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PRIMELE PROIECTE DE DECORAȚII ROMÂNEȘTI
Dragoş Băldescu
Abstract
The creation of the Romanian system of orders and medals was a long
process due to the opposition of the Ottoman Empire. The article covers the
first medal project from the reign of the Wallachian prince Barbu Dimitrie
Ştirbei and the attempts of Alexandru Ioan Cuza to establish a national order
and several medals. These projects form the core of the modern national
awards system still in use today.
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Decoraţiile moderne îşi au originea în vremea cruciadelor. Atunci apar în
Europa şi Ţara Sfântă primele ordine militare, a căror tradiţie este continuată ulterior
de ordinele regale şi nobiliare instituite de suverani pentru a recompensa fapte
deosebite (de exemplu Ordinul Jartierei, fondat de regele Angliei Eduard al III-lea în
1344, care există şi îşi păstrează prestigiul și azi). Primul român inclus într-un astfel de
ordin este domnitorul valah Vlad Dracul, a cărui poreclă provine de la Ordinul
Dragonului, care i-a fost acordat de regele Ungariei (şi viitor împărat) Sigismund de
Luxemburg în 1433.
Imperiile din jurul Țărilor Române instituie ordine similare mai târziu decât
cele din vest. În Rusia, Ordinul Sfântului Andrei este fondat de Petru cel Mare în 1698
(urmat de alte ordine imperiale), în timp ce Imperiul Otoman creeaza Ordinul Nisam-iIftihar în 1831. În contextul războaielor dintre ruşi, austrieci şi turci pe teritoriul
românesc, unii cetăţeni ai principatelor sunt decoraţi cu aceste ordine (de exemplu,
Tudor Vladimirescu primeşte Ordinul rus al Sfântului Vladimir, clasa a III-a).
Conducătorii Principatelor Române au avut şi ei un sistem de răsplătire a celor
care se evidenţiau prin vitejie în lupta sau servicii aduse domnitorului. Până în secolul
al XIX-lea, recompensele erau diverse: acordarea de titluri boiereşti şi moşii, privilegii
sau scutiri de taxe. Cu timpul apar si daruri constând în mici bijuterii sau obiecte de lux
cum ar fi tabachere sau medalioane (obicei păstrat până în vremea lui Alexandru Ioan
Cuza). Dupa 1848, domnitorii principatelor puteau cere sultanului să decoreze cu
ordine otomane pe cei care se remarcau prin merite deosebite, această practică a
continuat şi în timpul domniilor lui Cuza şi Carol I până la independenţa totală a
României.
Primul proiect al unei decorații autohtone
Prima încercare de a institui o decoraţie în România datează din timpul lui
Barbu Dimitrie Ştirbei (1799-1869), domn al Ţării Româneşti între 1849-1853 şi 18541856. Urcat pe tron după revoluţia de la 1848, Ştirbei îşi începe domnia în condiţii
foarte grele. Dispreţuit de ofiţerii armatelor de ocupaţie ruse şi turceşti, noul domn nu
este iniţial lăsat să intre în ţară de şeful carantinei portului Brăila la întoarcerea de la
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Constantinopol. În primii ani, Ştirbei este tratat doar ca un guvernator local a cărui
sarcină era întreţinerea trupelor străine de pe teritoriul principatelor. Domnitorul nu
aşteaptă sfârşitul ocupaţiei pentru a începe reformele. Printre altele, armata
Principatului este extinsă de la 1200 la 6000 de oameni (în 1853), sunt redeschise şcoli
şi înfiinţate altele noi (inclusiv o şcoală militară) şi este îmbunătăţită situaţia ţăranilor.
Alte proiecte nerealizate sunt construcţia unei căi ferate şi fondarea unei bănci
naţionale cu sprijin german. După retragerea totală a trupelor ruse (în 1851), Ştirbei
încearcă să-şi afirme independenţa prin baterea de monedă divizionară de billon şi
crearea unei decoraţii naţionale, ambele măsuri fiind o sfidare la adresa foştilor
ocupanţi.
Decoraţia lui Barbu Ştirbei (Pentru destoinicie şi osârdie) este o medalie de
argint cu toartă, cu un diametru de 35 mm şi greutatea de 17.5 g. Aversul are în centru
stema domnitorului înconjurată de legenda circulară (în alfabet mixt latin-chirilic):
BARBU DIMITRIE STIRBEI CU MILA LUI DUMNEZEU continuată pe revers: DOMN
STAPANITOR A TOATA TARA ROMANEASCA. În centrul reversului se află textul pe
patru rânduri: PENTRU / DESTOINICIE / SI OSARDIE / 1851. Deasupra textului este
gravat ochiul în triunghi înconjurat de raze (simbol folosit şi de masoni şi de Biserica
Ortodoxă), dedesubt o ramură de stejar îmbinată cu una de palmier. Se păstrează cel
puţin două exemplare originale ale acestei medalii, în patrimoniul Cabinetului
Numismatic al Academiei în colecţia restituită de la Moscova) şi al Muzeului de Istorie
al Bucureştiului. Culoarea panglicii este necunoscută. Legenda şi forma medaliei arată
că trebuia să fie o recompensă pentru merite deosebite. Nu cunoaştem însă nimic
altceva despre ea. Nu există vreo menţiune a ei în documentele perioadei de la Arhivele
Naţionale şi nici în corespondenţa domnitorului sau în cărţile lui Iorga despre domnia
lui. Putem presupune că Ştirbei a vrut să emită decoraţia în secret pentru a nu provoca
Poarta, în aşteptarea unui moment favorabil care nu a venit niciodată (Ţară
Românească este din nou ocupată de ruşi în 1853, când începe Războiul Crimeei). După
stilul şi realizarea medaliei, ea a fost probabil bătută de un gravor din spaţiul germanic,
la Viena sau Berlin.
Lista incompletă a decoraţiilor primite de Barbu Ştirbei include Ordinul Sf. Ana
cl. I și II, Ordinul Sf. Stanislas cl. II, Ordinul Nisam-i-Iftihar în grad de comandor,
Ordinul Medjidie cl. I sau Ordinul Mântuitorului (Grecia) cl. I. Fără îndoială că acestea
l-au inspirat în încercarea de a institui prima medalie românească, eforturi care vor fi
continuate de Alexandru Ioan Cuza şi Carol I. Deşi doar un proiect fără caracter oficial,
istoria decoraţiilor româneşti începe în 1851 cu “Pentru Destoinicie şi Osârdie”.
Încercările lui Alexandru Ioan Cuza de a crea un sistem de decoraţii
Imediat după dubla alegere ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti
(Ianuarie 1859), Alexandru Ioan Cuza continuă eforturile lui Barbu Ştirbei de a institui
o decoraţie naţională. Deşi nici o decoraţie nu va fi acordată oficial în timpul domniei
lui Cuza, el semnează primul decret de emitere a unei medalii (Pro Virtute Militari) care
devine după abdicarea domnitorului şi prima distincţie oficială a României. Alte
proiecte reprezintă baza sistemului ulterior de decoraţii naţionale care se păstrează şi
azi. Se cunosc în total şase decoraţii şi proiecte ale lui Alexandru Ioan Cuza.
Ordinul Jerba de aur (1859)
Chiar în anul urcării pe tronul Principatelor, Cuza încearcă să exercite cele două
drepturi ale unui suveran independent: de a bate monedă şi a conferi decoraţii. El îl
trimite la Paris pe Victor Place, consulul francez la Iaşi şi un vechi prieten al
domnitorului. Misiunea lui Place era de a obţine un credit pentru Principatele Unite
care urma să fie folosit pentru baterea de monede şi decoraţii în atelierele pariziene.
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Deşi consulul reuşeşte să obţină un credit de 60000 de franci în condiţii destul de
favorabile, împrumutul este respins de Adunarea Deputaţilor din Moldova.
Proiectul decoraţiei nu este însă abandonat. În primăvara lui 1859, Ministrul
Treburilor Străine (Externe) al Moldovei, poetul Vasile Alecsandri, îi cere într-o
audienţă lui Napoleon III să primească însemnele unui ordin pe care Prinţul Cuza are
de gând să-l instituie şi să le permită cetăţenilor francezi să îl poarte. Împăratul aprobă,
cu rezerve, ambele cereri. Pe 30 decembrie 1859, Alecsandri propune înfiinţarea
ordinului Jerba de Aur. Numele fusese ales pentru a exprima “fertilitatea pamântului
nostru” şi ordinul era descris în referatul ministrului în felul următor: “o stea cu cinci
raze, întrunind culorile naţionale şi purtând pe o parte armoriile ambelor Principate:
Zimbrul şi Vulturul cu deviza Onoare şi Patrie adoptată de Înalţimea sa Domnul
pentru armia română, iar pe cealaltă parte având în relief o jerbă (snop) de aur
legată cu o lentă ce va purta deviza In Uno Omnia.” Alecsandri considera că guvernul
era “dator de a crea o recompensă onorabilă şi naţională care să poată deştepta în
inimi cele mai vii mişcări de o nobila ambiţie”. Modelul ordinului (crucea cu cinci raze)
era inspirat de Legiunea de Onoare franceză. Proiectul poetului este aprobat de
guvernul moldovean prezidat de Ion Ghica şi trimis Comisiei Centrale de la Focşani,
instituţia comună ce avea drept sarcină unificarea legislaţiei din principate. Ordinul era
destinat a “servi drept recompensă impiegaţilor civili şi militari”.
Nu se cunosc alte informații despre acest proiect, care nu a fost discutat de
Comisia Centrală. Probabil că Ordinul Jerba de Aur a fost abandonat datorită opoziţiei
Imperiului Otoman (anticipată de Victor Place de la începutul misiunii sale) şi nici un
exemplar nu a fost produs.
Medalia Pro Virtute Militari (1860/1866)
Lupta de pe Dealul Spirii din 13 septembrie 1848 a intrat în legendă,
simbolizând renaşterea armatei române. În mod firesc, prima decoraţie românească
emisă oficial este legată de acest eveniment.
Ciocnirea din 13 septembrie reprezintă finalul Revoluţiei din 1848 din Ţara
Românească. După eşecul negocierilor cu autorităţile ruse, trupele otomane pătrund pe
teritoriul principatului, mai mult în scopul de a devansa intervenţia armatelor ţariste.
Rezistenţa fiind inutilă, guvernul revoluţionar de la Bucureşti ordonă majorităţii
trupelor să se deplaseze la Râmnicu Vâlcea, unde o forţă de aproximativ 6000 de
soldaţi şi voluntari se concentra sub comanda lui Gheorghe Magheru. Deşi această
luptă este în general asociată cu pompierii militari, majoritatea trupelor române
angajate au fost infanterişti de linie. În momentul intrării turcilor in Bucureşti, în
cazarma din Dealul Spirii se afla un batalion din Regimentul 2 Infanterie (aprox. 600
de soldaţi) şi Compania a 7-a din Regimentul 1 Infanterie (150 de oameni), sub
comanda colonelului Radu Golescu. Compania de pompieri cu un efectiv total de 165 de
oameni, comandată de căpitanul Pavel Zăgănescu, staţiona în sediul Agiei din centrul
oraşului. Numărul total al trupelor române era de aproximativ 900 de soldaţi, în timp
ce inamicul avea în jur de 6000, inclusiv cavalerie şi artilerie. Ordinele generalului
Christian Tell erau ca Golescu să aştepte sosirea trupelor otomane şi să le predea
cazarma, în timp ce Zăgănescu trebuia să-şi ducă şi el unitatea la cazarmă şi să depună
armele. La sosirea turcilor, colonelul Golescu încalcă ordinele şi refuză să se predea,
spunându-i delegatului Kerim Pașa că datoria unui soldat este de a muri cu arma în
mână. Impresionat de acest răspuns, comandantul otoman evită confruntarea şi
porneşte în marş spre centrul oraşului, intersectându-se cu compania de pompieri care
se îndrepta spre cazarmă, respectând ordinele primite. Conform martorului ocular
Dimitrie Papazoglu, totul a pornit de la un incident minor. Sublocotenentul Dincă
Balaşan îl atinge cu cotul în trecere pe un maior turc, care răspunde lovindu-l cu latul
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sabiei. Ofiţerul român îl împuşcă pe maior şi trage şi în Kerim Pașa, nimerindu-i calul.
Compania de pompieri este atacată de toată armata otomană şi se retrage în cazarma
de pe Dealul Spirii, unde rezistă împreună cu trupele de infanterie aflate acolo.
Colonelul Golescu fiind rănit grav chiar la începutul luptei, comanda este preluată de
căpitanul I. Deivos. După aproximativ trei ore de luptă, trupele române rămân fără
muniţie şi se împrăştie, permiţând otomanilor să ocupe cazarma. Pierderile proprii au
fost de 80 de soldaţi şi 2 ofiţeri, în timp ce aproximativ 200 de turci au fost ucişi.
Iniţiativa instituirii unei medalii pentru supravieţuitorii luptei îi aparţine lui
Pavel Zăgănescu. El îi cere în 1859 lui Vasile Boerescu să facă această propunere în
Adunarea Electivă pentru că “ţara trebuia să facă tot pentru ca să încurajeze mai cu
seamă acea parte a populaţiei care poartă arme şi pe care mai curând sau mai târziu
poate să-i cheme a-şi face datoria lor de ostaşi”. Propunerea este ulterior susţinută de
Mihail Kogălniceanu.
Pe 24 mai 1860, un decret promulgat de Alexandru Ioan Cuza înfiinţează oficial
prima decoraţie românească, ce urma a fi acordată tuturor supravieţuitorilor luptei din
1848. Cei răniţi în luptă primeau şi o pensie viageră de 15 lei pe lună, iar răniții grav
„care nu se puteau hrăni” o alocaţie de un leu pe zi.
Medalia Pro Virtute Militari este din cupru, are forma rotundă şi o greutate de
19 grame. Deşi decretul domnesc prevede un diametru de 2 cm, exemplarele care se
păstrează au în jur de 33 mm. Aversul are în centru acvila încoronată (un simbol al
Ţării Româneşti) având pe piept bourul Moldovei, deasupra inscripţia circulară „PRO
VIRTUTE MILITARI”, în exergă numele fabricantului „Caque F. Graveur de
L’Empereur à Paris”. Pe revers găsim textul pe cinci rânduri „13 / SEPTEMBRIE / 1848
/ DEALUL / SPIREI”, înconjurat de o cunună de lauri. Medaliile originale au ştanţat pe
muchie în partea de jos simbolul unei mâini şi cuvântul CUIVRE (cupru în franceză),
marcaje care indică faptul că au fost produse la monetăria din Paris. Armand Auguste
Caque era într-adevăr gravorul oficial al lui Napoleon al III-lea şi implicarea sa în acest
proiect arată că medalia avea aprobarea împăratului. Panglica descrisă în decret drept
„o cordelă tricoloră” este albastră, cu câte două dungi galbene şi roşii (în exterior) pe
margini. Există şi o variantă diferită de panglică, având câte două dungi roşii şi una
galbenă pe fiecare margine. Brevetele sunt deosebit de rare, ele poartă antetul şi stema
Principatul României şi sunt emise de Ministerul de Război. În colecţia Muzeului
Naţional al Pompierilor din Bucureşti se păstrează brevetul acordat căpitanului
Theodor Rătescu, probabil ultimul exemplar autentic.
Medalia nu a putut fi acordată în timpul domniei lui Cuza datorită opoziţiei
Porţii. Mai multe surse afirmă în mod eronat că decoraţiile au fost distribuite de Carol I
în 1866. În realitate, ceremonia de decorare a avut loc în timpul Locotenenţei
Domneşti, înainte de sosirea în ţară a viitorului rege. Iniţiativa îi aparţine lui Ion Ghica
şi pe 9 aprilie 1866 guvernul provizoriu decide acordarea medaliilor considerând că
„asemenea răsplată este singurul mijloc prin care o ţară poate răsplăti pe fii ei, ce şiau vărsat sângele pentru dânsa”. Ceremonia are loc pe 23 aprilie în curtea cazărmii
din Dealul Spirii, în prezenţa tuturor unităţilor din Garnizoana Bucureşti şi a
membrilor Locotenenţei Domneşti (Lascăr Catargiu, Nicolae Golescu şi Nicolae
Haralambie). În discursul său, colonelul Haralambie spunea: „Purtaţi-o cu mândrie,
sunteţi puţini care o aveţi, iar după moarte veţi lăsa-o familiilor voastre. Generaţiile
viitoare găsind-o vor răsfoi istoria şi vor învăţa cum românul îşi îndeplineşte datoria
către patrie’’ (Romanulu, 26 aprilie 1866).
Doar 14 medalii au fost acordate în această ceremonie. În 1860, unităţilor
implicate în bătălie li se ceruse evidenţa exactă a participanţilor, în vederea decorării
lor. În 1866 lucrurile au fost făcute în mare grabă şi nu s-a mai ţinut cont de aceste liste,
s-a publicat doar câteva zile la rând un anunţ în Monitorul Oficial prin care veteranii
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erau invitaţi să vină pe 23 aprilie în curtea cazarmei din Dealul Spirii pentru a primi
medalia. La apel au răspuns doar 6 ofiţeri şi 8 grade inferioare, nu se pastrează decât
lista ofiţerilor decorați, care merită menţionaţi având în vedere raritatea acestei
distincţii: coloneii Adrian, P. Zăgănescu, Culoglu, maiorul D. Papazoglu şi căpitanii I.
Deivos şi T. Rătescu. Este posibil totuşi ca şi alţi veterani să fi primit medalia ulterior.
Pe 8 septembrie 1878, Carol I acordă prin înalt decret tuturor veteranilor de la
1848 dreptul de a purta şi Medalia Virtutea Militară. La inaugurarea Monumentului
Pompierilor de pe Dealul Spirii (amplasat astăzi în faţa Hotelului Mariott) pe 13
septembrie 1901, mai erau în viaţă 17 veterani ai bătăliei.
Medalia Devotament şi curagiu (1864)
Este o medalie rotundă din argint cu diametrul de 34 mm (se cunosc şi
exemplare care au 32 mm) şi greutatea de 17-18 g. Aversul prezintă bustul lui Cuza
privind spre dreapta, înconjurat de textul “Alessandru Ion I 1864”, în timp ce reversul
conţine textul “Devotamentu si Curajiu” înconjurat de o cunună de lauri. Pe avers, sub
bust, se află şi numele gravorului (Cague F. sau CT), care a produs şi medalia Pro
Virtute Militari. Medalia se ataşa de panglică printr-o cunună de lauri. Culoarea
panglicii este jumătate roşie (dreapta) şi jumătate galbenă. Se pare că medalia lui Cuza
se dorea o recompensă pentru cei care au participat la operaţiunile de salvare din
timpul inundaţiilor din capitală de la sfârşitul lui mai 1864, când apele revărsate ale
Dâmboviţei ating înălţimea de doi metri în mahalalele Broşteni, Antim, Izvor şi altele
apropiate de cursul râului. Nu a fost instituită oficial şi Cuza a decorat doar câţiva
apropiaţi, în nume personal. Colonelul Solomon este singurul posesor cert al medaliei,
conform lui C. Istrati (Istrati 1914 12) el ar fi primit şi Virtutea Militară din partea lui
Cuza. Istrati menţionează şi posibila existenţă a unor variante de bronz ale acestei
medalii dar nu se cunosc decat exemplare de argint.
Povestea acestei decoraţii nu se încheie însă aici. Pe 26 mai 1877, la începutul
Războiului de Independenţă, Carol I acordă prin înalt decret un număr de 14 medalii
Devotament şi Curagiu (dintre care 8 de aur şi 6 de argint) unor militari pentru vitejia
arătată în timpul bombardamentului Calafatului pe 26 aprilie 1877. Sunt chiar primele
decoraţii ale războiului şi Carol I conferă astfel o distincţie care nu exista în mod oficial,
în locul Medaliei Virtutea Militară care era statutară din 1872. Explicaţia o găsim întrun raport al ministrului de război, Generalul Alexandru Cernat, care arată că
regulamentul acordării medaliei Virtutea Militară conţinea prevederi greu de îndeplinit
în timp de război. Medalia putea fi acordată pentru fapte deosebite, însă era nevoie de
întrunirea unei comisii speciale şi multă birocraţie. Pentru a simplifica procedura, un
decret publicat în Monitorul Oficial din 28 mai 1877 prevede că Virtutea Militară putea
fi acordată în timp de război şi pentru fapte deosebite citate într-un ordin de zi al
armatei. Probabil că acordarea celor 14 medalii pentru Devotament şi Curagiu în 1877
reprezintă o soluţie de criză adoptată rapid înainte de rezolvarea acestei probleme de
regulament. Putem presupune că domnitorul a intenţionat să reinstituie medalia lui
Cuza, proiect abandonat ulterior datorită modificării regulamentului pentru Virtutea
Militara. Nu se cunoaşte niciun exemplar original al acestor medalii emise în 1877, dar
existenţa lor nu poate fi exclusă.
În 1903, Carol I instituie oficial o medalie cu acest nume (el a continuat de altfel
toate proiectele de decoraţii ale lui Cuza). Însemnul de distincţie pentru curaj şi
devotament este o medalie cu trei clase cu un design similar originalului, menită a
recompensa activitatea agenţilor de poliţie. Panglica are două dungi albastre pe margini
şi una roşie la mijloc. Puţini agenţi au fost decoraţi cu acest însemn care este una dintre
medaliile rare din perioada lui Carol I.
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Medalia Virtutea Militară (1864)
Este o medalie de argint asemanătoare cu Devotament şi Curagiu. Diferă doar
textul de pe revers (Virtutea / Militara) şi prinderea, care se face printr-un inel trecut
printr-o coroană de argint similară celor de la decoraţiile regale de mai târziu. Nu
cunoaştem culoarea panglicii, dar probabil ea s-a păstrat la medalia lui Carol I. A fost
acordată în număr mic și doar cu titlu personal.
Carol I instituie oficial medalia în 1872, schimbând doar efigia. Ea rămâne în uz
şi în ziua prezent, fiind una dintre cele mai prestigioase distincţii ale României.
Medalia Crucea de Fier (1864?)
Ştim foarte puţine despre acest proiect al lui Cuza. O medalie în forma unei
cruci de fier este menţionată pentru prima dată de C. Istrati (Istrati 1914 15), care scrie
că a obţinut-o de la bijutierul Fain, cel care a produs şi exemplare ale Ordinului Unirii.
După descrierea lui Istrati, este o cruce de fier cu forma Crucii Trecerea Dunării, cu o
greutate de 5.81 g şi dimensiunea de 4.86 cm (înălţime) şi 4.60 cm (lăţime). În centru
se află pe o parte o cruce ortodoxă, iar pe celalaltă monograma AI, pe care Istrati o
atribuie lui Cuza şi susţine că se aseamănă cu monograma domnitorului de pe o
tabacheră de argint oferită de acesta drept cadou unui apropiat. Monograma este însă
diferită de cea de pe Ordinul Unirii. Se dorea probabil a fi o distincţie pentru
recompensarea meritelor bisericeşti. Un exemplar al acestei cruci se păstrează în
patrimoniul Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi este descris într-un articol din
2010 (Iordache şi Andonie 2010). Autorii menţionează că medalia apărea în evidenţele
vechi ale muzeului ca fiind legată de Războiul de Independenţă (1877-1878) şi purtând
monograma Ţarului Alexandru I al Rusiei.
O decoraţie foarte asemănătoare a fost vândută în 2010 într-o licitaţie a casei
germane Kunker. Exemplarul de la Kunker este din bronz şi monograma este aproape
identică, dar are leul de pe stema Bulgariei în locul crucii ortodoxe, având în schimb
aceste cruci pe toate braţele. Catalogul o atribuie primului principe al Bulgariei,
Alexandru de Battemberg. Informaţiile disponibile nu permit o concluzie definitivă
despre această decoraţie. Crucea de la Muzeul Militar poate fi un proiect obscur al lui
Cuza, a cărui formă a fost preluată apoi de Carol I (în crucile Trecerea Dunării şi
Elisabeta) şi de principele bulgar. Se poate însă să avem de-a face cu o variantă a unui
proiect necunoscut al lui Alexandru de Battemberg. Forma distincţiei s-a păstrat în
medalistica românească până astăzi, prin Crucea Casei Regale a României acordată de
regele Mihai I.
Ordinul Unirii (1864)
După unirea oficială a celor două principate în 1862, Cuza încearcă din nou
înfiinţarea unui ordin naţional. Proiectul este abandonat rapid în urma unui raport
nefavorabil al agentului diplomatic la Constantinopol, Costache Negri. În colecţia
Muzeului Naţional de Istorie din Bucureşti se păstrează însemnul unui precursor al
Ordinului Unirii, sub forma unei cruci emailate în roşu, al cărei medalion central
conţine litera A, ar putea fi vorba de proiectul din 1862.
Domnitorul reia eforturile în 1864, după lovitura de stat prin care căpatase
puteri sporite. În septembrie, Cuza aprobă printr-o scrisoare proiectele de decoraţii
primite de la Mihail Kogălniceanu (ce includeau cele două medalii de argint şi poate şi
controversata cruce de fier). Însemnele decoraţiei sunt comandate la Paris şi Costache
Negri primeşte o scrisoare oficială prin care sultanul şi corpul diplomatic din capitala
otomană erau anunţaţi de înfiinţarea ordinului. Negri îl convinge însă pe Cuza (vezi
Berindei, 1947) să amâne distribuirea scrisorii până la rezolvarea problemei mult mai
importante a statutului mânăstirilor închinate. Zvonul ajunge totuşi în presa turcă şi
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„Le journal de Constantinople” publică ştirea că ordinul va fi instituit pe 24 ianuarie
1865 pentru a celebra dubla alegere a lui Cuza. La începutul lunii noiembrie marele
vizir Aali Pasa cere explicaţii în această chestiune trimişilor români Negri şi Bordeanu
şi apoi protestează oficial câteva zile mai târziu. Aali Pașa lasă totuşi de înţeles că
sultanul ar putea aproba ordinul în cazul în care ar fi numit mare maestru al acestuia,
soluţie agreată de Bordeanu şi de ambasadorul francez la Poartă. Cuza refuză sugestia
marelui vizir şi trimite o nouă scrisoare la sfârşitul lunii noiembrie 1864, prin care face
publică fondarea ordinului. Scrisoarea este prost primită de Poartă şi Negri îl anunţă pe
domnitor că această chestiune mai puţin importantă va complica negocierile privind
mânăstirile închinate. La începutul lunii decembrie, ministrul de externe otoman
sugerează din nou că ordinul ar putea fi aprobat dacă s-ar îndeplini anumite formalităţi
(numirea sultanului ca mare maestru onorific). Agenţii români şi ambasadorul francez
îl sfătuiesc pe Cuza să accepte această soluţie „puerilă în fond” sau să amâne problema
pentru moment. Domnitorul decide să aştepte un prilej mai favorabil, care nu apare
până la abdicarea din 1866. În ciuda dificultăţilor diplomatice, însemnele ordinului
sunt comandate la casa Kretly din Paris. Unele surse afirmă că designul aparţine
bijutierului francez, dar corespondenţa păstrată arată că trimisul lui Cuza (Godillot) a
venit cu desenele din ţară. Se pare că autorul desenelor a fost Carol Popp de Szathmári.
Ordinul Unirii avea cinci clase: cavaler, ofiţer, comandor, mare ofiţer şi mare
cruce. Cele două clase superioare sunt foarte rare şi până în 1940 (Marinescu 1940 139140) se credea că ordinul avea numai trei, această informaţie o găsim în articolele mai
vechi. El are forma unei cruci emailate în albastru, înconjurată de raze. Aversul
medalionului roşu din centru cuprinde cifrele 5-24 (datele dublei alegeri), în jur deviza
„Genere et corde fratres” pe fond albastru, înconjurată la rândul ei de o cunună de
stejar. Reversul medalionului are în centru monograma lui Alexandru Ioan Cuza pe
fond roșu, înconjurată de frunzele de stejar. Prinderea se face printr-o coroană
princiară de argint similară cu cea a medaliei Virtutea Militară şi a decoraţiilor lui Carol
I de mai târziu. Panglica era roşie, cu dungi duble albastre pe margini. Gradul de
cavaler are diametrul de 40 mm şi este din argint. Însemnele de ofiţer au acelaşi
diametru, însă sunt din aur şi panglica are în plus o rozetă. Gradul de comandor este
din aur cu diametrul de 60 mm şi se poartă la gât, la fel ca şi gradul de mare ofiţer ce
are în plus o placă cu diametrul de 90 mm. În sfârşit, marea cruce are dimensiunea de
70 mm şi acelaşi model de placă.
Cuza a comandat un total de 1000 de ordine la Kretly, din toate gradele. Pentru
că ordinul nu a fost instituit oficial, doar un mic număr au fost distribuite în nume
personal. Se pare că mulţi miniştri şi colaboratori apropiaţi ai lui Cuza au primit
ordinul, printre ei Mihail Kogălniceanu (mare ofiţer), I. Strat (comandor), Vasile
Alecsandri, Costache Negri, etc. Majoritatea decoraţiilor au fost însă găsite în lăzi în
clădirea palatului (conform unei surse chiar sub patul lui Cuza) după abdicarea
domnitorului.
Casa Kretly a păstrat matriţele originale şi C. Istrati şi-a putut comanda de acolo
mulţi ani mai târziu câteva ordine produse cu ajutorul acestora. Comerciantul
bucureştean Mauriciu Fain, care se ocupa cu vânzarea de bijuterii şi medalii, este şi el
un posibil producător şi deţinea un număr de însemne din toate gradele, majoritatea
exemplarelor păstrate în muzeele bucureştene provin de acolo. Conform bijutierului
Joseph Resch (vezi Costandache 1942 193), ordinul a fost produs şi în atelierul tatalui
său de la Viena (Gebruder Resch), cele mai multe surse susţin totuşi că singurul
producător a fost Kretly.
La începutul Războiului de Independenţă, în 10 mai 1877, Carol I înfiinţează
Ordinul Steaua României care păstrează modelul lui Cuza, schimbând doar medalionul
central. Majoritatea însemnelor Ordinului Unirii au fost trimise la Kretly pentru a fi
199

https://biblioteca-digitala.ro

Dragoș Băldescu

modificate, tot atunci s-au produs şi cutii pentru acestea. Ulterior, un număr mai mic
de ordine au fost modificate în regim de urgenţă la atelierele bucureştene ale lui Joseph
Resch şi A. Rosenfeld. La sfârşitul anului, Minsiterul de Război încă mai avea în depozit
trei ordine cu însemnele fostului domnitor (cavaler, ofiţer şi mare cruce).
Pe 25 mai 1877 Nicolae Golescu este decorat cu Ordinul Steaua României în
grad de mare ofiţer, el este primul membru al unui ordin românesc. Ordinul s-a păstrat
cu diverse forme şi modificări până azi şi rămâne cea mai importantă distincţie pe care
o poate acorda preşedintele României contemporane.
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Lista figurilor
Fig. 1 – Medalia pentru destoincie și osârdie avers (Cabinetul Numismatic al
Academiei)
Fig. 2 – Medalia pentru destoincie și osârdie revers (Cabinetul Numismatic al
Academiei)
Fig. 3 – Medalia Pro Virtute Militari avers (Muzeul Național al Pompierilor)
Fig. 4 – Medalia Pro Virtute Militari revers (Muzeul Național al Pompierilor)
Fig. 5 – Brevetul medaliei Pro Virtute Militari (Muzeul Național al Pompierilor)
Fig. 6 – Medalia Devotament și Curagiu Cuza avers (Muzeul Național de Istorie a
României)
Fig. 7 – Medalia Devotament și Curagiu Cuza revers (Muzeul Național de Istorie a
României)
Fig. 8 – Însemnul pentru Curagiu și Devotament Carol, avers (Muzeul Militar Național)
Fig. 9 – Însemnul pentru Curagiu si Devotament Carol, revers (Muzeul Militar
Național)
Fig. 10 – Medalia Virtutea Militară 1864, avers (Muzeul Militar Național)
Fig. 11 – Medalia Virtutea Militară 1864, revers (Muzeul Militar Național)
Fig. 12 – Crucea de Fier, avers (Muzeul Militar Național)
Fig. 13 – Crucea de Fier, revers (Muzeul Militar Național)
Fig. 14 – Crucea de Fier varianta din licitația Kunker 173 – 08 – 12 martie 2010, nr.
8232 (poza provine din catalogul licitației Kunker 173, Order und Ehrenzeichen aus
verschiedenem Besitz)
Fig. 15 – Precursor al Ordinului Unirii (Muzeul Național de Istorie a României)
Fig. 16 – Ordinul Unirii Ofițer, avers (Muzeul Național de Istorie a României)
Fig. 17 – Ordinul Unirii Ofițer, revers (Muzeul Național de Istorie a României)
Fig. 18 – Ordinul Unirii Mare Cruce, avers (Muzeul Militar Național)
Fig. 19 – Ordinul Unirii Mare Cruce, revers (Muzeul Militar Național)
Caption
Fig. 1 – Medal for Skill and Perseverence, obverse
Fig. 2 – Medal for Skill and Perseverence, reverse
Fig. 3 – Pro Virtute Militari Medal, obverse
Fig. 4 – Pro Virtute Militari Medal, reverse
Fig. 5 – Award certificate for the Pro Virtute Militari Medal
Fig. 6 – Medal for Loyalty and Courage Cuza version, obverse
Fig. 7 – Medal for Loyalty and Courage Cuza version, reverse
Fig. 8 – Medal for Courage and Loyalty Carol I version, obverse
Fig. 9 – Medal for Courage and Loyalty Carol I version, reverse
Fig. 10 – Medal for Military Virtue 1864, obverse
Fig. 11 – Medal for Military Virtue 1864, reverse
Fig. 12 – Iron Cross, obverse
Fig. 13 – Iron Cross, reverse
Fig. 14 – Iron Cross Bulgarian version from Kunker Auktion 173, no. 8232
Fig. 15 – Early variant of the Order of the Union
Fig. 16 – Order of the Union, Officer Class, obverse
Fig. 17 – Order of the Union, Officer Class, reverse
Fig. 18 – Order of the Union, Grand Cross, obverse
Fig. 19 – Order of the Union, Grand Cross, reverse
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