CÂTEVA DECORAŢII STRĂINE ACORDATE UNUI ROMÂN
CARE ŞI-A SLUJIT ŢARA. DISCUŢII ÎN JURUL LOR
George Trohani 

Résumé
La fidélité envers l'autorité légale de l'état, voilà un problème beaucoup
véhiculé le dernier temps, mais encore ambigu en conception et surtout en ce
qui concerne les conséquences.
Pour cela on présente, du point de vue phaleristique, une partie des
décorations étrangères reçues par un Homme qui les a obtenues comme
récompense pour ses actions utiles à l'autorité légale de l'état. Il s'agit de l'Ordre
La Couronne de l'Italie (1938), La Médaille Allemande du Mérite (1942), La
Médaille de la Lutte d'hiver de l'est 1941/1942 (1943), L'Ecu de la Crimée (1943)
et L’Ordre du Mérite de la République Polonaise (1996).
Mots clé: L'autorité légale de l'état, l'Ordre La Couronne de l'Italie (1938), La
Médaille Allemande du Mérite, La Médaille de la Lutte d'hiver de l'est, L'Ecu de
la Crimée, L’Ordre du Mérite de la République Polonaise.

Fidelitatea faţă de autoritatea legală a statului – iată o problemă mult vehiculată
în ultimul timp, dar încă ambiguă în concepţie şi mai ales în privinţa consecinţelor.
Generalul Ioan Odobescu (1793-1857), tatăl binecunoscutului scriitor şi istoric
Alexandru Odobescu, după participarea sa – cu trupe de panduri olteni – în cadrul
armatei ruse la campanile din 1812 şi 1828-1829, intră în miliţiile pământene din Ţara
Românească şi este numit adjutant al domnitorului Alexandru Ghica (1834-1842).
Cadru de nădejde al armatei şi în timpul lui Gheorghe Bibescu, are misiunea, la
izbucnirea Revoluţiei din 1848, să aresteze Guvernul Provizoriu, devenind Ministru de
Război. Dar este arestat, judecat şi condamnat. Pus în libertate, în urma intervenţiei
unui reprezentant de seamă al Bisericii – care şi ea era indecisă în privinţa opţiunilor –,
demisionează din armată, pleacă la Paris şi este degradat. Pe baza sprijinului turcesc
revine în ţară şi, după înfrângerea Revoluţiei, pe 28 septembrie 1848 este numit
ministru al Cultelor, recăpătând demnităţile pierdute.
Alături de el, printre alţii, a fost şi colonelul Ioan Solomon (1793-1865), care în
1821 a trecut de partea lui Tudor Vladimirescu, deşi fusese trimis de stăpânire să-l
aresteze. După 1828, când a luptat în armata rusă, intră în armata regulată din Ţara
Românească.
Mare parte dintre revoluţionarii din 1848 sunt de partea lui Alexandru Ioan
Cuza în 1859, dar mulţi dintre ei contribuie la detronarea sa pe 11 februarie 1866,
considerând că-şi depăşeşte atribuţiile în detrimentul interesului general. Printre
puţinii care nu-l reneagă este civilul Mihail Kogălniceanu, dar care îşi va servi Ţara şi
sub noua ei conducere.
La 23 mai/4 iunie 1866 un grup de ofiţeri înaintează noului domnitor Carol I o
Petiţie prin care solicită îndepărtarea din armată a ofiţerilor care au nesocotit disciplina
militară, pătându-i astfel onoarea, cu ocazia detronării lui Cuza (Chiriţă 1992 1130-40).
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Petiţia era iscălită de 148 de ofiţeri – cam jumătate din cadrele garnizoanei Bucureşti,
în care erau aproape o treime din numărul total de 974 ofiţeri ai armatei române. Iar în
fruntea petiţionarilor se afla generalul Ioan Emanoil Florescu (1819-1893), ginere al
fostului domnitor Gheorghe Bibescu, om de încredere al lui Cuza Vodă, loial legilor ţării
şi, prin urmare, şi lui Carol I. Şi nu trebuie uitat că în toamna lui 1848 mai redactase o
Petiţie, semnată cu alţi 26 ofiţeri ai Regimentului 1 Bucureşti, solicitând comandantului
Constantin Cantacuzino şi generalului rus Alexandru Duhamel pedepsirea ofiţerilor
care se alăturaseră şi sprijiniseră Revoluţia. Ministru al armatei în timpul lui Cuza, a
fost apoi de mai multe ori ministru şi chiar prim-ministru în timpul lui Carol I.
Un alt general bine cunoscut prin acţiunile sale a fost Alexandru CandianoPopescu (1841-1901) care a luat parte la conspiraţia privind detronarea lui Cuza, a
proclamat Republica de la Ploieşti în 1870; dat în judecată, este achitat de juraţi, luptă
la Griviţa în Războiul pentru Independenţă şi devine adjutant al regelui Carol I în 1880
pentru timp de 12 ani.
În Primul Război Mondial, oamenii de arme – cu doar câteva mici excepţii
catalogate drept trădări – rămân fideli ţării şi Regelui. Diverşi oameni politici, în
schimb, rămân în teritoriul ocupat de inamic, formând categoria aşa numiţilor
germanofili. Şi doar unii dintre aceştia vor colabora cu autorităţile de ocupaţie, având
de suportat după război consecinţele.
În schimb, militarii de etnie română din Transilvania, căzuţi prizonieri la
antantişti, vor căuta să treacă, în majoritate, de partea Vechiului Regat.
Iar în Al doilea Război Mondial, în afara comuniştilor care activau în URSS, o
parte din prizonieri se vor înrola în diviziile de voluntari Tudor Vladimirescu (15
octombrie 1943) şi Horia, Cloşca şi Crişan (1944), participând însă la lupte doar după
23 august 1944. Din punct de vedere legal, acţiunea lor poate fi catalogată drept crimă
de înaltă trădare, dar după război s-au bucurat de o deplină stimă şi consideraţie din
partea autorităţilor victorioase, iar ceilalţi, doar după 45 de ani.
Mulţi oameni de bună credinţă au devenit membrii ai PCR, dar nu neapărat din
motive ideologice, pentru ca, după decembrie 1989, unii să regrete, ba chiar să-şi ardă
carnetul... Iar din rândul celor care nu au intrat în PCR, Securitatea şi-a ales – prin
şantaj şi, mai ales, prin presiune – colaboratori mai mult sau mai puţin zeloşi... În fond,
şi unii şi alţii îşi asigurau în acest fel bruma de libertate pentru ei şi cei apropiaţi sau
puteau avansa în ierarhia socială.
Prin urmare, omul/cetăţeanul de rând ce trebuie să facă ? Să se supună legilor şi
autorităţii legal constituite sau să acţioneze după cum îl îndeamnă conştiinţa sau
momentul? Răspunsul, astăzi, la început de mileniu III şi de secol XXI pare a îndemna
spre partea a doua a întrebării... Dar asta nu este oare în pragul dintre democraţie şi
anarhie? Aşa cum de la sublim la ridicol nu este decât un pas... Hitler şi Mussolini au
luat puterea pe cale democratică, comuniştii din URSS prin revoluţie, iar cei din fostele
ţări socialiste prin sprijin extern. Adevărul şi Dreptatea, cuvinte care în opinia publică,
dar nu a dicţionarelor, nu au forme de plural, dar nici o valoare absolută – aceasta fiind
una din prerogativele Dumnezeirii – rămân incerte.
După această cam lungă şi filosofică introducere, dorim a prezenta, din punct de
vedere faleristic, o parte a distincţiilor străine primite – drept recompensă pentru
activitatea în folosul legal al ţării – de către Om care s-a născut la 6/20 martie
1912 şi a plecat într-o lume mai bună la 15 noiembrie 2003. Ne vom referi la distincţiile
străine legate de cel de al doilea război mondial.
Este vorba de Nicolae Gh. Trohani, născut în Brăila, trăind cea mai mare parte a
vieţii în Bucureşti şi decedând la Braşov. A urmat Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila,
absolvindu-l în 1930 – printre primii trei, alături de viitorii ingineri Achile Millas şi
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Ștefan Bălan 1 . În particular a urmat lecţii de greacă, franceză, germană, engleză, de
gimnastică şi de scrimă. In 1933 absolvă Facultatea de Drept din Bucureşti, cu
calificativul Magna cum laude. Stagiul militar l-a îndeplinit la Regimentul 3 Artilerie
„Franţa”, cu garnizoana în Brăila, eliberându-se cu gradul de sergent cu termen redus.
Intre 1934-1936 a fost avocat stagiar în Baroul Brăila, iar din 1937 avocat definitiv. Din
primăvara anului 1936 s-a angajat ca funcţionar public la Serviciul de Informaţii,
pendinte pe atunci de Ministerul de Război, iar ulterior de Preşedinţia Consiliului de
Miniştri. În 1944 a ajuns la gradul de director în cadrul respectivului serviciu.
Menţionăm că, din punct de vedere politic şi ideologic, nu s-a înregimentat în niciun
partid sau mişcare.
În timpul războiului a fost trimis pe front din prima zi (22 iunie 1941) până în
martie 1944 – cu două întreruperi: prima în iarna 1941/1942 şi a doua în iarna 1942/
1943 din cauza rănirii, la 11 noiembrie 1942, prin schijă de avion, la Rostov. Pentru
întreaga activitate din această perioadă a fost distins cu diferite medalii şi ordine:
ordinul Coroana Italiei, cu gradul Ufficiale (24 nov. 1938), Medalia de merit germană
(14 aprilie 1942), Medalia Aeronautică, clasa III de pace (5 mai 1942), ordinul Coroana
României cu spade, cavaler cu panglică de Virtute Militară (27 febr. 1942), ordinul
Steaua României cu însemne civile, în gradul de cavaler (9 mai 1942), ordinul Steaua
României cu spade, gradul cavaler (12 martie 1943), medalia germană Lupta de iarnă
din Răsărit (4 iunie 1943), Scutul Crimeii (25 sept. 1943), panglica de Virtute Militară
la distincţiunile de război (27 sept. 1943), medalia Crucea Comemorativă a celui de al
doilea război mondial 1941-1945 (1996) şi medalia Ordinului pentru Merit al
Republicii Polonia (1996).
În cadrul Serviciului Special de Informaţii a lucrat până în ziua de 22 martie
1945, când a fost arestat, din consideraţiuni politice. După o internare de două luni în
lagărul de la Caracal, a fost transferat în Închisoarea politică de la Malmaison
(Bucureşti), de unde a fost eliberat pe 22 decembrie 1945. În ziua de 10 iunie 1948 a
fost ridicat de autorităţile de ocupaţie sovietice, condamnat la 25 ani de detenţie, şi dus
în URSS, în diferite lagăre din regiunea mordvină. Pe 1 decembrie 1955 a fost restituit
României, internat la Gherla şi eliberat de către autorităţile române, în ziua de 5 iulie
1957.
Prin urmare, toată activitatea sa din timpul celui de al Doilea Război Mondial,
conform celor care au obţinut victoria, a fost antipopulară vreme de jumătate de secol.
După eliberare a lucrat în cadrul centralei România-film, mai întâi la serviciul
contabilitate, iar apoi ca economist la planificare. După pensionare, în 1974, a lucrat ca
translator la Ambasada Greciei din Bucureşti, până la 30 iunie 2001, muncind astfel
până la vârsta de 89 ani, întotdeauna cu plăcere şi conştiinciozitate. Iar autorităţile
greceşti, drept mulţumire, i-au acordat dubla cetăţenie.
La 11 octombrie 1936 s-a căsătorit, la Brăila, cu Liliane-Ruxandra-Maria
Eremie, născută la 28 februarie/13 martie 1910, în Brăila şi decedată la 7 mai 1993, în
Bucureşti, licenţiată în Drept, veterană de război ca infirmieră voluntară pe frontul din
Transnistria, decorată la 24 iunie 1942 cu Semnul de Distincţie al Societăţii Naţionale
de Cruce Roşie.
1

Ștefan Bălan (n. 1 ianuarie 1913, Brăila - d. 26 martie 1991, București) profesor universitar,
inginer doctor docent, membru titular al Academiei Române, dar, mai ales, din 1958 ministru
adjunct al Învăţământului și Culturii, iar din 23 martie 1963 titularul acestui departament
(până în 19 august 1969) după ce anterior ocupase funcţiile de președinte al Comisiei de Stat a
Standardizãrii, președinte al Comitetului de Stat pentru Tehnică (1952-1955), președinte al
Comitetului Executiv al Sfatului Popular București, ministru al Construcţiilor (1956-1958), iar
între anii 1965-1969 a fost membru supleant al CC al PCR. A se vedea şi Fl. A. Rădulescu 2011
183-7.
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Soţii Nicolae şi Liliane Trohani au avut un băiat şi o fată, două nepoate, un
nepot, precum şi un strănepot.
CATALOG
Ordinul Coroana Italiei (Ordine della Corona d'Italia) a fost instituit
de regele Victor Emanuel II la 20 februarie 1868 pentru a comemora unificarea Italiei
(Iordache 2007 56-62). Este împărţit în cinci clase – cavaler al Marii Cruci, Mare
Ofiţer, Comandor, Ofiţer şi Cavaler – decretul de instituire prevedea şi numărul
persoanelor care l-ar fi putut primi – 60, 150, 500 şi 2000 pentru primele patru clase –
numărul cavalerilor nefiind precizat.
Însemnul Ordinului constă dintr-o cruce din aur, emailată în alb, având braţele
terminate în linii rotunjite. Între braţele crucii sunt patru noduri de Savoia (noduri ale
Dragostei) făcute din împletituri subţiri din aur, plasate la jumătatea lungimii braţelor.
Medalioanele centrale de pe avers şi revers sunt bordate cu aur şi încadrate cu inele de
aur.
Medalionul central, avers, este emailat cu albastru de Savoia. În centru este
plasată coroana de fier a regilor lombarzi, din aur, cu geme şi perle emailate. Pe revers
se află un fond de aur satinat, conţinând acvila savoiardă, emailată negru, peste pieptul
căreia se suprapune un scut oval, emailat roşu cu o cruce albă. Pentru cavaleri şi ofiţer,
crucea însemnului are 35 mm, iar pentru celelalte clase, 50 mm.
Crucile de Cavaler şi Ofiţer sunt prinse de o panglică din mătase roşie cu o
dungă lată albă la mijloc şi se purtau pe partea stângă a pieptului, împreună cu alte
decoraţii. Pe panglica de Ofiţer este aplicată o rozetă din mătase, în aceleaşi culori ca
panglica ordinului (Fig. 1a-b).
Crucea de Ofiţer este realizată din aur 750%0 şi are o greutate de cca 7,80 g.
Ca acte însoţitoare menţionăm:
1) Brevetul de conferire, semnat în ziua de 19 octombrie 1938 pe o coală mare de
hârtie carton, 28 x 39 cm, iar în stânga jos se află incizat sigiliul Ordinului – în exergă
CANCELLERIA DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA înconjurând stema regală
a Italiei – crucea cu cele patru noduri de Savoia, având în centru un scut cruciat
surmontat de coroana Italiei (Fig. 2).
Brevetul conţine textul:
S.M. VITTORIO EMANUELLE III / PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTE
DELLA NAZIONE / RE D'ITALIA / IMPERATORE D'ETIOPIA / Gran Mastro
dell'Ordine della Corona d'Italia / Ha firmato il seguente decreto: Sulla proposta del
Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato / Nostro Ministro – Segretario di
Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo nominato e nominiamo / Ufficiale / dell'Ordine
della Corona d'Italia, con facolta di fregiarsi delle / insegne stabilite per tale grado: /
Nicolae Trohani / Addello al Ministero della Difesa Nazionale rumena.
Il Cancelliere dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione del presente / Decreto che
sară registrato alla Cancelleria dell'Ordine medesimo.
Dato a S. Rossori addi 19 Ottobre 1938 . XVI
Firmato: Vittorio Emanuele – Controssegnato: Mussolini. Ciano – Viste : Revel
IL CANCELLIERE DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA
in esecuzione delle suddette Regie Disposizioni dichiara che / il Sig. Nicolae
Trohani / fu inscritto nell' Elenco degli Ufficiali (Esteri) al N. 1691 (Serie 3a)
Il Cancelliere dell'Ordine / (ss)
Il Direttore Capo della Divisione I. / (ss)
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2) La 24 noiembrie 1938 Ministerul Afacerilor Externe al Italiei trimitea
următoarea adresă (Fig. 3), scrisă cu litere italice pe o coală A3 îndoită la jumătate şi
având ca filigran, pe jumătatea scrisă, stema regală a Italiei, deasupra textului
MINISTERO / DEGLI / AFFARI ESTERI, iar într-un colţ al jumătăţii nescrise P.M.
FABRIANO:
R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI / CERIMONIALE / Roma 24 NOV.
1938 XVII
Ill. mo Signore,
Mi è gradito di annunziar Vi che Sua Maestà / il Re Imperatore, mio Augusto
Sovrano, si è / degnato di conferir Vi, su proposta di Sua Eccellenza / il Ministro
Segretario di Stato per gli Affari / Esteri, il grado di Ufficiale / dell'Ordine della Corona
d'Italia.
Mentre unisco le insegne che alla decorazione / stessa si riferiscono e mi riservo
di far Vi pervenire, / a suo tempo il relativo Diploma Magistrale, Vi / prego di
restituirmi completato e sottoscritto l'accluso / formulario.
Nel congratularmi con Voi per la conseguita / onorificenza, colgo l'occasione per
esprimer Vi gli / atti della mia distinta considerazione.
IL CAPO DEL CERIMONIALE / (ss)
Al Signor / Nicolae Trohani / Addetto al Ministero Difesa Nazionale / Bucarest.
3) Iar la 12 martie 1940 Legaţia Italiei la Bucureşti trimite o scrisoare (Fig. 4) pe
o coală de hârtie tip A 4 cu filigran ORIGINAL / scut ţinut de un grifon înaripat:
REGIA LEGAZIONE D'ITALIA / BUCAREST
Bucarest, 12 marzo 1940/XVIII.
N.1041
Pregiatissimo Signore,
Ho il pregio di inviarVi, qui unito, il Diploma Magi-/strale relativo
all'Onorificenza dell'Ordine della Corona d'Italie, che Sua Maestà il Re Imperatore si è
degnato di coferirVi.
Nel felicitarmi nuovamente con Voi per la distinzione / onorifica concessaVi,
colgo l'occasione per esternarVi le espres-/sioni della mia distinta considerazione.
(ss) Ministro d'Italia
Cav.Uff. NICOLAE TROHANI / Addetto al Ministero della Difesa / Nazionale /
BUCAREST.
Din punct de vedere istoric, principalele evenimente, în ordine cronologică, sunt
următoarele: pe 18 iulie 1936 începe războiul civil din Spania, iar pe 21 iulie 1936, la
Montreaux, se încheie înţelegerea dintre Titulescu şi Litvinov. La 25 octombrie 1936 se
formează Axa Berlin-Roma, iar o lună mai târziu, pe 25 noiembrie, pactul
anticomintern dintre Germania şi Japonia, la care, peste un an, pe 6 noiembrie 1937,
aderă şi Italia constituindu-se Axa Berlin–Roma–Tokio.
Între timp, la 2 ianuarie 1937, un acord între Italia şi Anglia prevedea statu quo
în Marea Mediterană, iar la 25 martie 1937 se încheia un tratat între Italia şi Iugoslavia
cu efecte negative asupra Micii Înţelegeri dintre România – Cehoslovacia şi Iugoslavia.
La 19 decembrie 1937 Italia se retrage din Liga Naţiunilor. În zilele de 11-12 martie 1938
Germania ocupă Austria şi o alipeşte, Anschluss.
Având în vedere situaţia internaţională, în toamna lui 1938 are loc la Bucureşti
o vizită a reprezentanţilor serviciilor secrete italiene. Ministrul Italiei la Bucureşti era
Pelegrini Chigi, iar şeful Serviciului Secret de Informaţii român, Mihai Moruzov. La
aceste convorbiri, din partea românilor, a participat, printre alţii, şi Nicolae Trohani.
Medalia de merit germană (Die Deutsche Verdienstmedaille) (Doehle
1943, Krantz 1958; Klietmann 2004 S. 88ff). A fost înfiinţată la 1 mai 1937 şi a fost
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acordată până în 1945. Iniţial din argint, iar apoi, din 1939, din zinc argintat. Are un
diametru de 38 mm şi o greutate de 24 g. (Fig. 5a-b)
Pe avers crucea cu braţele egale şi vârfurile bifurcate, în V. Între cele patru braţe
câte un vultur cu aripile desfăcute pe verticală şi ţinând în gheare cununa cu „SS” în
centru.
Pe revers legenda pe trei rânduri, cu litere gotice – Deutsche / Verdienst /
Medaille.
Brevetul tipărit pe hârtie cartonată (Fig. 6), tip A 4, completările fiind făcute la
maşina de scris, are următorul text:
IM NAMEN DES / DEUTSCHEN / REICHES / VERLEIHE ICH / dem
Unteroffizier / Herrn Gh. Nicolae T r o h a n i / DIE DEUTSCHE
VERDIENSTMEDAILLE / BERLIN/DEN 14. April 1942 / DER DEUTSCHE
REICHSKANZLER / GEZ : ADOLF HITLER
DIE VERLEIHUNG / WIRD HIERMIT BEURKUNDET / DER CHEF DER
ORDENSKANZLEI / (ss) / STAATSMINISTER
În stânga jos, ştampila rotundă incizată, cu legenda în exergă – der Chef der
Ordenskanzlei, iar în centru vulturul german cu aripile desfăcute ţinând în gheare
cununa cu „SS”.
*
Medalia Lupta de iarnă din răsărit 1941/42 (Medaille Winterschlacht
im Osten 1941/42) (Doehle 1943, S. 31–32; Klietmann 2004 S. 63–64; Nimmergut
2001 S. 230ff.).
A fost emisă printr-un decret semnat la 26 mai 1942. Se purta la butoniera de la
piept, pe partea stângă.
Are un diametru de cca. 36 x 40 mm. La 1,5-2 mm de margine, spre mijloc, se
înalţă un chenar argintat (Fig. 7a-b).
Pe avers, în medalionul central, se află simbolul măreţiei armatei, vulturul
german privind spre stânga, în picioare, cu aripile desfăcute, ţinând sub gheare crucea
gamată şi o ramură de lauri.
Pe revers, în medalionul central, inscripţia cu majuscule WINTERSCHLACHT /
IM OSTEN / 1941/42. În partea inferioară o spadă străpungând o ramură de laur.
Partea superioară a medaliei, atât pe avers cât şi pe revers, redă o cască de oţel,
sub care se află o coadă de grenadă de mână.
De creştetul căştii este prins un anou, prin care trece panglica de mătase roşie,
iar în mijlocul ei, vertical, o dungă lată de 3 mm în culorile alb-negru-alb, întregul
redând culorile naţionale germane – negru-alb-roşu.
Din punct de vedere istoric, se ştie că la 22 iunie 1941 Germania a atacat URSS,
la atac, în vederea eliberării Basarabiei şi Bucovinei de Nord, participând şi România.
Înaintarea, deşi relativ tumultoasă, nu a fost lipsită de lupte crâncene. După cucerirea
oarecum rapidă a oraşelor Brest (iulie), Minsk (28 iunie), Smolensk (10 iulie – 10
septembrie), Kiev (11 iulie – 19 septembrie) şi Odesa (4-16 octombrie) a început blocada
Leningradului, precum şi luptele din preajma Moscovei.
Pe frontul din sud, între 30 octombrie 1941 şi 4 iulie 1942 are loc, timp de 250
de zile, asediul Sevastopolului, iar între 17 noiembrie 1941 şi 2 martie 1942, o
contraofensivă sovietică spre Rostov pe Don. Lupte aprige s-au dat şi între 8 ianuarie –
20 aprilie 1942 în zona Peninsulei Kerci.
În mare, acestea sunt ultimele mari victorii ale germanilor şi ale aliaţilor ei,
urmate de ofensivele din Kuban şi Stalingrad, despre care se ştie cum s-au terminat...
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Pentru îmbărbătarea armatei şi recompensarea celor viteji, după crâncenele
lupte din iarna 1941 – 1942, conducerea germană a instituit această Medalie a Luptei de
iarnă din răsărit. Cei care au primit-o, trebuie să o spunem, nu au fost puţini. Dar în
ţările din răsăritul Europei, în perioada postbelică, a fost trecută sub tăcere, ca de altfel
mai toate ordinele şi medaliile învinşilor. Doar Napoleon I Bonaparte a decorat şi
adversarii care s-au remarcat pe câmpul de luptă...
În preambulul decretului de emitere a acestei medalii, semnat de către A. Hitler
la 26 mai 1942, se specifică „Ca omagiere a angajamentului eroic împotriva duşmanului
bolşevic în timpul iernii 1941/1942 eu institui medalia <Lupta din timpul iernii în
Răsărit 1941/1942> (Medalia pentru Răsărit)”.
Articolul 1 – Medalia pentru Răsărit va fi purtată la panglica cataramei pentru
ordine sau la a doua butonieră a tunicii militare după Crucea de Fier şi Crucea Militară
de Merit. Banda este roşie, iar de-a lungul ei, pe mijloc, o dungă subţire (lată de 3 mm)
alb-negru-albă.
Articolul 2 – Medalia pentru Răsărit este emisă drept recunoaştere a
încercărilor în lupta contra inamicului bolşevic şi împotriva iernii ruseşti din perioada
15 noiembrie 1941 – 15 aprilie 1942.
Articolul 3 – Purtătorul primeşte un Certificat de posesie.
Articolul 4 – Medalia de Răsărit rămâne urmaşilor purtătorului ca obiect de
aducere aminte.
Articolul 5 – Dispoziţiile de aplicare a Decretului sunt emise, după indicaţiile
mele, de către şeful Înaltului Comandament al Wehrmachtului, în caz de nevoie în
înţelegere cu Ministrul de stat şi cu şeful Cancelariei Prezidenţiale.
Decretul a fost semnat de către Führerul Adolf Hitler, şeful Comandamentului
suprem al armatei, Wilhelm Keitel şi şeful cancelariei prezidenţiale, dr. Otto Meißner.
Brevetul tipărit pe hârtie cartonată (Fig. 8), 14 x 20 cm, completările fiind făcute
la maşina de scris, conţine textul:
IM NAMEN DES FǛHRERS / UND / OBERSTEN BEFEHLHABERS / DER
WEHRMACHT / IST DEM / Hauptmann as. TROHANI Nikolai / AM 4. Juni 1943 /
DIE MEDAILLE / WINTERSCHLACHT IM OSTEN / 1941/42 / (OSTMEDAILLE) /
VERLIEHEN WORDEN.
FÜR DIE RICHTIGKEIT : / (SS) Meiβner (?) / Oberst
În stânga, jos, ştampila rotundă cu legenda – Oberkommando der Wehrmacht.
În centru vulturul german cu aripile desfăcute, ţinând în gheare cununa cu „SS”.
*
Scutul Crimeii (Krimschild). Decretul privind constituirea acestui ordin a
fost semnat în ziua de 25 iulie 1942, după ce Grupul de armate Sud, Armata a 11-a de
sub comanda general-feldmareşalului Erich von Manstein, a cucerit, în urma campaniei
din toamna 1941 până în vara lui 1942, Peninsula Crimeea.
Însemnul Ordinului este un scut lucrat iniţial din tablă de fier, iar ulterior dintro tablă subţire de zinc, înaltă de circa 7 cm şi groasă de 0,5 cm, prins pe o bucată de
postav.
Pe scut este reprodusă harta Crimeii, cu inscripţia KRIM. În partea superioară
este redat Vulturul german cu aripile desfăşurate şi ţinând în gheare cununa de laur cu
SS, la stânga şi la dreapta ei fiind trecuţi anii 1941, respectiv 1942 (Fig. 9).
Decretul de instituire al Ordinului prevedea:
Articolul 1 – În amintirea luptelor eroice pentru Crimeea se constituie Scutul
Crimeii.
Articolul 2 – Scutul Crimeii se poartă pe uniformă, în partea de sus a braţului stâng.
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Articolul 3 – (1) Scutul Crimeii este o distincţie de luptă a membrilor armatei şi
a persoanelor subordonate armatei care, în perioada dintre 21 septembrie 1941 şi 4 iulie
1942, au participat în mod glorios la luptele pentru Crimeea pe uscat, în aer sau pe apă.
(2) Conferirea se face în numele meu de către generalul-feldmareşal von
Manstein.
Articolul 4 – Purtătorul primeşte un certificat de posesie.
Articolul 5 – Dispoziţiile de aplicare a decretului le emite şeful Comandamentului
suprem al Armatei.
Brevetul, bilingv (în germană şi română) (Fig. 10), pe o jumătate de coală tip A
4, din hârtie cartonată, conţine textul imprimat şi completat la maşina de scris :
<BESITZZEUGNIS> / BREVET / Im Namen des Führers / Wurde dem / În
numele Führerului s'a conferit / Maior / Nicolae T r o h a n i / S.S.I.R. Rumän.
Nachrichtendienst / der / Krimschild / Scutul Crimeei / verliehen / A.H. Qu., den /
C.G., la 25. Sept. 1943 / ştampila şi (ss) Manstein / Generalfeldmarschall.
Ziarul Universul, din 16 august 1943, menţionează acordarea acestei distincţii
mareşalului Ion Antonescu şi unor ofiţeri români (Fig. 11).
Numărul exact al celor care au primit această distincţie, germani şi români, nu
este cunoscut. S-au realizat între 200.000 şi 300.000 bucăţi. Aurite au fost numai două
– pentru generalul-feldmareşal Erich von Manstein (1887-1973), comandantul
Grupului de Armate Sud, şi mareşalul Ion Antonescu (1882-1946).
După 26 iulie 1957, purtarea decoraţiei în RFG a fost permisă doar fără
însemnele naţional-socialiste.
*
Ordinul de Merit al Republicii Polonia (Order Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej). Înfiinţat la 10 aprilie 1974, fiind acordat de Consiliul de Stat, şi revizuit la 16
octombrie 1992 (când s-au schimbat denumirile gradelor), este acordat de către
Preşedintele Republicii celor care au adus mari servicii naţiunii poloneze. Este compus
din cinci clase: Mare Cordon (Mare Cruce), Comandor cu Stea (Comandor cu Stea al
Crucii), Comandor (Comandor al Crucii), Medalia de Aur (Ofiţer al Crucii) şi Medalia
de Argint (Cavaler al Crucii).
Stea cu cinci raze bifurcate ovalizat; razele sunt emailate roșu, cu bordurile
laterale albe – roşu şi albul fiind culorile Poloniei – şi sunt separate de câte un grup de
patru raze, dintre care cele două centrale sunt mai înalte. Pe aversul centrului piesei
este aplicat, din metalul gradului (argint) stema Poloniei: vulturul alb încoronat, cu
aripile larg desfăcute. Nu are revers. Însemnul este surmontat de un medalion
dreptunghiular ovalizat pe care este ștanţat, în relief, sigla statului "R P" (iniţial erau
literele P.R.I); lateral, medalionul are câte un grup de raze orizontale, identice cu cele
dintre raze. Panglica este de tip dreptunghiular, din rips de culoare albastru-cobalt, fără
ac de prindere (Fig. 12).
Ordinul este însoţit de o legitimaţie (Fig. 13), gen carnet, cu următorul text:
RZECZPOSPOLITA POLSKA / LEGITYMACJA / Nr 123-96-27 / Warszawa /
dnia 20 sierpnia 1996
POSTANOWIENEM / z dnia 20 sierpnia 1996 r. / Pan TROHANY / Nicolae /
odznaczony zostal / KRZYZEM KAWALERSKIM / ORDERU ZASLUGI /
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / PREZYDENT / RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
(SS) Aleksander Kwasniewski
Acest Ordin, în gradul de Cavaler al Crucii, a fost conferit în anul 1996 drept
recunoaştere a contribuţiei aduse de către Nicolae Trohani la ajutorarea refugiaţilor
polonezi pe teritoriul României, în perioada septembrie 1939-1944.
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Câteva decoraţii străine acordate unui român care şi-a slujit ţara. Discuţii în jurul lor
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Explicaţia figurilor
Fig. 1. Ordinul "Coroana Italiei" a) avers, b) revers.
Fig. 2. Ordinul "Coroana Italiei", Brevetul.
Fig. 3. Adresă a Ministerului Afacerilor Externe al Italiei.
Fig. 4. Scrisoare a Legaţiei Italiei din Bucureşti.
Fig. 5. Medalia de Merit Germană a) avers. b) revers.
Fig. 6. Medalia de Merit Germană, Brevetul.
Fig. 7. Medalia Lupta de iarnă din răsărit 1941/42 a) avers. b) revers.
Fig. 8. Medalia Lupta de iarnă din răsărit 1941/42, Brevetul.
Fig. 9. Ordinul Scutul Crimeii.
Fig. 10. Ordinul Scutul Crimeii, Brevetul.
Fig. 11. Ordinul Scutul Crimeii, Ziarul Universul, din 16 august 1943.
Fig. 12. Ordinul de Merit al Republicii Polonia.
Fig. 13. Ordinul de Merit al Republicii Polonia. Legitimaţia.
L’explication des figures
Fig. 1. L'Ordre "La Couronne de l'Italie" a) avers, b) revers.
Fig. 2. L'Ordre "La Couronne de l'Italie", le Brevet.
Fig. 3. Adresse du Ministère des Affaires Etrangères de l’Italie.
Fig. 4. Lettre de la Légation de l’Italie de Bucarest.
Fig. 5. La Médaille Allemande du Mérite a) avers, b) revers.
Fig. 6. La Médaille Allemande du Mérite, le Brevet.
Fig. 7. La Médaille de la Lutte d'hiver de l'est 1941/1942 a) avers, b) revers
Fig. 8. La Médaille de la Lutte d'hiver de l'est 1941/1942, le Brevet.
Fig. 9. L'Ordre l’Ecu de la Crimée
Fig. 10. L'Ordre l’Ecu de la Crimée, le Brevet.
Fig. 11. L'Ordre l’Ecu de la Crimée. Le cotidien Universul du 16 août 1943.
Fig. 12. L’Ordre du Mérite de la République Polonaise
Fig. 13. L’Ordre du Mérite de la République Polonaise. Légitimation.
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