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OBSERVATII PE MARGINEA UNUI ARTICOL PRIVIND
DECORATIILE ROMÂNIEI MODERNE
'

Floricel Marinescu

În numărul XV/2002 din Studii şi Materiale de Istorie Modernă, doamnele Ileana Căzan şi
articolul "Decoraţiile din România modernă (1877-1916). Rezultatele
prelucrării unei baze de date'', articol care îşi propune să ofere, pentru prima dată în literatura de
specialitate românească, datele statistice ale tuturor decoraţiilor - ordine, cruci şi medalii - conferite
de către statul român în intervalul de timp specificat.
Fără nici o îndoială că un astfel de demers este cât se poate de binevenit şi util deoarece
"Anuarele" ordinelor "Steaua României" şi "Coroana României'', editate imediat după instituire, nu
au mai fost continuate, după ştiinţa mea, din ultimul deceniu al secolului al XIX-iea. Capitolul
"Militari români decoraţi cu ordinul Steaua României" din lucrarea "Armata română în războiul de
independenţă, 1877-1878", apărută în 2002 sub semnăturile lui Comei Scafeş, Horia Şerbănescu,
Corneliu Andonie şi Ioan Scafeş, nu tratează decât ordinele conferite militarilor (ca o observaţie, este
de remarcat că nici în această lucrare nu se face întotdeauna distincţia între ordinele căpătate "cu
spade", adică cu însemne de război, şi categoria de ordine conferite militarilor cu însemne de pace),
iar în ceea ce priveşte decoraţiile minore, nici nu s-a pus problema ca listele cu cei decoraţi să fie
publicate în vreun anuar sau publicaţie.
Nu am competenţa să mă pronunţ asupra sistemului Paradox, adoptat pentru gestionarea
bazei de date; probabil că este adecvat pentru ceea ce se doreşte. Am însă, din păcate, o serie de
observaţii atât asupra informaţiilor care s-au introdus în baza de date şi care viciază sau fac incomplete
tabelele cu evoluţiile unor distincţii, cât şi asupra unor "formulări" din text care, fără a fi esenţiale din
punctul de vedere al scopului articolului, este bine a fi remediate, deoarece pot crea confuzii.
O primă observaţie, de principiu, se referă la data de începere a statisticii: anul 1877. Este
foarte adevărat că, doar după proclamarea independenţei (I O Mai 1877), se poate vorbi de instituirea
unui "sistem" de decoraţii româneşti dar, din moment ce sunt amintite în articol şi cele trei decoraţii
minore instituite legal şi at:ordate înainte de această dată, era normal ca pentru acestea, statistica să
înceapă din momentul creării lor, adică din 1872 sau 1876, cu menţionarea primei decernări.
Mult mai importantă, pentru o statistică corectă şi utilă, este însă specificarea - pentru
decoraţiile majore - a numărului limită care putea fi conferit per total şi pentru fiecare grad în parte,
număr specificat de legislaţia fiecărui ordin, precum şi departajarea, la ordinul "Steaua României", a
numărului de decoraţii care se pot acorda pentru civili şi pentru militari pe timp de pace, precum şi
prevederea că decoraţiile acordate pentru fapte de arme, pe timp de război (cu spade încrucişate între
braţele crucii) nu intră în limita numerică prevăzută pentru decoraţiile de pace. Analiza este necesar
să fie !acută pe anumite perioade istorice, deoarece nu trebuie uitat că, în decursul intervalului
analizat, legislaţia primelor noastre ordine naţionale s-a modificat de trei-patru ori. Astfel, ordinul
"Steaua României" şi-a dublat numărul legal de membri, de la I OOO cât se prevedea la instituire, la
1
2000, conform Regulamentului din 1906 , iar decoraţiile conferite pentru fapte de arme, pe timp de
război, nu au mai fost incluse în numărul limitativ al ordinului2. Să amintim că, iniţial, conform legii
şi regulamentului de la instituire, şi ordinul "Coroana României" a avut un număr limitat de membri
pentru gradele superioare, numai gradul de cavaler fiind nelimitat. În categoria decoraţiilor pentru
care era obligatorie specificarea numărului limită al fiecărui grad se înscrie şi cel mai important
ordin românesc (Ordinul "Carol I"), cel mai "restrictiv" ordin din acest punct de vedere. Nu este
Irina

Gavrilă semnează

I •

2

I. D. nr. 984/1906, art. 4.
Legea din 15 august 1880.
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specificat nicăieri în articol dacă datele extrase se referă cu exclusivitate la cetăţeni romam cac1,
conform uzanţelor internaţionale şi legilor specifice, străinii nu intrau în număr limită prevăzut
pentru naţionali; fără îndoială că ar fi fost foarte interesant, pentru a se vedea evoluţia relaţiilor
internaţionale ale României, şi o statistică referitoare la cetăţenii străini care au primit decoraţii
româneşti, dar aceasta este, poate, deja o altă temă de studiu; în fond, în cercetarea făcută, teoretic ar
fi trebuit să fie văzute toate numele persoanelor decorate şi nu ar fi fost nici o problemă de a separa
decoraţiile conferite românilor şi cetăţenilor străini.
Tot cu o necesitate de precizare a anumitor categorii ar intra şi medalia "Virtutea
Militară" 3 . Clasa a II-a ("de argint") a acesteia, iniţial, era prevăzută a se conferi sergenţilor
reangajaţi care au servit 12 ani, ''fără pată'.4, în armată, dar şi cadrelor militare inferioare pentru
diverse fapte de bravură, pe timp de pace5. Din 19066, medalia rămâne să răsplătească numai faptele
meritorii şi de bravură, aşa încât doar de la această dată ea poate fi considerată a avea pe deplin
caracterul de medalie, deoarece până atunci funcţiona, la clasa a II-a, cu un regim dublu: de "semn
onorific" şi de "medalie "7 •
Cred că, ţinând cont de numărul redus al gradelor mari, ar fi fost necesar să se precizeze
(aşa cum autoarele au făcut într-un singur caz8), câte din acestea au aparţinut membrilor Familiei
Regale, care le căpătau automat, dar nu intrau în numărul maxim stabilit de lege9 •
Fără îndoială că "analiza cantitativă a ordinelor şi medaliilor amintite poate duce la
evaluări calitative cum ar fi: contextul istoric sau politic dintr-un anumit an şi corelarea lui cu
numărul de distincţii acordat", aşa cum arată autoarele în articol 10 , dar fără precizările mai sus
amintite şi fără eliminarea unor exprimări confuze sau eronate, această analiză este greu de făcut în
anumite cazuri. Fără îndoială că sunt momente istorice, cazul semnalat pentru anul 1907 11 este
semnificativ în acest sens 12 , când aceste precizări nu sunt necesare, dar în majoritatea cazurilor, fără
ele nu se poate face o evaluare corectă a situaţiei.
Tot ca o problemă de principiu, îmi mărturisesc nedumerirea asupra modului în care este
prezentată, în tabele, ierarhia ordinelor noastre, care era corespunzătoare cu cea uzitată pe plan
internaţional în toate ţările care au adoptat sistemul francez, adică, în ordine crescătoare: cavaler,
ofiţer, comandor, mare ofiţer, mare cruce şi, când era cazul, colan. Nu are importanţă dacă ele sunt
prezentate în ordine crescătoare sau descrescătoare, dar, în mod logic, gradele trebuie să se înşiruie
în "ordinea" ierarhiei lor; ori, în tabele, această ordine este cel puţin ciudată: mare cruce, mare
ofiţer, cavaler, comandor, ofiţer 13 ! !!

În mod greşit autoarele arată, la p. 140, că "s-a acordat exclusiv militarilor pentru fapte de bravură pe câmpul de luptă";
această remarcă se poate aplica exclusiv medaliei" Virtutea Militară de război", instituită prin Î. D. nr. 2698/1880.
4
Decret nr. 987/1872, Regulament pentru Medalia "Virtutea Militară", art. 13.
5
Ibidem, art. 14.
6
Legea pentrn reangajarea cadrelor inferioare în armată din 14 februarie 1906.
1
Înţelegem prin Semne onorifice acele distincţii pe care statul le acordă unor anumite categorii socio-profesionale, în special
militarilor, la împlinirea unui anumit număr de ani serviţi în cadrul respectivelor categorii; medaliile, ca şi ordinele, se
conferă individual, ca răsplată a unor merite deosebite.
K La "Evoluţia ordinului Carol !", precizarea conferirii gradului de colan, în 1911, pentru principele Carol, viitorul rege
Carol al II-iea, op. cit., p. 138.
9
Pentru toate ordinele, "Carol I'', "Steaua României" şi "Coroana României", a se vedea art. 5 din Regulamentele
respectivelor ordine din 1906.
10
Ileana Căzan şi Irina Gavrilă, op. cit„ p. 127.
3

11

Ibidem.

Mărturisesc că am fost surprins de situa\ia arătată de statistică şi că aceasta poate să reflecte cu adevărat "o stare de spirit
a guvernanţilor, care nu au fost deloc mândri de soluţia radicală adoptată în reprimarea răscoalei". În acelaşi timp, cred că
astăzi, când realitatea despre 1907 poate fi spusă, când ştim foarte bine că cifra de 11. OOO de ţărani omorâţi în timpul
reprimării răscoalei este total falsă, când ştim - şi putem spune - că fără măsuri ferme de stopare a mişcărilor ţărăneşti, care
au fost "aţâţate" de cercurile "socialiste" ruseşti refugiate în ţara noastră, atât Imperiul Rusiei cât şi Imperiul Austro-Ungar
se pregăteau să intervină militar în România pentru a eradica primejdia revoluţionară care ar fi putut să se extindă şi în
teritoriile lor, poate că ar fi bine de subliniat şi decenţa de care a dat dovadă Carol I şi guvernul României, abţinându-se de a
conferi, în acel an tragic, decoraţii.
13
La tabelul cu ordinul "Steaua României" de la p. 129-130, mai apare o anomalie: denumirea de Cruce_Mare Cruce, Crnce
Cavaler ş. a. m. d. .
12
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Rămânând la discutarea modului cum sunt alcătuite tabelele, o altă nedumerire majoră se
la medalia "Virtutea Militară" unde, pe lângă cifrele anuale de la cele două clase mai este o
categorie, "nespecificat"; este foarte adevărat că nu toate decretele de decorare conţin şi menţionarea
clasei (mai exact, termenul "de aur" sau "de argint"), dar în absolut toate cazurile se precizează
gradul celor decoraţi, ori este cât se poate de clar, în conformitate cu prevederile regulamentare, dacă
este vorba de ofiţeri, se conferă clasa I, iar dacă este vorba de grade inferioare, de clasa a II-a. Mai
mult, sunt câteva cazuri când un ofiţer a fost decorat cu clasa a II-a deoarece distincţia i-a fost
conferită pentru fapte de arme pe când era subofiţer, dar acest lucru se precizează întotdeauna în
decrete 14 !
În continuare, îmi permit să fac o serie de observaţii pe marginea unor formulări din textul
articolului, formulări care, rară a afecta rezultatele sintetice ale studiului, cred că ar fi util să fie
clarificate.
Astfel, amintind de instituirea ordinului "Carol I" şi de faptul că este primul ordin românesc
care are şi gradul de colan, autoarele spun că el "era destinat apropiaţilor Casei Regale pentru servicii
deosebite" 15 • Dacă astfel de formulări pot fi socotite "fireşti" înainte de 1989, astăzi este bine să se
precizeze că, tocmai fiindcă era un ordin ce avea exclusiv grade superioare şi era cel mai mare din
ierarhia naţională, acordarea sa era condiţionată de îndeplinirea "cu distincţie" a timp de cel puţin 20 de
ani a unor funcţii civile sau militare 16 , iar pentru conferirea gradului de colan cetăţenilor români, acesta
se putea acorda numai unor foşti preşedinţi ai Consiliului de Miniştri (care au deţinut această funcţie
cel puţin un an), sau unor comandanţi militari cu gradul maxim (care au condus o armată mobilizată pe
timp de război), precum şi unor bărbaţi care "s-au distins în mod excepţional, prin opere folositoare
ţărei şi umanităţii, în ramura ştiinţelor şi artelor" 11 . Fără îndoială că Familia Regală era în contact cu
cele mai prestigioase personalităţi ale vremii din România, dar ceea ce dădea dreptul la această înaltă
distincţie erau, fără îndoială, meritele - politice, militare, culturale - pe care respectivele persoane le-au
avut, şi datorită cărora erau acceptaţi în anturajul Casei Regale.
Apariţia, în 1913, a medaliei "Răsplata Serviciului Militar" nu are nici o relaţie directă cu
participarea României la războiul balcanic, aşa cum s-ar putea deduce din textul articolului 18 • Distincţia
vine să umple golul lăsat, din 1906, prin anularea acordării medaliei "Virtutea Militară" (de pace)
clasa a II-a pentru sergenţii reangajaţi, socotindu-se, pe bună dreptate că, aşa cum ofiţerii beneficiau de
o distincţie pentru anii serviţi în armată, o decoraţie similară trebuia să existe şi pentru subofiţeri.
În ceea ce priveşte afirmaţiile pe care autoarele le fac în legătură cu "Crucea Trecerii
Dunării" am două categorii de observaţii. Prima se referă la termenul pe care îl folosesc la acordarea
ei în 1877-1878 şi anume "acordat în masă" 19 ; de fapt, legea nominaliza foarte clar categoriile care
vor primi distincţia, anume toate efectivele Armatei de Operaţiuni, care au participat la acţiuni
militare la sud de Dunăre, precum şi funcţionarii civili (de la poştă şi telegraf în special) şi
personalul medical care au participat la acţiuni alături de aceste unităţi militare, adică ceva peste
62000 de persoane, spre deosebire de medalia "Apărătorii Independenţei" care, pe lângă categoriile
deja enumerate, s-a mai conferit atât trupelor râmase în ţară cât şi tuturor elementelor mobilizate şi
care făceau parte din gărzile orăşeneşti şi miliţii, adică cca.100.000 de oameni20 • Cea de-a doua
observaţie se referă la confuzia făcută pentru decorările din 1902 când autoarele, afirmând că
distincţia a fost "acordată cu mai multă parcimonie, pentru că s-a dat un decret de conferire (17
iunie 1902) doar pentru 43 de persoane". În fapt, Înaltul Decret nr.2118 nu este din 17 iunie ci din 7
referă

14
De exemplu, Î. D. 2158/22. 09. 1878 prin care se conferă clasa a II-a a medaliei locotenentului N. Stoenescu din
Regimentul 8 linie, pentru curajul arătat în atacul din 30 august 1877, când era grad inferior.
15
Op. cit., p. 127.
16
Art. 15 din Regulamentul Ordinului "Carol I", Î. D. nr. 1777/1906.
17
Op. cit., art. 6.
IH p. 127.
19

Ibidem

Este adevărat că, dacă se adaugă şi cele cca. 85. OOO din aceste decorapi conferite Armatei Imperiale ruse care a luptat sub
comanda supremă a domnitorului Carol I la Plevna, Crucea Trecerea Dunării devine decorapa care s-a conferit în cel mai mare
număr pentru războiul independenţei, totuşi, nu se pot amesteca numărul de distincpi conferlte românilor cu cele conferite străinilor.
20
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iunie şi nu se referă la 43 de veterani ci la decorarea celor 43 de drapele ale unităţilor militare
participante la operaţiunile din sudul Dunării, drapele ale căror pânze au fost schimbate pe 10 mai
1902 şi care au fost decorate cu această distincţie. Trebuie subliniat faptul că, într-o statistică, în nici
un caz nu pot fi amestecate distincţiile conferite unor persoane cu cele acordate drapelelor unor
unităţi militare, fiind vorba de cu totul altceva.
În ceea ce priveşte "devalorizarea" unor distincţii, autoarele făcând referire directă la
medalia "Seflliciul Credincios"21 , care iniţial, în 1878, avea clasele botezate "de aur" şi "de argint" iar
apoi erau denumite simplu, "clasa I" şi "clasa a II-a'', trebuie spus că în primele decenii de funcţionare
a decoraţiilor româneşti, toate decoraţiile "minore" care erau departajate pe două clase, aveau aceste
denumiri, "de aur" şi "de argint" ("Virtutea Militară", semnul onorific al ofiţerilor, "Bene Merenti '').
În practică, niciodată decoraţiile respective nu au fost confecţionate din respectivele metale, ci erau
doar aurite sau argintate, deci nu se poate vorbi de o scădere a valorii distincţiilor respective. Excepţie
de la această regulă au reprezentat-o decoraţiile atribuite membrilor Familiei Regale (medaliile
"Virtutea Militară" care au aparţinut regelui Carol I, "Crucea Elisabeta" care a aparţinut reginei
Elisabeta), cele oferite unor înalte personalităţi străine, sau, în anumite cazuri, cele date propria matu.
Din această cauză ar fi fost normal să se uniformizeze titulatura şi, în nici un caz să nu se utilizeze
ambele denumiri în statistica aceluiaşi an, aşa cum s-a operat pentru anii 1883 şi 1884 la tabelul cu
"Seflliciul Credincios "22 . Vorbind tot de "Seflliciul Credincios", în nici un caz nu pot fi trecute pe
acelaşi tabel, atât medalia cât şi crucea cu acest nume, ierarhia celor două fiind distinctă şi plasându-se
pe trepte ierarhice diferite. 23 Nu putem fi de acord nici cu afirmaţia autoarelor că "din 1906, anul
aceluiaşi jubileu regal, Seflliciul Credincios se transformă în cruce redobândindu-şi importanţa
24
25
iniţială " . Aceasta deoarece, aşa cum se specifică în lege , deşi crucea era plasată ierarhic imediat
înaintea medaliei, ambele distincţii au în continuare o valoare mai mică decât medalia "Bene Merenti ",
exact ca în 1878, care, acum, din 1906, este depăşită ierarhic de medalia "jubiliară Carol/".
În mod ciudat este omisă din enumerarea decoraţiilor create în perioada analizată medalia
comemorativă "Avântul Ţării "26 .
·
Ca şi crucea "Trecerea Dunării" din 1878, şi această medalie s-a decernat întregului
personal mobilizat pentru campania din Bulgaria, funcţionarilor civili care au ajutat armata,
medicilor sau preoţilor civili care au ajutat la îngrijirea răniţilor şi bolnavilor, precum şi - de data
aceasta ca o categorie în plus - deputaţilor şi senatorilor aflaţi în exerciţiu în 1913 27 •
În ceea ce priveşte descrierile, dacă ele au fost făcute - subliniez încă o dată, rară ca acest
lucru să fi fost necesar pentru tema articolului - atunci este normal ca ele să fie corecte şi să
cuprindă elementele de bază, definitorii, ale însemnului unei decoraţii. Astfel, pentru ordinul
"Steaua României"28, amintindu-se că forma însemnului a fost creată sub domnitorul Cuza (care a
încercat să instituie "Ordinul Unirii"), se dă descrierea succintă doar a medalionului avers a
decoraţiei, rară nici o referire la însemnul propriu-zis, al medalionului revers şi al panglicii. Ori, ceea
ce a caracterizat atât ordinul "Steaua României" cât şi primele decoraţii ale sistemului românesc de
29
distincţii, a fost tocmai forma de cruce dublă adoptată sub Cuza şi perpetuată sub Carol I, crucea
ordinului fiind, din 1877 până în 1932, plasată pe un fond de raze. Medalioanele revers aveau plasate
pe ele cifrele oficiale ale celor doi domnitori, Cuza şi Carol I, iar panglica ordinului "Steaua

21

p. 128.
p. 143.
23
În fapt, adevărata diferenţiere a celor două distincţii se va face doar din 1932, sub domnia regelui Carol al II-iea, o dată cu
reorganizarea decoraţiilor naţionale.
24
p. 128.
25
Art. 14 din Regulament pentru Instituirea Crucii şi Medaliei "Serviciul Credincios'', Înalt Decret nr. 3507 din 11. I O. 1905.
26
Înalt Decret nr. 624/1913
27
Op. cit., art. 3.
2
K Ileana Căzan şi Irina Gavrilă, op. cit., p. 129.
29
Pe lângă ordin, aceeaşi formă de cruce dublă, doar la dimensiuni ceva mai reduse şi confecţionate din alte metale, erau şi
crucile "Trecerea Dunării" şi "Elisabeta", celelalte două distincţii principale create pentru războiul de independenţă.
22
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României" era identică cu cea a "Ordinului Unirii'', adică roşie cu câte două benzi albastru deschis
spre margini.
30
La problemele legate de ordinul "Carol /" , există o formulare defectuoasă: "ordinul
putea avea doar 5 Colane, această distincţie fiind acordată mai ales demnitarilor străini'', în
realitate, cinci era numărul maxim de colane care se puteau acorda cetăţenilor români, iar gradul
respectiv se conferea nu demnitarilor străini obişnuiţi ci suveranilor sau principilor de sânge, desigur
şi unor preşedinţi de state, dar, la vremea respectivă, aceştia reprezentau o minoritate în rândul
şefilor de stat.
Deşi ordinul "Mihai Viteazul" nu intră în perioada de timp pentru care s-a făcut baza de
date a respectivului articol, afirmaţia că "prima acordare a avut loc în anul 1917 "31 este eronată, nu
mai puţin de 73 de ofiţeri români fiind decoraţi în 1916 (dintre care primii 11, pe 28 septembrie), la
32
aceştia adăugându-se şi 4 ofiţeri străini •
În ceea ce priveşte medalia "Virtutea Militară", prima medalie cu acest nume a fost
creată, într-adevăr, de Cuza; aceasta a fost efectiv bătută din argint33 , avea pe avers efigia
domnitorului, din profil spre dreapta - spre deosebire de cea din 1872, când a fost legal instituită de
Carol I şi când efigia domnitorului era din profil spre stânga - şi era surmontată de o coroană regală
heraldică34 • Denumirea decoraţiei de pe revers şi panglica (roşie, cu o bandă albastru deschis la
margini) au rămas identice ca cele din vremea lui Cuza.
Ar mai trebui precizat că prin Decretul nr. 2698 din 1880 s-a creat, practic, o nouă
decoraţie, "Virtutea Militară de război", continuând să existe şi cea "de pace" care se acorda pentru
fapte deosebite pe timp de pace şi, bineînţeles, până în 1906, şi sergenţilor reangajaţi pentru 12 ani
de activitate. Sunt două decoraţii distincte deoarece, nu numai forma lor este diferită, ci şi criteriile
pentru care se acordă. Desigur, pe timpul războiului pentru independenţă, militarii decoraţi pentru
fapte de arme au primit forma iniţială a decoraţiei, adică forma circulară; unii militari decoraţi până
în 1880, au primit şi distincţia în formă de cruce, dar nu toţi şi, din câte ştiu, este imposibil de stabilit
criteriile care au stat la baza acordării numai unora dintre cei decoraţi noile însemne pe lângă cele
căpătate iniţial 35 •
În ceea ce priveşte medalia jubiliară "Carol /", care din 1906 până la Legea de
reorganizarea a ordinelor naţionale din 193236 a fost cea mai importantă decoraţie minoră de pace,
numele celor decoraţi "nu a fost înregistrat în "Monitorul Oficial", aşa după cum observă
autoarele 37 , deoarece prin legea de instituire a medaliei 38 , categoriile persoanelor care urmau să
primească, pe 1O mai 1906, respectiva distincţie, erau foarte clar precizate (evident, şi foarte
numeroase), ceea ce făcea inutilă inserarea datelor personale în Monitorul Oficial.
Referitor la medalia "Bărbăţie şi Credinţă'', care a fost o distincţie destinată, iniţial,
exclusiv forţelor de poliţie şi jandarmerie, precum şi persoanelor care ajutau la menţinerea ordinii
interne, caracterul decoraţiei se schimbă, parţial, începând din 1913 dar, în special din 1916, când, pe
timp de război şi cu însemnele specifice pentru aceasta, devine una dintre cele mai frecvent acordate
30

Op. cit., p. 138
Op. cit.,p. 139
32
Anuarul ofiţerilor şi drapelelor Armatei Române cărora li s-a conferit Ordinul "Mihai Viteazul", 1916-1920, Bucureşti,
Editura Socec. A se vedea şi col. E. Ichim, Ordinul militar de război "Mihai Viteazur', Bucureşti, 2000.
33
Se pare că metalul medaliilor respective, ca şi al medaliilor "Devotament şi Curagiu ", bătute tot în 1864, a fost utilizat
apoi de către Carol I pentru baterea primelor emisiuni monetare.
3
Probabil că pentru a nu deranja mai mult decât era necesar susceptibilitatea Înaltei Porţi, Carol I va proceda la o "inversare" a
suportului panglicii care, la medaliile lui Cuza, erau coroana regală la "Virtutea Militară" şi o semicunună din frunze de laur la
Devotament şi Curagiu ",punând la medalia" Virtutea Militară" creată de el, semicununa din lauri; se elimina, astfel, un simbol
al suveranităţii ce intra în contradicţie cu situaţia juridică a ţării şi era inacceptabilă pentru Înalta Poartă.
35
În conformitate cu Raportul nr. 174/1881 a ministrului de război aprobat de către regele Carol I, ofiţerii decoraţi anterior
războiului cu medalia "Virtutea Militară" şi care, din această cauză, nu au mai putut fi decoraţi cu ea pentru faptele de arme
săvârşite, deoarece nu se putea căpăta de două ori aceeaşi decoraţie, capătă dreptul să o preschimbe în forma "de război".
Astfel de aprobări fiind date, ulterior, pentru lt. col, M. Rasti, cpt. N. Baldovici, lt. col. Schina ş. a.
36
Decret Regal nr. 1945/1932.
17
Op. cit., p. 144.
38
Regulament pentru instituirea Medaliei Jubiliare "Carol I", Înalt Decret nr. 5384/1905, art. 6.
)I
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medalii de război. Ca şi în cazul medaliei "Virtutea Militară", amintit mai sus, decoraţia, păstrând
acelaşi nume, va avea două forme şi se va acorda după criterii diferite pe timp de pace şi pe timp de
război, ceea ce necesită separarea lor şi specificarea pentru ce anume a fost acordată.
Privitor la medalia, care abia din 1907 va deveni "Răsplata Muncii pentru Învăţământ",
este de precizat că, iniţial, Spiru Haret, ministru de resort şi iniţiatorul decoraţiei, a creat trei
distincţii diferite: "pentru învăţământul primar", 39 ''pentru învăţământul secundar ' 40 " şi "pentru
41
învăţământul profesional' şi nu doar două decoraţii, cum se spune în articol 42 ; deci, până la data
unificării, aceste trei medalii trebuie tratate separat. Tabelele în care se prezintă evoluţia acestei
medalii sunt neclare deoarece, pe de-o parte, este prezentată evoluţia medaliei "Răsplata Muncii
pentru învăţământ", de la 1900 până la 1916 (ori, între 1900 şi 1907 erau în uz trei distincţii) şi întrun alt tabel 43 , se vorbeşte numai de medalia pentru învăţământul primar, incluzând aici şi anul 1908,
când respectiva distincţie, separată, nu mai era în nomenclatorul decoraţiilor româneşti.
Fără îndoială că epidemia de holeră din 1913, adusă din sudul Dunării de către trupele
române participante la operaţiunile militare din al doilea război balcanic, a fost elementul
determinant pentru instituirea crucii "Meritul Sanitar", aşa cum specifică şi cele două autoare44 , dar
cred că este bine să se precizeze că, în conformitate cu Regulamentul decoraţiei 45 , aceasta se
conferea ''persoanelor care se vor fi distins prin fapte, donaţiuni, scrieri sau alte lucrări care
contribuesc la îmbunătăţirea stărei sanitare a ţării", deci fără nici o referire la evenimentele
"sanitare" ale anului de instituire.
Ca o nedumerire, nu înţeleg de ce la unele decoraţii sunt incluse în tabele şi numărul
decoraţiilor conferite posterior datei enunţate în titlul lucrării, 1916, ("Virtutea Militară", "Serviciul
Credincios", "Bărbăţie şi Credinţă", "Meritul Sanitar") în timp ce la alte decoraţii, enumerarea se
opreşte, firesc, la anul limită anunţat. Ar mai fi un lucru care, cred, ar fi trebuit precizat în cazul
includerii în tabele şi a anului 1916, anume dacă decoraţiile amintite ar fi fost conferite în respectivul
an până la izbucnirea Primului război mondial sau şi posterior datei de 15 august, când a fost
mobilizată armata română, dar care au fost conferite numai cu însemne "de pace". S-ar evita, astfel,
o posibilă confuzie, între decoraţiile "de pace", acordate pe criterii "normale", şi cele date pentru
fapte de arme pe timp de război, care au alte reguli de conferire.
În cele ce urmează nu-mi propun să analizez şi să completez datele furnizate în articolul
doamnelor Căzan şi Gavrilă pentru întreaga perioadă pe care lucrarea o tratează, ci numai până în
anul 1884 inclusiv, adică până la definitivarea sistemului românesc de decoraţii prin apariţia celui
de-al doilea ordin naţional, conferirea primei promoţii de distincţii şi de la "Coroana României" şi
încheierea, în mare, a decernării decoraţiilor "de război". Schimbarea regulamentelor celor două
ordine naţionale în 1885 46 , care înlocuiesc regulamentele emise la instituire, nu aduc nici o
modificare a numărului-limită prevăzut pentru gradele celor două ordine, deci nu schimbă cu nimic
concluziile care se pot trage din acest punct de vedere asupra situaţiei în care se găsea proaspăt
instituitul sistem de ordine româneşti.
Din păcate, datele statistice de care vorbesc autoarele că ar fi fost incluse în baza de date
ale programului Paradox nu le-am putut vedea, ele nefiind accesibile pe internet, astfel că nu am
putut face eventualele necesare corecturi.

39

Decret Regal nr. 2903 din 3 octombrie 1998.
Decret Regal nr. 2788 din 27 iunie 1900.
41
Decret Regal nr. 1771din8 mai 1906.
42
Op. cit„ p. 146.
43
p. 147-148.
44
p. 148.
45
Jnalt Decret nr. 6471din25 noiembrie 1913, art. 3.
46
Monitorul Oficial nr. I 03 din I O august 1885.
40
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Dacă facem abstracţie de medalia "Pro Virtute Militari", legiferată în 1860 dar distribuită
doar în 186647 , prima decoraţie legală este medalia "Virtutea Militară" numită, la început, doar
"Medalia Militară "411 • Cu toate acestea, prima distincţie care se va acorda în 1872 va fi "semnul
onorific al ofiţerilor pentru XVIII şi .ĂXV de ani serviţi în armată "49, primele decrete de conferire
datând din 9 septembrie 1872 50 , prin ele fiind atribuite 19 semne onorifice de 25 de ani şi două de 18
ani 51 . Peste o lună şi jumătate, alte două decrete52 vor mări cu încă 32 numărul de ofiţeri decoraţi cu
semne onorifice de 25 de ani şi cu 21, cei pentru 18 ani.
Pentru medalia "Virtutea Militară" clasa a II-a (Medalia militară de argint), conferită
pentru 12 ani de serviciu în gradul de sergent, primul decret datează din 6 octombrie 187253 , de el
beneficiind 3 sergenţi. Pentru merite, prima, şi de altfel singura persoană decorată în anul instituirii,
a fost sergentul Constantin Anghel, din Regimentul 3 Călăraşi, pentru faptele meritorii din 2 iulie
1872, când a prins banda banditului Stoica Damian 54 . Clasa I, "de aur" conform titulaturii vremii, a
fost conferită doar în anul următor când, ca urmare a rebeliunii de la Giurgiu din 20 martie, au fost
decoraţi un grup de şapte ofiţeri şi zece sergenţi şi soldaţi care s-au distins cu acest prile/ 5 •
Adevărata "glorie" a acestei medalii, impunerea ei printre cele mai importante distincţii ale
României se va face, însă, în timpul războiului de independenţă când un mare număr de militari
români şi străini 56 vor primi această medalie.
În ceea ce priveşte medalia "Bene Merenti ", ea a fost oficial instituită prin Decretul nr.
314 din 1876 (nu în 1872, cum eronat este specificat în articol 57 ). Tot eronată este şi afirmaţia că
"era destinată civililor", făcându-se o confuzie între o disctincţie civilă şi una militară. Această
distincţie, similară cu numeroase alte medalii cu nume identice sau asemănătoare din lumea
germanică, pare a fi avut o "evoluţie" mai sinuoasă. 58 Cât priveşte statistica publicată în care sunt
47

Instituită prin Decretul domnesc publicat în Monitorul Oastei nr. 20 din 30 mai 1860; foarte probabil că problemele multiple şi
complexe care erau de rezolvat cu Puterea Suzerană - de la recunoaşterea dublei alegeri la cea a averilor mănăstirilor închinate - Iau determinat pe domnitor să nu distribuie nişte decoraµi care, pe lângă faptul că, legal, nu avea voie să le creeze, mai erau destinate
a recompensa tocmai pe cei care s-au opus, în 1848, armatei otomane. În primăvara lui 1866, în condi~ile politice dificile ale
momentului, când relaµile cu Înalta Poartă erau încordate, locotenenta domnească, mai "liberă" în acµuni decât un principe vasal
sultanului, a distribuit medaliile veteranilor supravietuitori ai luptei din Dealul Spirei. După proclamarea independenţei, medalia Pro
Virfllte Militari va ocupa locul al treilea în ierarhia portului decoraµilor, după medalia Virtutea Militară de război şi ordinul Steaua
României de război, înaintea aceloraşi decoraµi cu însemne de pace, conform Cpt. Cricoveanu Fotache, Cod Colectiv legile,
Regulamentele şi Înaltele Decrete relativ la Decoraţiuni şi Medalii, Piteşti, 1914, p. 143.
48
Iniţial ea este amintită în art. 8 din Legea pentru modificarea unor articole din legea organizării puterii armate din anul
1868 din 27 martie 1872. Prin Decretul nr. 947 din 17 mai 1872 se legiferează "Regulamentul Medaliei Militare" care
stipulează, la art. 12, existenţa a două grade, unul, "de aur'', pentru ofiţeri şi altul, "de argint", pentru subofi\eri; cei din urmă
pot lua medalia pentru un serviciu neîntrerupt de 12 ani în gradul de sergent, căpătând şi o rentă viageră de 300 lei pe an (art.
13) sau pentru fapte meritorii, de curaj şi devotament (art. 14). Este de remarcat folosirea, în regulamentul acestei medalii, a
sintagmei care desemna cea de-a doua medalie pe care dorea domnitorul Cuza să o instituie în 1864, "Devotament şi
curagiu", cred că reprezintă o dovadă a dorinţei generalului Florescu, ministru de război în 1872 şi vechi colaborator al lui
Cuza, de a prelua în această singură decoraţie simbolurile celor două medalii anterioare.
49
Decret 1057 din 5 iunie 1872.
50
Decretele nr. 1533 şi 1534;
51
Pentru XXV ani: generalii Barbu Vlădoianu, Vladimir Bacensky, coloneii Dimitrie Costa-Foru, Dimitrie Nicolescu,
Constantin Petrescu, George Cucu, Nicolae Lupaşcu, Ioan Păucescu, Constantin Crăsnaru, George Calotescu, lt. coloneii
Radu Dragomirescu, Ion Condeescu, Alexandru Coresi, maiorii Emanoil Clinceanu, Ion Gărdescu, Petre Cucu, George
Mihăescu, Michail Brustureanu, căpitan Nicolae Popovici. Pentru XVIII ani : colonel Michail Oprean, lt. -colonel Victor
Cre\eanu.
52
Decretele nr. 1783, 1882 şi 1881 din 28 octombrie 1872.
53
Decret nr. 1536; cei decoraţi au fost sergent adjutant George Călinescu, sub-şef de muzică Frăţilă Priceputu şi sergentmajor Matheiu Popescu.
54
Înalt Decret nr. 1946 din 24 noiembrie 1872.
55
Înalt Decret nr. 878 fin 12 aprilie 1873. Ofiţerii decoraţi cu clasa I au fost: mr. Niculae Bănescu, mr. Ion Carp, cpt.
Constantin Ralet, cpt. Jon Vasiliu, lt. Christache Crăiniceanu, sit. Liviu Drăgoescu şi sit. Nicolae Baldovici.
56
Este de amintit că medalia Virtutea Militară, clasa I, (normal, confecţionată chiar din aur) a fost înmânată, pe 13
decembrie, şi ţarului Alexandru al II-iea, precum şi generalului adjutant imperial Suvorov-Rimniski; înaintea acestei date,
medalia a fost conferită şi altor ofiţeri şi cadre inferioare din armata rusă.
57
p. 139.
58
Deoarece domnitorul Carol dorea să aibă o distincţie care să poată fi acordată pentru merite artistice şi ştiinµfice, după modelul
existent chiar în principatul de Hohenzollem-Siegmaringen, a bătut o medalie cu acest nume; ca şi semnele onorifice pentru ofi\eri,
emise în 1872, şi aceasta era suprapusă de o coroană regală heraldică şi avea o panglică. Din motive pe care nu le cunosc, poate
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amintite a se fi conferit, în anul 1877, două medalii clasa I şi o medalie clasa a II-a 59 , cel puţin pentru
acest an ea nu este corectă deoarece sunt mai multe, cel puţin 3 din clasa I şi 6 din clasa a II-a 60 ,
printre cei onoraţi cu această distincţie fiind cunoscutul actor M. Pascaly (ci. I), scriitorii şi editorii
N.T. Orăşanu şi Socec, vioristul şi compozitorul Al Flechtenmacher (ci. II-a) ş. a., inclusiv militari,
precum colonelul C. Barotzi sau maiorul C. Brătianu (ci. I).
Prin legea de instituire a ordinului "Steaua României" din 1O mai 1877, se stabilea
numărul maxim de cavaleri ai ordinului la 100061 , fără a se preciza, însă, dacă numărul prevăzut
pentru fiecare grad este destinat atât civililor cât şi militarilor sau dacă include şi decoraţiile date
62
pentru fapte de arme pe timp de război, cu însemne speciale . Conform legii 63 , domnitorul putea
conferi, la instituire, 25% din numărul stabilit pentru fiecare grad. Astfel, la mai puţin de două
64
săptămâni de la publicarea legii, pe 22 mai, au fost conferite, prin decrete domneşti , primele două
ordine în grad de mare cruce generalului în rezervă Nicolae Golescu şi principelui Dimitrie Ghika65 •
Pe 25 mai, se conferă propria matu de către domnitorul Carol I, primele două cavalerii cu spade ale
ordinului "Steaua României", deci primele ordine cu însemne de război 66 . Practic, "prima promoţie"
a ordinului a fost dată pe 26 mai, când printr-o serie de decrete 67 se conferă încă patru grade de mare
cruce Î.P.S. Calinic, mitropolitul-primat, Î.P.S. Iosef, mitropolitul Moldovei, Ion C. Brătianu,
preşedintele consiliului de miniştri, Mihail Kogălniceanu, ministrul afacerilor externe; alte două
68
decrete conferă gradul de mare ofiţer unor miniştri - Chiţu, ministrul cultelor şi instrucţiunii
publice, Câmpineanu, ministrul justiţiei, Ion Docan, ministrul lucrărilor publice şi generalului
Cemat, ministru de război, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Alexandru Creţescu, lui
Ion Grigore Ghika, care adusese servicii importante în calitatea sa de agent diplomatic al ţării
noastre, precum şi mareşalului Curţii şi a Casei Domneşti, Theodor Văcărescu; de menţionat că atât
generalul Cemat - care îl însoţise pe domnitor pe front - cât şi Văcărescu au fost decoraţi cu
însemnele de război.
pentru a nu deranja mai mult oficialităple otomane care, probabil, au protestat, a fost tăiată coroana de care se atârna panglica şi
piesa a fost oferită de domnitor, ca un cadou, existând încă una sau două piese la care poate fi observat locul unde era prinsă
coroana. Au fost realizate şi unele piese, identice cu medalia "Bene Merenti" propriu-zisă, dar de dimensiuni mai mari, ca medaliile
obişnuite, oferite în cutii - deci care erau clar făcute pentru a se păstra ca atare, nu pentru a fi atârnate la piept - medalii care au fost
oferite de domnitor unor persoane meritorii, dar fliră ca piesa să fie o "decorape".
5
~ p. 140.
60
Decretele nr. 1395 din 16 iunie, 1424 din 22 iunie, 1855 din 4 septembrie 1877.
61
Art. 4: cavaleri - 500, ofiţeri - 300, comandori - 120, mari ofiţeri- 60, mari cruci - 20.
62
Cred că, la instituire, deşi starea de beligeranţă exista de fapt între România şi Imperiul Otoman, legiuitorii au considerat
cei I OOO de membrii ca număr maxim, inclusiv pentru decoraţiile conferite pentru fapte de arme pe timp de război. Aceasta
rezultă şi din analiza modului în care au fost făcute decorările în primele luni ale conflictului, din mai până în septembrie,
când "Steaua României" s-a conferit cu multă parcimonie; ulterior, putem constata o oarecare "demonetizare" a ordinului,
numeroşi militari - în special ofiţeri, dar nu numai - care fuseseră decoraţi deja cu medalia "Virtutea Militară" vor primi şi
ordinul. Desigur, numărul redus de ordine care au fost conferite în prima perioadă a războiului se poate explica şi prin faptul
că încă nu erau realizate modificările medalioanelor decoraţiilor cerute Casei Kretlyl de la Paris, cea care realizase şi
"Ordinul Unirii" pentru Cuza, precum şi însemnele "de război'', cu spade încrucişate între braţele crucii şi care, din câte
ştim la ora actuală, nu fuseseră confecţionate la "Ordin11l Unirii" . Dacă ar fi să interpretăm Decretul nr. 2056 din 3
noiembrie 1877, când se aprobă creditul extraordinar pentru confecţionarea ordinului, rezultă că, iniţial - la o dată pe care
din respectivul decret nu o cunoaştem - au fost comandate un prim lot de 21 O decoraţii, iar la data aprobării creditului, încă
1150. Deoarece există diferenţe la preţul mediu per bucată, cca. 70 lei la prima comandă şi cca. 62 lei la cea de-a doua, este
de presupus că, iniţial, s-au comandat mai multe decoraţii în grade mari decât ulterior. Există o diferenţa de 360 de
exemplare comandate faţă de numărul maxim legal prevăzut, o posibilă explicaţie fiind aceea că se prevedea acdtdarea
ordinului şi unui important număr de cetăţeni străini, în special ofiţeri ruşi, dar şi altor personalităţi.
63
Art. 9.
64
Decretele nr. 1184 şi 1185.
65
Din motivările guvernului Brătianu pentru Golescu este de reţinut că era apreciat pentru lupta dusă pentru cauza naţională în
decursul întregii sale vieţi, încă înainte de revoluţia de la 1848, dar şi pentru rolul avut în calitate de locotenent domnesc atât în
1848 cât şi în 1866, considerându-se că, pentru meritele sale, decoraţia "i se cuvine"; principele Ghika era apreciat pentru că a
izbutit să ridice nivelul stabilimentelor de caritate şi sanitare la nivelul celor similare din restul Europei, o dovadă a acestui fapt
fiind şi rolul avut de ambulanţa sanitară românească la îngrijirea răniţilor din războiul sârbo-otoman din 1876-1877.
66
Pentru decoraţiile conferite în primele luni de conflict cu Poarta, vezi Floricel Marinescu, Ordine şi medalii acordate
ostaşilor români în perioada mai - iunie 1877 în Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară, M. M. C., nr.
I 1/1878.
67
Decretele nr. 2037, 2038, 2034.
6
" Decretele nr. 2036 şi 203911877.
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Este de subliniat faptul că primele însemne ale ordinului "Steaua României" au fost
69
efectiv conferite înaintea apariţiei regulamentului, pe 8 şi 10 iulie 1877 , regulament care stabilea
forma decoraţiei precum şi o serie de alte "amănunte" legate de port, decernare, drepturi, obligaţii.
Acest fapt cred că demonstrează fără echivoc pregătirile pe care le făcuse guvernul Brătianu cu mult
înainte de proclamarea oficială a independenţei, căci fără a se fi hotărât dinainte modificarea formei
însemnului păstrat din vremea lui Cuza, existenţa unor însemne deosebite pentru civili, pentru
militari şi "de război" şi fără a se fi făcut comenzi în aceste sens la Paris, era imposibilă înmânarea
distincţiilor - chiar dacă nu au fost în număr mare la început - aproape imediat după apariţia legii. În
toamnă, după Plevna şi mai ales în anul 1878, numărul militarilor decoraţi pentru fapte de arme a
fost destul de mare - asta, ţinând cont de efectivele aruncate în luptă de ţara noastră. Trebuie amintit,
cred, că aproape imediat după instituire, ordinul a fost conferit şi unor înalte personalităţi străine 70 .
Deoarece în numai un an şi jumătate de la instituire numărul legal maxim pentru ordin prevăzut prin
71
legea de instituire, 1OOO, a fost atins tocmai datorită decoraţiilor conferite pentru fapte de arme , a
fost necesară revizuirea Regulamentului în sensul precizării că ordinele conferite pentru fapte de
arme pe timp de război nu intră în cota legală prevăzută pentru timp de pace.
Faptul că Regulamentul iniţial al Legii nr.1245 din 10 mai 1881 privind instituirea
ordinului Coroana României prevedea un număr limită şi pentru cele patru grade superioare ale
acestei decoraţii este nesemnalat în literatura de specialitate72 . Spre deosebire de cel dintâi ordin
românesc la care primele însemne au fost conferite unor înalte personalităţi politice şi ecleziastice,
dar şi unor militari pentru fapte de arme, primele decrete de conferire a ordinului Coroana
Românie/3, în majoritate covârşitoare cu gradul de cavaler, au avut în vedere persoane care au avut
diferite contribuţii la organizarea ceremoniilor legate de încoronare, de la şefii diferitelor meserii
reprezentate la cortegiu (de exemplu constructori, lăcătuşi, tapiţeri, studenţi etc.), la reprezentanţi ai
Regulamentul pentru aplicarea /egei relativă la instituirea ordinului Steaoa României, în Monitorul Oficial nr. 153 din 8
(20) iulie, modificată şi republicată în Monitorul Oficeial nr. 155 din I O (22) iulie 1877. Deoarece în nici una dintre lucrările
generale despre decoraţiile româneşti (Cpt. Cricoveanu I. G. Fotache, Cod Colectiv. Legile, Regulamentele şi Înaltele
Decrete relative la decoraţiuni şi medalii, Piteşti, 1914; N. T. Ionescu, Decoraţiunile române. Ordine, Cruci, Medalii,
Bucureşti, 1915 ş.a.) regulamentele iniţiale nu au mai fost publicate şi sunt redate numai cele din 1906, cred că este util să
amintim, aici, câteva dintre prevederile acestor prime regulamente. Astfel, la descrierea formei cunoscute sub denumirea de
"model 1877", nu se face, iniţial, nici o referire la deosebirile între însemnele conferite pe timp de pace civililor, militarilor
şi a celor "de război", deşi aceste însemne diferite au fost conferite ca atare încă din mai I 877. Este de subliniat faptul că,
69

deşi

România adoptase sistemul legislativ "francez", începând cu Constituţia care era o "prelucrare" a celei belgiene, deşi
sub Cuza, primele proiecte de ordin naţional erau "inspirate" din Legiunea de Onoare franceză, în momentul legiferării
Stelei României s-a adoptat o formulă proprie, naţională, inexistentă la ordinele franceze, belgiene, italiene, dar nici la cele
germane sau austriece (mai cunoscute domnitorului), de a avea însemne deosebite pentru civili şi pentru militari şi, de
asemenea, de a folosi spadele încrucişate între braţele crucii ordinului, pentru cele "de război". Putem afirma. cu
îndreptăţire, că această deosebire reprezintă specificu/ naţional, datorat, foarte probabil, lui Kogălniceanu. Pentru
admiterea în ordin, la gradul de cavaler, era necesar să fi îndeplinit "cu distincţiune", timp de I 8 ani, funcţii civile sau
militare (art. 4). Dar faptele strălucite sau rănile căpătate în război pot dispensa de această cerinţă, ca şi de numărul de ani
prevăzut pentru promovarea în diferitele grade (3 ani la ofiţer, 2 ani la comandor, 3 ani la mare ofiţer şi 5 ani la mare cruce,
conform art. 6); militarilor, fiecare campanie li se socoteşte dublu la numărul de ani ceruţi pentru admitere sau promovare în
grad. Pentru eliberarea brevetelor, semnate de domnitor şi contrasemnate de ministrul de externe, cancelar al ordinelor, se
percepea o taxă (substanţială pentru acea epocă!), în funcţie de grad, de la 25 de lei pentru cavaler la 200 de lei pentru mare
cruce. Cavalerii, civilii, membrii ai ordinului, primeau din partea militarilor - atunci când purtau decoraţia la vedere onorurile cuvenite diferitelor grade militare: cavaler = locotenent, ofiţer = căpitan, comandor = colonel, mare ofiţer =
fceneral de brigadă, mare cruce= general de divizie.
0
Pe 3 septembrie 1877, domnitorul Carol conferă marea cruce a Stelei României împăratului Rusiei, Alexandru al Ii-lea, cu
însemne pentru militari (conform reglementării din 1877, însemnele de război se acordau până la gradul de comandor
inclusiv) în schimbul ordinului rus Sf Gheorghe clasa a III-a, înmânat de ţar domnitorului României. Pe lângă ţar şi marele
duce Nicolae, au fost decoraţi şi relativ numeroşi ofiţeri ruşi participanţi la luptele de la Plevna; primii nominalizaţi la acest
ordin au fost, prin Decretul nr. 1905 din 11 octombrie 1877: în grad de mare ofiţer, locotenent general Schilder-Schuldner,
în grad de comandor, col. Popoff, gen maior Rodionov, col. Rîcanov şi col Presser; pe lângă aceştia, au mai fost decoraţi cu
şradul de "ofiţer" şase militari ruşi, iar cu ordinul în grad de "cavaler", alţi nouă.
1
Numai pentru gradul de cavaler, cu însemne de război, au fost conferite militarilor români, în anul 1877, 199 de ordine, iar
în anul 1878, 748, ceea ce însemna că au fost conferite de două ori mai multe decoraţii decât prevederea legală pentru gradul
respectiv, însumând decoraţiile atât pentru militari cât şi pentru civili.
72
Art. IV din Lege prevedea ca numărul maxim să fie de 25 de mare cr.uci, 80 de mare ofiţeri, I 50 de comandori şi 300 de
offeri; gradul de cavaler se putea acorda fără restricţie numerică.
7
Decretele nr. 1926, 1929 şi 1938 din 25 iulie 1881.
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de ordine, de la maiştrii din cadrul Arsenalului Armatei care au făurit Coroana Regală din
tunului otoman capturat la Plevna, la fabricanţi şi comercianţi (printre aceştia din urmă, de
remarcat Grigore Capşa, "cofetar", care a primit comandoria ordinului), pentru ca imediat apoi 74 , cu
grade mai mari, să fie decoraţi principalii reprezentanţi ai autorităţilor locale din capitală 75 . Alte
câteva decrete, din august, septembrie, octombrie, noiembrie conferă ordinul altor persoane, dar abia
spre sfărşitul anului apar decretele prin care se conferă gradul de mare cruce generalului Alexandru
76
Cemat şi reginei Elisabeta . Cele mai multe ordine Coroana României s-au conferit în anul următor,
1882, urmând apoi câţiva ani mai "liniştiţi", un număr semnificativ de decorări făcându-se din nou în
ultimul deceniu al secolului al XIX-iea.
Dacă pentru Steaua României depăşirea numărului limită a fost justificat de necesitatea
răsplătirii militarilor care s-au distins în mod deosebit pe câmpul de luptă, nu acelaşi lucru se poate
spune şi despre al doilea ordin naţional care, deja la sfărşitul lui 1882, depăşise Ia un grad limita
77
maximă şi la un altul, depăşise două treimi din numărul legal prevăzut. Datele statistice prezentate
în anexă demonstrează că, la numai câţiva ani de la instituire, cele două ordine naţionale erau, din
punct de vedere al numărului legal de membri prevăzuţi prin regulamente, "sufocate", aproape
nemaiexistând posibilitatea admiterii în ele sau a înaintării în grad. În mod paradoxal, deşi situaţia
existentă în acel moment făcea absolut necesară mărirea limitei maxime a numărului pentru fiecare
grad, noile regulamente ale celor două ordine, din august 1885, nu operează nici o modificare în
acest sens. Trebuie să recunosc că acest fapt este surprinzător într-o epocă în care respectarea legilor
era un fapt obişnuit şi sub domnia unui rege extrem de exigent în această privinţă şi la tot ceea ce
privesc aspectele de "protocolul" şi, personal, nu am nici o explicaţie valabilă pentru acest fapt.
Oricum, depăşirea numărului legal de ordine care puteau fi conferite, la majoritatea gradelor, era un
fapt împlinit la sfărşitul secolului. Sporirea numărului distincţiilor care puteau fi conferite la cele
două ordine naţionale româneşti, legiferată prin noile regulamente din 1906, a venit cu o "întârziere"
de două decenii, noile reglementări aducând în legalitate marele număr de cavaleri ai ordinelor
Steaua României şi Coroana României, care primiseră decoraţiile peste numărul legal.
Doresc să subliniez încă o dată utilitatea unor lucrări în care să se publice tabele cu
numărul de distincţii acordate, pe anumite perioade istorice şi, din acest punct de vedere, lucrarea
doamnelor Căzan şi Gavrilă este de salutat. Munca, extrem de migăloasă, a culegerii datelor
necesare, este obligatoriu a fi făcută de persoane care nu numai să "numere" - şi asta cu o atenţie
sporită - persoanele care apar în decretele de decorare publicate, dar şi care să aibă cunoştinţele
necesare despre decoraţiile româneşti, pentru a nu se repeta greşeli care puteau fi uşor de evitat.
Faptul că tabelele unor decoraţii erau incomplete şi, uneori, numerele publicate sunt eronate, m-au
determinat să le republic cu o dublă speranţă: prima, ca de această dată ele chiar să poată fi folosite
şi să fie folositoare cercetătorilor epocii, a doua, ca să nu fi făcut şi eu prea multe greşeli la
oţelul

număratul

acestora.

74

Decretul nr. 1946 din 27 iulie 1881
Printre aceştia, cu grad de mare ofiţer, Dimitrie Cariagdi, primarul Bucureştilor şi col. Mihai Radu, prefectul poliţiei
Capitalei; cu gradul de comandor, prefectul de Ilfov, Constantin Creţeanu, precum şi unii membri ai Consiliului Comunal
75

Bucureşti.

Decretele nr. 2812 din 2 decembrie şi, respectiv, 2766 din 28 noiembrie 1881; regele Carol I, în calitatea pe care o avea de
Cap al Ordinului, avea de drept gradul de Mare Crnce, care nu intra în numărul legal, acelaşi grad fiind atribuit şi reginei,
chiar dacă acest lucru nu este stipulat în regulament, nici acesta neintrând în numărul ordinar de membrii. Decorarea reginei
Elisabeta relativ târziu cred că poate fi explicată tocmai prin această carenţă legislativă, altfel ar fi fost normal să primească
şi să poarte ordinul odată cu regele Carol I, la serbarea încoronării din I O Mai.
77
La gradul de Mare Crnce au fost conferite 26 de ordine - aceasta fără a o pune la socoteală pe regina Elisabeta - iar la
gradul de comandor, I 09; la gradul de ofiţer, cu cele 150 de ordine acordate în 1881 şi 1882, se atinsese jumătate din
numărul maxim admis de lege.

76

624

Observaţii

pe marginea unui studiu privind decoraţiile României moderne

MEDALIA "VIRTUTEA MILITARĂ" (MEDALIA MILITARĂ)
CLASA

Anul
pt. 12 ani de
serviciu în
grad de
sergent

Pt. devotament şi
curaj pe timp de pace

Cls. IIargint

Fapte de arme pe timp de

Cls. I
(aur)

Cls. II
(argint)

Cls.II
români

1872

10

I

-

război

1873

4

14

7

1874

5

1

2

1875

3

2

--

1876

9

I

2

1877

3

1

-

418

Cls.I
străini

români

străini

199 +I
(Carol I)

7 ci. I

1878

7

2

-

3173

378

1879

16

8

-

1823 (din care
35 pt. 1848)

49 (din care
10 pt. 1848)

1880

5

4

-

14 (din care 8
pt. 1848)

4
5

1881

5

16

-

2 pt. 1848

13

-

267 (din care
2 pt. 1848)

(preschimbări)

1882

16

1883

22

1884

17

2

I pt.1848
I

I

I

ORDINUL "STEAUA ROMÂNIEI"
Anul
1877

Gradul

Pt. militari

Pt. civ iii

Mare Cruce

6

Ofiţer

5

Mare

De

război

2

Comandor
Ofiţer

Cavaler
1878

3

Mare Cruce

3

201

3

Ofiţer

9

Comandor

37

8

Mare

1879

5

I

Ofiţer

2

85

84

Cavaler

2

231

693

Mare Cruce

I

Ofiţer

9

Mare

Comandor
Ofiţer

I

-

Cavaler

-

2
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1880

Mare Cruce

1

Ofiţer

4

Mare

1881

Comandor

3

15

Ofiţer

2

Cavaler

2

80
91

Mare Cruce
Mare Ofiţer
Comandor

1882

1883

121

l
4

11
80

1

2

97

18

Mare Cruce

3

Ofiţer

l

Comandor

-

Mare

4

2

Ofiter
Cavaler

l

-

-

Ofiter

30

l

Cavaler

4

9

Mare Cruce

2

Mare

Ofiţer

l

3

Comandor

3

Ofiţer

13
ORDINUL "STEAUA ROMÂNIEI"

Anul

Gradul
Cavaler

1884

Pt. militari
1

Pt. civ iii

De

28

Mare Cruce
Mare Ofiţer

război

1

1
5

Comandor
Ofiter
Cavaler

1
3

l

6

ORDINUL "COROANA ROMÂNIEI"
Anul
1881

Gradul
Mare Cruce

2 ( l ex. regina Eisabeta)

Mare Ofiţer

3

Comandor

8

Ofiţer

16
117

Cavaler
1882

1883

Mare Cruce

24

Mare Ofiţer

39

Comandor

109

Ofiţer

181

Cavaler

377

-

Mare Cruce
Mare Ofiţer

3

Comandor

33

Ofiţer

117
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439

Cavaler
1884

Mare Cruce

3

Mare Ofiter

-

Comandor

2

Ofiţer

8

Cavaler
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Observations sur une etude concernant Ies ordres de la Roumanie moderne
L'auteur fait une serie d'observations critiques autour l'etude Decoraţiile din România modernă (18791916). Rezultatele unui comentariu în jurul unei baze de date, paru en Studii şi Materiale de Istorie Modernă, 15,
2002, par Mesdames Ileana Cazan et Irina Gavrilă. Tout en relevant l'utilite d'une telle recherche, car jusqu'â present
des informations completes et pertinentes concemant Ies ordres conferes par l'Etat roumain â ces citoyens n'ont pas
ete publiees, l'auteur fait quelques remarques critiques. Celles-ci visent des fonnulations erronees ou incompletes,
comme par exemple la description des ordres, ou des problemes de fond, dont le traitement partiale ou fautive, vicie
meme l'essence de l'etude. De cette demiere categorie de remarques ii faut mentionner Ies suivantes:
- La date de 1877, a partir de laquelle a commence l'etude n'est pas correcte. Les premieres ordres
roumains ont ete institues legalement en 1872 et 1876, donc l'etude ignore Ies premiers cinq ans de l'histoire des
ordres roumains.
- La manque de specification concemant le nombre legal des membres d'un ordre national confonnement
aux reglementations en vigueur pendant de divers periodes.
- Le manque de specification des classes, que divers ordres en avaient et dans lesquelles celles-ci etaient
partages.
- L'etude finit avec l'annee 1916, quand Roumanie est entree dans la Premiere guerre mondiale, sans
mentionnant si Ies ordres inclus dans Ies tabelles ont ete octroyes en temps de paix ou pendant la guerre, car ces
demieres ont un autre regime et n'entrent pas dans le nombre limite prevue en temps de paix.
Toutes ces remarques ainsi que d'autres dctails, comme par )'exemple le nombre d'ordres octroyes aux
unites militaires, confondus par Ileana Cazan et Irina Gavrilă avec le nombre d'ordres conferes aux simples citoyens,
â cote de la constatation que, dans quelques cas, Ies dates statistiques sont erronees, ont detennine l'auteur de
reprendre le probleme et de republier des tabelles statistiques avec Ies principales distinctions octroyees pendant la
periode 1872-1884.
Pour conclure, l'arriee 1884 a etc choisi, car alors se tennine pratiquement le processus de decorer Ies
personnes qui ont combattu pendant La guerre pour l'independance de Roumanie (1877-1878), de meme que !'acte
de conferer â la promotion initiale du second ordre autochtone - Coroana României.
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