, recompensându-i în mai multe moduri, mai mult sau mai puţin apreciate 
la vremea respectivă. Dintre acestea, cel mai pregnant apare atribuirea cât mai puţin 
restrictivă a calităţii de „erou”.




