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Simion CÂLŢIA* 
 
 

Decoraţiile, instrument de guvernare 
în timpul domniei lui Carol I 

 
„J’aurais souhaité de pouvoir encore élever plus 
de gens à cet honneur, […]. Nulle récompense ne 
coûte moins à nos peuples, et nulle ne touche 
plus les cœurs bien faits que ces distinctions de 
rang, qui sont presque le premier motif de toutes 
les actions humaines, mais surtout des plus 
nobles et des plus grandes”1. 

Ludovic al XIV-lea 
 
 
 

Încă de la crearea primelor ordine de decoraţii, la sfârşitul evului mediu, 
acestea au fost gândite, înainte de toate, ca instrumente de guvernare. În secolul al 
XIX-lea, modul în care sunt folosite decoraţiile cunoaşte profunde transformări, 
datorate schimbărilor din societatea occidentală. De la evoluţii politice, de exemplu 
noile raporturile dintre puterea politică şi supuşii deveniţi cetăţeni, la revoluţia 
industrială, care face ca noi categorii ale populaţiei, mult mai largi, să devine 
esenţiale pentru buna funcţionare a statului, numeroase elemente impun 
reconfigurarea sistemului de decoraţii. Tot mai distanţate, în practică, de voinţa 
suveranului, sistemele europene de decoraţii se transformă în instituţii conduse de 
un set comun de reguli şi norme. În Europa din ultimele decenii ale secolului al 
XIX-lea ordinele şi medaliile îndeplinesc, în cadrul statului, funcţii precise.  

Acest model occidental, al cărui istoric este foarte sumar şi abstract schiţat 
mai sus, este cel preluat de oamenii politici români în timpul domniei lui Carol I, 
când sunt definite structura, normele şi funcţiile sistemului românesc de decoraţii. 
Cercetarea noastră îşi propune să analizeze decoraţiile româneşti din punct de 
vedere al funcţiilor pe care le îndeplinesc în exercitarea rolului lor de instrument de 
guvernare. 

Prima funcţie asupra căreia ne vom opri este cea de atribut al 
suveranităţii. Alături de stemă, drapel sau emiterea de monedă, înfiinţarea unui 

 
* Conf. univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, România; simioncaltia@hotmail.com. 
1 Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du Dauphin. Première édition complète, d’après les textes 
originaux, avec une étude sur leur composition, des notes et des éclaircissements, par Charles Dreyss, 
Paris, Didier, 1860, vol. 2, p. 544. 
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ordin şi conferirea sa cetăţenilor proprii şi străini sunt, în principiu, acţiuni 
rezervate statelor suverane, în secolul al XIX-lea ca şi astăzi. În Europa secolului al 
XIX-lea, cu excepţia Elveţiei, toate statele suverane au cel puţin un ordin. Statele 
noi, care îşi dobândesc suveranitatea în această perioadă, s-au grăbit să-şi înfiinţeze 
un ordin propriu, adesea imediat după proclamarea independenţei.  

Acesta este cazul Belgiei, ţară care, pe multiple planuri, joacă în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea un important rol de model pentru oamenii politici 
români. Imediat după proclamarea independenţei, tânărul stat belgian a instituit 
ordinul Leopold I; într-o similaritate frapantă cu cazul românesc primele conferiri 
sunt legate de luptele purtate cu armata olandeză pentru dobândirea independenţei2.  

Statele balcanice au urmat şi ele aceeaşi traiectorie, prima dintre ele fiind 
Grecia. Parlamentul elen votează încă din 31 iulie 1829 înfiinţarea Ordinul 
Mântuitorului, iar traiectoria complicată a obţinerii şi recunoaşterii internaţionale a 
independenţei a făcut ca înfiinţarea efectivă a ordinului să aştepte până în 22 mai 
1833, după ce, prin Conferinţa de la Londra marile puteri recunoscuseră 
independenţa Greciei sub un principe dintr-o familie domnitoare europeană, şi 
primul rege, Otto de Bavaria se suise pe tronul de la Atena3. Cu diverse variaţii 
aceeaşi traiectorie o au şi celelalte state din Balcani4, în toate cazurile fondarea 
primului ordin naţional fiind legată de încercările de dobândire a independenţei faţă 
de Imperiul Otoman şi afirmarea ca stat în arena internaţională. 

Tocmai această legătură strânsă dintre decoraţii şi suveranitate s-a dovedit 
o piedică foarte dificilă în cazul României. În ciuda mai multor proiecte şi 
încercări, unele însoţite de demersuri internaţionale, înainte de 10 mai 1877 nu a 
fost posibilă decât înfiinţarea unor medalii, distincţii cu o valoare simbolică mult 
mai redusă în planul suveranităţii. Încercările lui Alexandru Ioan Cuza de fondare a 
unui ordin naţional s-au lovit de opoziţia acerbă a Imperiului Otoman şi nici măcar 
Franţa lui Napoleon al III-lea, favorabilă principelui român, nu a susţinut acest 
proiect. Revelator este refuzul lui Cuza de a urma soluţia sugerată de trimişii 
români la Istanbul: în opinia acestora, acordându-se sultanului titlului de Mare 
Maestru al noului ordin creşteau substanţial şansele ca Poarta să accepte înfiinţarea 
acestuia. Cuza însă nu a dat curs acestei sugestii, nedorind să subordoneze ordinul 
Imperiului Otoman5, ceea ce evident ar fi însemnat că noul însemn nu mai juca 
rolul de simbol al individualităţii României, ci dimpotrivă devenea un instrument 
prin care eram legaţi formal de Puterea Suzerană. 

Deşi au fost confecţionate mai multe însemne (inclusiv piese pentru 
„Ordinul Unirii”, care nu a mai fost instituit), în timpul lui Cuza nu s-a reuşit decât 

 
2 Pat Van Hoorebeke, 175 Ans de l’Ordre de Léopold et les Ordres Nationaux Belges, Bruxelles, 
Musée Royal de l’Armée, 2007, p. 64-65. 
3 Dimitri Romanoff, The Orders, Medals and History of Greece, Balkan Heritage, 1987, p. 43. 
4 Pentru o sumară cronologie a înfiinţării primelor ordine ale statelor balcanice vezi Simion Câlţia,  
Décorations et discours politique pendant le règne de Charles Ier, în Penser le XIXe, siècle. Nouveaux 
chantiers de recherche, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 223-224. 
5 Dan Alexandru Berindei, Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. O încercare de instituire a unei decoraţii 
naţionale, în RIR, XVII, 1947, fasc. I-II, p. 99-102. 
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instituirea unei singure medalii, „Pro Virtute Militară”6. Aceasta era o medalie 
comemorativă, deci se acorda doar participanţilor la un anumit eveniment (în acest 
caz lupta din Dealul Spirii din 13 Septembrie 1848), în consecinţă, rolul ei ca 
instrument politic era redus, căci ea nu putea fi utilizată ulterior pentru 
recompensarea altor merite. Chiar şi aşa, contextul politic internaţional a făcut ca 
majoritatea medaliilor să fie conferite celor care aveau dreptul să le primească după 
1866 şi mai ales după 1872, când domnitorul Carol I obţinea de la Poartă dreptul de 
a înfiinţa şi conferii două medalii7.  

Nici Carol I nu a reuşit, înainte de 10 mai 1877, să convingă puterea 
suzerană să accepte înfiinţarea unui ordin românesc. Imperiul Otoman a fost de 
acord doar cu instituirea a două medalii („Virtutea Militară”8, destinată militarilor 
şi „Bene Merenti”, dedicată în special răsplătirii meritelor culturale9). Lor li se 
adaugă un „Însemn onorific”10, care în practică avea tot statut de medalie şi a fost 
inclus în ierarhia oficială a decoraţiilor româneşti11. 

Abia odată cu proclamarea independenţei statul român a dobândit libertatea 
de a crea decoraţii proprii, de care a şi profitat imediat, înfiinţând chiar în ziua de 
10 mai 1877, ordinul „Steaua României”. În 1877, elita politică românească era 
profund divizată în ceea ce priveşte înfiinţarea unui ordin naţional. Nu voi insista 
asupra acestui subiect, analizat cu altă ocazie12. Trebuie însă subliniat că toţi 
politicienii au fost de acord cu rolul ordinului de atribut al suveranităţii. 
Parlamentarii care se opun înfiinţării Stelei României simt nevoia să clarifice că în 
nici un caz ei nu se opun independenţei, suveranităţii României: „Negreşit nu voi fi 
fi eu, şi nu va fi nimeni între noi care să facă cea mai mică resistenţă când e vorba 
de a arăta ţărei şi Europei că noi am luat act de independenţa noastră şi voim a o 
manifesta şi în facia ţărei şi în facia streinilor”13.  

Este semnificativ că misiunile diplomatice extraordinare, trimise în diverse 
ţări pentru a notifica independenţa României, sunt însărcinate să confere marea 

 
6 Decret Domnesc nr. 78 din 24 mai 1860, Lege [privitoare la recompensele ostaşilor care au luat 
parte la lupta din 13 Septembrie 1848 – înfiinţarea medaliei „Pro Virtute Militară”], „Monitorul, 
Ziar oficial al Ţerei Românesci”, nr 140, 15 iunie 1860, p. 576. 
7 Corneliu M. Andonie, Cea mai veche decoraţie românească, „Virtute Militară”, o medalie ajunsă 
ordin naţional, în „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, nr. 3, 2005, p. 215-216. 
8 Principalul studiu privitor la „Virtutea Militară” îi aparţine domnului Corneliu M. Andonie, Cea mai 
veche decoraţie românească, „Virtute Militară”, o medalie ajunsă ordin naţional, în „Buletinul 
Muzeului Militar Naţional”, nr. 3, 2005, p. 214-239 şi nr. 4/2006, p. 195-213. 
9 Simion Câlţia, Prima decoraţie pentru merite artistice – medalia Bene Merenti, în SCIA.AP, serie 
nouă, tom 10 (54) (2020), p. 125-135. 
10 Decret Domnesc nr. 1057 din 5 iunie 1872, [înfiinţarea „Semnului Onorific” de 18 şi 25 de ani], 
MOF, nr. 132, 15 (27) iunie 1872, p. 78. 
11 Înalt Decret Regal nr. 2503, din 22 septembrie 1884, Regulament pentru portul decoraţiunilor şi 
medalielor în armată, MOF, nr. 141, 29 septembrie (11 octombrie) 1884, p. 3202. 
12 Simion Câlţia, Décorations et discours politique..., p. 223-252. 
13 Discurs al lui P. Ghica în Adunarea Deputaţilor, în şedinţa din 9 mai 1877, MOF, nr. 119, 28 Mai 
(9 Iunie) 1877, p. 3482.  
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cruce a Stelei României suveranului respectiv14. Misiunile diplomatice de răspuns, 
trimise la Bucureşti de suveranii străini pentru a notifica recunoaşterea 
independenţei, urmează acelaşi protocol, conferindu-i lui Carol I o înaltă decoraţie 
a statului respectiv15. 

*** 
 

Decoraţiile îndeplinesc o funcţie importantă în relaţiile diplomatice. 
Uzanţele secolului al XIX-lea impun decorarea diplomaţilor în destul de multe 
situaţii (cum ar fi la intrarea în funcţie, cu ocazia semnării unui tratat, etc.). Vizitele 
suveranilor străini în România sau cele ale lui Carol I în străinătate sunt momente 
în care conferirea decoraţiilor este indispensabilă. Înainte de 1877 România nu are 
cum să răspundă gesturilor făcute de partenerii străini. De exemplu în urma 
încheierii convenţiei comerciale cu Rusia din anul 1876, 14 miniştri şi diplomaţi 
români sunt decoraţi cu ordine ruseşti16, fără ca statul român să aibă cum să confere 
diplomaţilor ruşi onoruri echivalente.  

Nu este vorba doar de simple gesturi protocolare. Decoraţiile conferite 
diplomaţilor şi oamenilor politici străini le măgulesc vanitatea şi astfel contribuie la 
o atitudine mai binevoitoare faţă de interesele României. Poate mai important, la 
acest nivel al relaţiilor internaţionale, acordarea unor decoraţii reprezentanţilor 
celeilalte ţări este de la sine înţeleasă, lipsa acestui gest putând avea consecinţe 
serioase. Chiar şi între state strâns legate unul de celălalt, cum sunt Germania şi 
Austro-Ungaria în 1888, „omisiunea” lui Wilhelm al II-lea care, cu ocazia primei 
sale vizite oficiale la Viena, nu îl decorează pe primul ministru austriac Eduard 
Taaffe (pe care îl antipatiza), creează probleme serioase17.  

Necesităţile diplomatice şi în general de recompensare a străinilor impun 
crearea unui sistem ierarhic, cu cel puţin două ordine distincte. Chiar şi după 
instituirea ordinului Steaua României în 1877, diplomaţia românească întâmpină 
probleme. De la o anumită poziţie politică în sus nu se putea conferi decât gradul 
cel mai înalt al unui ordin (de obicei acela de Mare Cruce), în caz contrar exista 
riscul ca cel decorat să considere gestul statului român un afront. În timpul 
Războiului de Independenţă, neavând alte decoraţii, România a acordat Marea 
cruce a ordinului Steaua României unor persoane foarte diferite ca rang şi poziţie 
politică: ţarului Alexandru al II-lea18, ministrul de externe principele A. M. 
Gorceakov19, dar şi unor consilieri ai ministrului de externe20; comandantului 

 
14 MOF, nr. 44, 23 Februarie (6 Martie) 1880, p. 1135; MOF, nr. 80, 5 (17) Aprilie 1880, p. 2457 etc. 
15 MOF, nr. 99, 1 (13) Mai 1880, p. 2957; MOF, nr. 112, 18 (30) Mai 1880, p. 3197 etc. 
16 ANIC, Fond Ministerul Afacerilor Externe, Cancelaria Ordinelor, dos. 1/1876. 
17 Scott W. Lackey, The Rebirth of the Habsburg Army. Friedrich Beck and the Rise of the General 
Staff, Londra, Greenwood Press, 1995, p. 220, nota 115. 
18 MOF, nr. 201, 6 (18) Septembrie 1877, p. 5344. 
19 MOF, nr. 270, 2 (14) Decembrie 1877, p. 7071-72. 
20 „D. Consilier privat Nicolae de Giers, adjutor al ministrului afacerilor străine, senator al Imperiului 
Rusiei”, MOF, nr. 290, 30 Decembrie (11 Ianuarie) 1877, p. 7525. „D. Consilier privat actual, Baron 
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trupelor din Balcani, Marele Duce Nicolae21, comandantului trupelor din Caucaz, 
Marele Duce Mihail22, unor comandanţi aflaţi o treaptă mai jos pe scara ierarhică, 
precum generalul Eduard Totleben23, care din postura de ajutor al principelui Carol 
I a condus operaţiile de asediu de la Plevna, dar şi altor generali subordonaţi24. În 
mod evident nu era o situaţie ideală, aşa cum observa în 1881 în plenul Senatului 
preşedintele consiliului de miniştri Dimitrie Brătianu, „mai este pentru noi şi o 
necesitate de a avea două ordine, pentru că este un inconvenient foarte mare de a se 
da acelaş ordin unui Împărat şi şambelanului său”25. Funcţia diplomatică şi 
necesitatea de a se conforma uzanţelor existente în practica europeană a 
conferirilor au jucat fără îndoială un rol important (alături de cauze interne) în 
fondarea celui de al doilea ordin, Coroana României, în 188126. 

De altfel, în practica europeană a epocii aceste distincţii sunt clar stabilite, 
majoritatea statelor mari având chiar o ierarhie mai complexă27, adesea cu mult mai 
multe ordine. În timpul războiului de la 1877-1878, când conferă decoraţii 
suveranilor, principalilor politicieni români, militarilor şi funcţionarilor statului, 
ruşii folosesc cel puţin şapte ordine diferite (cărora li se adaugă diverse medalii): 
ordinele Sf. Andrei28, Sf. Ecaterina29, Alexandru Nevski30, Sf. Gheorghe31, 
Sf. Vladimir32, Sf. Ana33 şi Sf. Stanislas34; ultimele patru au fiecare, mai multe 

 
Jomini, prim consilier al ministrului afacerilor străine al Imperiului Rusiei”, MOF, nr. 290, 
30 Decembrie (11 Ianuarie) 1877, p. 7526-26.  
21 MOF, nr. 218, 28 Septembrie (10 Octombrie) 1877, p. 5656. 
22 MOF, nr. 233, 16 (28) Octombrie 1877, p. 5960. 
23 MOF, nr. 281, 17 (29) Decembrie 1877, p. 7336 
24 De exemplu primesc Marea Cruce a ordinului Steaua României „generalul baron Krudener, fost 
comandant al sectorului al 2-lea de împresurare”, MOF, nr. 281, 17 (29) Decembrie 1877, p. 7336, 
generalul de geniu Gern, MOF, nr. 271, 6 (18) decembrie 1878, p. 7578 etc. 
25 MOF, nr. 31, 10 (22) Mai 1881, p. 978. 
26 Înalt Decret Regal 1244 din 10 mai 1881, [Lege pentru înfiinţarea ordinului „Coroana României”], 
MOF, nr. 31, 10 (22) mai 1881, p. 971. 
27 Peter Galloway, The Order of the British Empire, Central Chancery of the Orders of Knighthood, 
1996, p. 69-71.  
28 Carol I primeşte ordinul Sf. Andrei, cel mai important ordin al Imperiului Rus, în urma victoriei de 
la Plevna, MOF, nr. 8, 12 (24) Ianuarie 1878, p. 137. 
29 Doamna Elisabeta este decorată cu ordinul Sf. Ecaterina, un ordin foarte restrictiv, care se acorda 
doar femeilor din înalta societate: membrelor familiei imperiale ruse, doamnelor din marea 
aristocraţie, sau soţiilor unor personalităţi politice străine. MOF, nr. 283, 20 Decembrie (1 Ianuarie) 
1877, p. 7386. 
30 Ion Brătianu este decorat cu ordinul Alexandru Nevski, Ulla Tillander-Godenhielm, The Russian 
Imperial Award System during the Reign of Nicholas II 1894-1917, Helsinki, 2005, p. 450. 
31 Ţarul conferă domnitorului Carol I ordinul Sfântul Gheorghe clasa a III-a, (MOF, nr. 8, 12 (24) 
Ianuarie 1878, p. 137), cu acelaşi grad sunt decoraţi şi principii Milan al IV-lea al Serbiei şi Nicolae 
al Muntenegrului (Serghei Stanislavovici Şişkov, Awards of Russia, 1698-1917, vol. 2, 2003, p. 72). 
Alţi câţiva ofiţeri români primesc clasa a IV-a, fie pentru merite deosebite de comandament, precum 
generalul Cernat, comandantul armatei române de operaţiuni (MOF, nr. 205, 11 (23) Septembrie 
1877, p. 5409), fie pentru curaj excepţional, precum maiorul miliţian Candiano-Popescu, (MOF, 
nr. 256, 15 (27) Noiembrie 1877, p. 6458).  
32 De exemplu, clasa a IV-a „cu spadă şi cu rosetă” a fost conferit Maiorului Ioan Murgescu pentru 
atacarea unui monitor turcesc, MOF, nr. 128, 8 (20) Iunie 1877, p. 3704. Colonelul George 
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clase, iar ultimele trei au însemne distincte pentru meritele de pace şi cele de 
război, permiţând astfel o fină gradare a recompenselor în funcţie de natura şi 
nivelul meritelor, ca şi de statutul celui decorat. 

Un alt aspect trebuie discutat tot în cadrul funcţiei diplomatice. România a 
avut, de la proclamarea regatului la izbucnirea Primului Război Mondial o politică 
constantă de decorare a unor personalităţi culturale şi ştiinţifice din străinătate. 
Având prin însăşi natura publică a profesiilor lor o mare vizibilitate în societate, 
aceştia contribuiau la creşterea prestigiului României în lume, purtând pe piept 
decoraţii româneşti. Bucurându-se de prestigiu şi influenţă, era în interesul statului 
român să-i atragă, recunoscându-le public meritele. Cele mai multe decoraţii au 
fost conferite artiştilor şi savanţilor din Franţa şi Imperiul german, în corelaţie 
evidentă cu poziţia pe care cultura acestor două ţări o deţinea la nivel european. 

Străinii par a fi destul de dornici să primească ordine sau medalii ale 
României, uneori recurgând chiar la intervenţii la cel mai înalt nivel, cum este acel 
artist parizian pe care sursele nu îl numesc, care se foloseşte de bunele relaţii dintre 
protectoarea sa, Contesa d’Eu (fata împăratului Braziliei, Don Pedro al II-lea), şi 
verişoara acesteia, regina Elisabeta, pentru a obţine o decoraţie românească35. Alţii, 
deja numiţi într-un ordin, fac demersuri pentru a putea intra în posesia brevetului şi 
a însemnelor, dovadă a intenţiei de a le purta36. 

 
*** 

 
Fără îndoială, funcţia cea mai importantă a decoraţiilor o reprezintă 

recompensarea şi evidenţierea cetăţenilor care s-au distins prin serviciile pe care 
le-au adus statului şi naţiunii. Aceasta este de altfel funcţia cea mai complexă, 
care impune crearea unui număr substanţial de însemne şi, în perioada studiată, 
marchează evoluţia sistemelor onorifice din ţările europene. 

Pe de altă parte această funcţie a stârnit şi cele mai acerbe polemici şi 
dispute, fiind adesea pusă sub semnul întrebării. În lumea medievală şi 
premodernă, ordinele creează fidelitate faţă de suveran. În consecinţă, meritul, aşa 

 
Rosnovanu primeşte clasa a III-a, decretul de autorizare pentru portul unei decoraţii străine nu 
precizează alte detalii, dar foarte probabil tot pentru fapte legate de Războiul de Independenţă, MOF, 
nr. 37, 16 (28) februarie 1879, p. 932. 
33 Dr. Calinderu primeşte ordinul Sf. Ana, clasa a II-a cu spade, în calitate de „director general 
însărcinat cu organizarea spitalelor din Turnu Măgurele”, în timp ce lui Ioan Z. Creţeanu, pentru 
merite nespecificate, i se conferă clasa a II-a (probabil fără spade). MOF, 46, nr. 257, 18 (30) 
noiembrie 1878, p. 7195; respectiv MOF, nr. 13, Miercuri 18 (30) Ianuarie 1878, p. 236. 
34 Teodor C. Văcărescu, mareşalul curţii şi al casei domneşti, primeşte Sf. Stanislas Clasa I-a, MOF, 
nr. 52, 5 (17) Martie 1878, p. 1454-55; tot clasa I, dar cu spade, primeşte generalul Alexandru Zefcari, 
MOF, nr. 179, 10 (22) August 1877, p. 4983; Carol Davila este şi el decorat cu ordinul Sf. Stanislas 
cu spade, dar clasa a II-a, MOF, nr. 113, 20 Mai (1 Iunie) 1880, p. 3230 etc. 
35 Angela Comnène, Prietenia şi corespondenţa literară a Împăratului brazilian Dom Pedro al II-lea, 
cu cele două Prinţese române, Elena Ghica şi Regina Elisabeta a României (1870-1890), Bucureşti, 
Editura Oscar Print, 2001, p. 33. 
36 ANIC, Fond Ministerul Afacerilor Eexterne, Cancelaria Ordinelor, dos. 2/1877, f. 240-243. 
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cum îl înţelegem astăzi, nu este central în acordarea decoraţiilor, mai importante 
sunt însemnătatea politică, importanţa serviciilor trecute şi mai ales viitoare pe care 
un membru al elitei le poate aduce tronului. Aceste practici continuă să 
supravieţuiască în secolul al XIX-lea, în special în ţări în care parlamentul nu există 
sau exercită un control limitat asupra suveranului. Mai important, aceste practici au 
creat de-a lungul secolelor o imagine a decoraţiilor ca instrumente ale arbitrariului 
şi absolutismului monarhic; aşa se explică atât abolirea ordinelor în timpul 
Revoluţiei franceze, cât şi respingerea decoraţiilor de către liberalii radicali din 
Franţa (la 180037 dar şi după 187038) şi din România în anii ’70-’80 ai secolului al 
XIX-lea. Experienţa politică dobândită în lunga guvernare liberală a convins însă şi 
aripa mai radicală a partidului de utilitatea acestui instrument de guvernare39. 

În secolul al XIX-lea, şi în special în a doua jumătate a sa, funcţia 
decoraţiilor suferă schimbări profunde, consecinţă a schimbării raporturilor dintre 
individ şi putere. În special în statele parlamentare fidelitatea cetăţenilor trebuie să 
se îndrepte, cel puţin în teorie, către naţiune. Ordinele şi medaliile sunt deci 
chemate să-l lege pe cel decorat nu de o persoană, ci de instituţia mult mai 
abstractă a statului.  

Recunoaşterea publică a meritelor devine în perioada în discuţie o practică 
de guvernare, iar decoraţiile sunt unul dintre cele mai importante instrumente pe 
care statele le au la dispoziţie pentru realizarea acestui obiectiv. Recunoaşterea 
meritelor nu este doar un act de dreptate. Promovarea, exemplificarea „meritului”, 
adică a acelor comportamente şi acţiuni valorizate de către elita politică a 
momentului, are drept scop impunerea lor în conştiinţa socială. Decorând un 
individ, naţiunea îi mulţumeşte pentru serviciile aduse, dar în acelaşi timp îl 
transformă într-un model, îndemnându-i pe ceilalţi să-i urmeze exemplul. Căci, aşa 
cum afirma Ion Brătianu în pledoaria pentru înfiinţarea Stelei României, 
„distincţiunea este unul din mobilele societăţii”40. 

Acest instrument de recompensare era mai important pentru un stat ca 
România, aflat la început de drum şi cu mijloace materiale precare, ce nu-i 
permiteau ca din punct de vedere material să-i răsplătească cum se cuvine pe cei 
care-i aduceau servicii. „Adesea statul nu are alte mijloace de a le recompensa 
decât numai prin acordarea unei distincţiuni onorifice”, se afirma în raportul legii 
de înfiinţare a ordinului Steaua României41. În locul unor valori materiale, prin 
intermediul decoraţiilor statul oferea prestigiu ca recompensă. 

Principiul meritocratic este cel care stătea la baza sistemului românesc de 
decoraţii. Evident, conferirea unor asemenea onoruri nu poate fi niciodată perfect 

 
37 Anne de Chefdebien, Bertrand Galimard Flavigny, La Légion d’Honneur. Un ordre au service de la 
nation, Gallimard, 2002, p. 25; Jean Tulard, Napoléon, Bucuresti, Compania, 2000, p. 138-139. 
38 Arnaud Chaffanjon, Les Grands Ordres des Chevalerie, Paris, Serg, 1969, p. 93. 
39 Simion Câlţia, Décorations et discours politique..., p. 230-235. 
40 MOF, nr. 120, 29 Mai (10 Iunie) 1877, p. 3499. 
41 MOF, nr. 118, 27 Mai (8 Iunie) 1877, p. 3454; vezi şi MOF, nr. 119, 28 Mai (9 Iunie) 1877, 
p. 3480-3481. 
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consensuală, cu atât mai mult în lumea românească a sfârşitului de secol XIX, 
marcată de puternice rivalităţi politice şi adesea de un puternic spirit de partizanat. 
Această situaţie explică în bună măsură criticile acerbe aduse modului în care erau 
selectaţi cei care meritau recompensaţi. Acuzaţii de conferire pe bază de 
politicianism, nepotism sau chiar corupţie au existat în epocă, şi, destul de probabil, 
au fost şi cazuri în care aceste acuze au fost îndreptăţite. Însă în esenţa lui sistemul 
a rămas unul meritocratic. 

O scurtă privire asupra regulilor de conferire a ordinelor româneşti este, 
credem, revelatoare. Lăsând deoparte cazurile de merite cu totul excepţionale, 
precum şi decoraţiile conferite străinilor, nimeni nu poate fi primit în vreunul din 
cele trei ordine româneşti înfiinţate în timpul domniei lui Carol I decât în gradul cel 
mai mic al ordinului, indiferent de funcţia publică, poziţia socială, vârsta sau 
averea sa. Pentru fiecare avansare, sunt necesare noi merite, diferite de cele care au 
dus la acordarea decoraţiilor precedente.  

Acest model, în care este vizibilă influenţa Legiunii de Onoare, şi în 
general a ideilor liberale de societate bazată pe merit, este departe de a fi singurul 
prezent în Europa în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În multe alte cazuri, 
poziţia în ierarhia socială şi politică a celui decorat este decisivă în stabilirea 
decoraţiei şi a gradului pe care trebuie să îl primească, chiar şi atunci când este 
vorba despre exact aceleaşi merite. În 1916, sir Friederick Ponsonby, în epocă 
probabil principalul expert britanic în materie de decoraţii, vorbind în cadrul unui 
comitet guvernamental pentru înfiinţarea Ordinului Imperiului Britanic, afirma: 
„Dacă un Amiral al Flotei (gradul cel mai înalt în marina britanică) sare peste bord 
şi salvează viaţa regelui, primeşte Marea Cruce, dacă un ofiţer în cel mai mic 
grad42 îl salvează pe monarh din adâncuri, primeşte cea mai mică clasă”43. Sir 
Ponsonby nu discută şi cazul în care un simplu marinar îl salvează pe suveranul 
britanic, probabil că acesta trebuia să se mulţumească doar cu o medalie. De altfel, 
în Ordinul Imperiului Britanic, până în ziua de azi, nimeni nu a parcurs toate cele 
cinci grade, iar mulţi au primit o singură clasă, în funcţie de poziţia lor în ierarhia 
politico-socială la momentul decorării44.  

Este evident că politicienii din Vechiul Regat cunosc acest tip de ordine, 
deoarece ordinele ruseşti se acordă în linii mari în funcţie de o foarte elaborată şi strictă 
tabelă a rangurilor45, şi în primele trei sferturi ale secolului al XIX-lea numeroşi 
membri ai elitei româneşti au fost decoraţi de către imperiul rus. Este clar că politicienii 

 
42 În engleză „midshipman”, cel mai mic grad de ofiţer din marina britanică. 
43 Marea Cruce reprezintă clasa cea mai înaltă al acestui ordin cu 5 clase. Peter Galloway, op. cit., p. 5. 
44 Ibidem, p. 58-59. În perioada postbelică, meritul a început să joace un rol mult mai important în 
conferirea acestei decoraţii. Astăzi, de regulă, ordinul se acordă o singură dată cuiva, de obicei către 
sfârşitul carierei, iar gradul este corespunzător meritelor avute de-a lungul întregii activităţi. Acesta 
este cazul cunoscutului istoric Dennis Deletant, decorat în 1994 cu gradul de ofiţer al Ordinului 
Imperiului Britanic (OBE – clasa a patra), Supplement to The London Gazette of Friday, 
30 Decembrie 1994, p. 11. 
45 Ulla Tillander-Godenhielm, op. cit., p. 59 şi următoarele; vezi şi tabela rangurilor la p. 10-11. 
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români (şi în special cei liberali, care joacă rolul principal în configurarea sistemului 
românesc de decoraţii) au dorit să construiască recompense bazate pe merit. 

Evoluţia sistemului românesc de decoraţii în timpul lui Carol I a trecut prin 
patru faze. Prima, până la obţinerea independenţei, este marcată de limitările impuse 
de statutul de vasalitate şi de opoziţia Imperiului Otoman, ceea ce permite doar 
crearea unui număr foarte limitat de medalii46. A doua fază, foarte intensă ca 
activitate, acoperă anii 1877-1881, când sunt create două ordine şi mai multe medalii 
(majoritatea legate de Războiul de Independenţă) şi sunt definite principalele norme 
şi practici care vor ghida evoluţia decoraţiilor româneşti. Urmează, până în 1898, o 
perioadă fără noi creaţii, guvernanţii limitându-se la modificarea câtorva reguli 
privitoare la decoraţiile existente. Începând cu 1898 şi până la sfârşitul domniei lui 
Carol I, intrăm într-o fază mult mai activă, în care la câţiva ani apare un însemn nou, 
culminând cu anul 1906, în care sunt instituite un ordin şi 3 medalii.  

Comparând cele două perioade care concentrează majoritatea decoraţiilor 
create sub Carol I constatăm o importantă deplasare de accent. În anii 1877-1881, 
pe lângă fireasca preocupare pentru militarii participanţi la Războiul de 
Independenţă, atenţia se concentrează asupra vârfului ierarhiei. Pentru merite civile 
sunt instituite în această perioadă două ordine, fiecare cu cinci clase, şi o singură 
medalie, cu doar două clase. Prin însăşi natura lor, ordinele sunt destinate să 
răsplătească merite excepţionale care pot fi dobândite doar de un segment restrâns 
al societăţii, care îndeplinea funcţii în statul modern. 

Începând cu 1898, aria celor consideraţi demni de a fi recompensaţi creşte 
foarte mult, şi atenţia statului se îndreaptă cu precădere spre persoane care nu deţin 
înalte funcţii în stat. Cu o singură excepţie47, toate însemnele înfiinţate în această 
ultimă etapă sunt medalii. Ori, atât în practica românească cât şi în cea 
internaţională, medaliile, inferioare ordinelor, sunt utilizate pe timp de pace pentru 
a răsplăti merite mai puţin importante decât cele recompensate prin ordine. Unele 
dintre ele se adresează doar celor mărunţi, cum este de exemplu Răsplata 
Serviciului Militar, ce putea fi acordată doar subofiţerilor, nu şi ofiţerilor48.  

Anumite grupuri sociale, considerate esenţiale de către puterea politică, 
primesc acum decoraţii aparte, instituindu-se medalii specializate pentru categorii 
precise de merite. Primii sunt învăţătorii, pentru care, la iniţiativa lui Haret, este 
creată în 1898 medalia „Răsplata muncii pentru învăţământul primar”, care după 
câteva transformări devine în 1907 „Răsplata muncii pentru învăţământ”, 
permiţând astfel recompensarea tuturor celor care activau în acest domeniu, nu 

 
46 Mai precis două medalii (Virtutea Militară şi Bene Merenti) şi un însemn asimilat în practică 
acestora (Semnul Onorific al Ofiţerilor pentru 18, respectiv pentru 25 de ani serviţi în armată). 
47 Este vorba de ordinul Carol I, creat de conservatori în 1906, şi care este astfel structurat încât să fie 
plasat în fruntea sistemului românesc de decoraţii, înaintea ordinelor Steaua României şi Coroana 
României, instituite de guverne liberale. Simion Câlţia, The orders of Charles I reign as a support for 
a political discourse, în AUB, seria Istorie, LXIII (2014), 2, p. 79-91. 
48 Înalt Decret Regal nr. 2976 din 6 aprilie 1913, Lege pentru reangajarea gradelor inferioare in 
armată, [art. 29 bis – înfiinţarea medaliei „Răsplata Serviciului Militar”], MOF, nr. 16, 21 aprilie 
(4 mai) 1913, p. 732-738. 
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doar a celor din ciclul primar49. În anii următori sunt create medalii care permiteau 
recompensarea poliţiştilor şi a celor care apărau ordinea publică50, a preoţilor51, a 
celor care desfăşurau activităţi economice (industriaşi, comercianţi, funcţionari în 
ministerul de resort, etc.)52, a personalului medical53. În aceeaşi direcţie se înscrie 
şi înfiinţarea în 1906 a crucii Serviciu Credincios, care prelungea în sus ierarhia 
medaliei omonime, înfiinţată în 187754. Medalia, care avea două clase, fusese 
creată în special pentru recompensarea funcţionarilor inferiori, care nu puteau spera 
la admiterea într-un ordin; cum destui dintre ei aveau deja ambele clase ale 
medaliei în 1906, crucea Serviciu Credincios venea să extindă posibilităţile de 
recompensare ale acestora. 

Evoluţiile descrise mai sus reprezintă o consecinţă a modificării nevoilor 
statului, şi a transformării modului în care sunt înţelese meritele de către autorităţi. 
În deceniile dintre Independenţă şi Primul Război Mondial, aparatul de stat 
cunoaşte o creştere rapidă, ceea ce măreşte numărul potenţialilor candidaţi la 
recompense onorifice. Poate chiar mai importantă este lărgirea sferei de merite pe 
care statul le consideră utile şi deci trebuie să le răsplătească. Buna funcţionare a 
statelor moderne impune participarea unui mult mai mare număr de cetăţeni, care 
trebuie să se achite conştiincios de sarcinile lor. Aşa cum demonstrează evoluţia 
sistemului românesc de decoraţii, noi categorii de merite, unele relativ modeste, 
încep să fie recunoscute prin acordarea de medalii în această perioadă. 

  
*** 

 
49 Înalt Decret Regal nr. 2903 din 3 octombrie 1898, [„Instituirea medaliei Răsplata muncii pentru 
învăţământul primar”], MOF, nr. 150, 9 (21) octombrie 1898, p. 5162. Înalt Decret Regal nr. 2879 
din 27 iunie 1900, [Înfiinţarea medaliei „Răsplata muncii pentru învăţământul secundar”], MOF, 
nr. 75, 5 (18) iulie 1900, p. 3272. Înalt Decret Regal 1771, din 8 mai 1906, [Înfiinţarea medaliei 
„Răsplata muncii pentru învăţământul profesional”], MOF, nr. 33, 13 (26) mai 1906, p. 1198. Înalt 
Decret Regal nr. 1061 din 5 martie 1907, Decret relativ la modificarea medaliei „Răsplata Muncei”, 
[Contopirea medaliilor „Răsplata muncii pentru învăţământul primar”, „Răsplata muncii pentru 
învăţământul secundar” şi „Răsplata muncii pentru învăţământul profesional” într-o singură medalie 
cu numele „Ca răsplată muncii pentru învăţământ”], MOF, nr. 273, 8 (21) martie 1907, p. 10596. 
50 Înalt Decret Regal nr. 2812 din 3 noiembrie 1903, Regulament asupra însemnelor poliţienesci 
[Înfiinţarea medaliei „Pentru curagiu şi devotament” – viitoarea medalie „Bărbăţie şi Credinţă”], 
MOF, nr. 181, 4 (17) noiembrie 1903, p. 6106-07. 
51 Înalt Decret Regal nr. 2804 din 14 iulie 1906, Decret relativ la instituire de medalie, [Instituirea 
medaliei „Răsplata muncii pentru biserică”], MOF, nr. 91, 22 iulie (4 august) 1906, p. 3666. Înalt 
Decret Regal nr. 2583 din 12 octombrie 1904, [Modificarea regulamentului asupra însemnelor 
poliţieneşti – medalia „Bărbăţie şi Credinţă” poate fi acordată şi celor care nu sunt agenţi de 
poliţie], MOF, nr. 159, 14 (27) octombrie 1904, p. 6233. 
52 Înalt Decret Regal nr. 4794 din 22 noiembrie 1912, [Instituirea medaliei „Meritul comercial şi 
industrial”], MOF, nr. 191, 24 noiembrie (7 decembrie) 1912, p. 8980. 
53 Înalt Decret Regal nr. 6471 din 25 noiembrie 1913, Regulamentul pentru instituirea crucei 
„Meritul Sanitar”, MOF, nr. 191, 26 noiembrie (9 decembrie) 1913, p. 8401-02. 
54 Decret Domnesc nr. 882 din 8 aprilie 1878, Regulamentul medaliei „Serviciu Credincios”, 
[Înfiinţarea medaliei „Serviciu Credincios”], MOF, nr. 91, 23 aprilie (5 mai) 1878, p. 2536-37. Înalt 
Decret Regal nr. 3507 din 11 octombrie 1906, Regulament pentru instituirea Crucei şi Medaliei 
„Serviciul Credincios”, MOF, nr. 176, 4 (17) noiembrie 1906, p. 6506-08. 
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Meritele militare, în special cele demonstrate pe câmpul de luptă, s-au 
bucurat de o atenţie specială din partea suveranilor din secolul al XVIII-lea55, apoi 
a statelor naţiune din secolele XIX şi XX. Atât statul cât şi societatea au considerat 
că pe timp de război, în faţa inamicului, celor aflaţi sub arme li se cer valori şi 
comportamente deosebite, mergând până la sacrificiul de sine. În consecinţă, încă 
din secolul al XVIII-lea principalele state europene creează decoraţii rezervate 
militarilor, fenomen care s-a generalizat în secolul al XIX-lea56.  

România nu putea face excepţie, mai ales dacă ţinem cont de contextul 
militar în care îşi dobândeşte independenţa; moment care, aşa cum am văzut, 
coincide cu crearea primului ordin propriu. Pe de altă parte, factorii de decizie 
(politicieni şi militari de rang înalt) erau lipsiţi de experienţa necesară atât 
înfiinţării cât şi gestionării (în special pe timp de război) unor decoraţii militare. În 
consecinţă, regulamentul, aspectul şi modul de purtare al ordinul Steaua României, 
înfiinţat la 10 mai 1877, au trebuit modificate în februarie 1878, pentru a deosebi 
meritele dobândite de militari pe timp de pace, de cele mult mai înalte demonstrate 
înfruntând moartea pe câmpiile Bulgariei57. Acelaşi lucru se întâmplă cu medalia 
Virtutea Militară, acordată militarilor români atât pe timp de pace, între 1872 şi 
1877, cât şi în timpul Războiului de Independenţă58. După încheierea luptelor, în 
1880, a fost creată o versiune „de război” a medaliei Virtutea Militară, pe care 
urmau să o poarte toţi cei distinşi în timpul campaniei59, recunoscându-se astfel 
riscurile şi sacrificiile deosebite la care aceştia au fost chemaţi pe câmpul de luptă. 
Numărul fix de membri, stabilit expres prin legea de înfiinţare a ordinului Steaua 
României (pentru a preveni abuzurile în acordarea decoraţiei, subiect intens 
dezbătut în parlament) s-a dovedit insuficient pentru a recompensa numeroşii 
ofiţeri şi militari de grad inferior care s-au evidenţiat în război. Această situaţie a 
impus o nouă modificare a legii de înfiinţare a ordinului. De acum înainte doar 
decoraţiile conferite pentru merite pe timp de pace (civililor sau militarilor) vor fi 
limitate numeric. Pentru ordinele conferite pe timp de război nu mai există un 
număr maxim de membri, putând fi astfel decoraţi toţi cei ce au făcut fapte 

 
55 Pentru o discuţie mai amplă privitoare la apariţia decoraţiilor militare şi rolul lor în promovarea 
ideii de merit vezi: Simion Câlţia, Naşterea ordinelor militare. Ordinul Sfântul Ludovic, în „Buletinul 
Muzeului Militar Naţional «Regele Ferdinand I»”, Serie Nouă”, 16-17, 2018-2019, p. 13-23; şi idem, 
Ordinele militare ale secolului al XVIII-lea, în Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” 90 de 
ani în slujba istoriografiei şi muzeografiei militare, 1923-2013, Bucureşti, Editura Muzeului Militar 
Naţional „Regele Ferdinand I”, 2013, p. 53-75. 
56 O excelentă analiză a celei mai renumite decoraţii militare, Victoria Cross, şi a relaţiei acesteia cu 
merite şi valori specifice războiului, o reprezintă lucrarea lui Melvin Charles Smith, Awarded for Valour. 
A History of the Victoria Cross and the Evolution of British Heroism, Palgrave Macmillan, 2008. 
57 Decret Domnesc nr. 330, din 18 Februarie 1878, Regulament suplimentar la cel din 28 iunie 1877, 
pentru aplicarea legii relativă la instituirea ordinului „Steaua-României”, în MOF, nr. 40, 19 februarie 
(3 martie) 1878, p. 1061. 
58 Corneliu M. Andonie, Cea mai veche decoraţie românească, „Virtute Militară”, o medalie ajunsă 
ordin naţional, în „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, nr. 3, 2005, p. 217-221. 
59 Decret Domnesc nr. 2698 din 25 noiembrie 1880, [Înfiinţarea modelului de război al medaliei 
„Virtutea Militară”], MOF, nr. 267, 28 noiembrie (10 decembrie) 1880, p. 7714-15. 
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deosebite60. Această practică a fost extinsă şi la celelalte ordine şi medalii de 
război, create după 1877; ea era de altfel conformă cu regulile care guvernau 
acordarea majorităţii ordinelor de război europene. Trebuie să mai subliniem că, 
spre deosebire de alte ţări (de exemplu Franţa lui Napoleon I, dar mai ales statele 
totalitare – Germania nazistă, U.R.S.S.), autorităţile militare române au fost 
măsurate în acordarea decoraţiilor pentru merite pe câmpul de luptă, păstrând astfel 
prestigiul acestor recompense speciale. 

Previzibil, interesul pentru decoraţii militare a fost, cu câteva excepţii, 
circumscris rarelor perioade de război (aşa cum se întâmplă în epocă în toate statele 
europene). În plus, în perioada dintre crearea sistemului românesc de decoraţii şi 
1914, militarii par să fi fost subreprezentaţi în conferirile ordinelor, în special 
gradele mari ale ordinelor Steaua României, Coroana României, şi începând cu 
1906 ale ordinului Carol I fiind rareori acordate acestora. Situaţia conferirilor s-a 
schimbat radical după 1918, principalii comandanţi din timpul Primului Război 
Mondial fiind printre cele mai decorate personalităţi în anii interbelici. 

 
*** 

 
O altă funcţie a decoraţiilor, în orice monarhie, este aceea de a crea o 

legătură între suveran şi supuşii săi. Funcţia aceasta este îndeplinită fie de 
decoraţii specifice, precum Medalia Jubiliară Carol I61, fie de decoraţiile generale, 
în mai multe moduri.  

Primul se referă la simbolistica decoraţiilor. Absolut toate însemnele create 
în epocă au unul sau mai multe elemente care fac trimitere la monarhie: cifrul 
regelui Carol I (cel mai răspândit element), coroana regală, efigia regelui şi, în câte 
un caz, apar culorile casei de Hohenzollern (alb şi negru), cifrul, respectiv efigia, 
reginei Elisabeta. Unul dintre ordine, Coroana României, este gândit de la bun 
început ca o legătură între monarhie şi cel decorat. Alături de nume, elementul 
central al decoraţiei este compus dintr-o reprezentare în miniatură a coroanei de 
oţel a României, ea trebuia fabricată62 (conform regulamentului) din oţelul 
aceluiaşi tun din care fusese făcută coroana lui Carol I. Fiecare membru al 
ordinului poartă pe piept o bucăţică din principalul simbol al monarhiei române. 

Un rol important îl joacă şi decoraţiile conferite direct de rege, mai ales 
atunci când acestea sunt acordate unor persoane ce nu aparţin înaltei elite politice a 
regatului, obişnuite cu prezenţa suveranului. Pentru aceşti oameni, decoraţia 
primită din mâna lui Carol I reprezintă un motiv deosebit de mândrie, asemenea 

 
60 Decret Domnesc nr. 1325 din 17 aprilie 1880, [Lege pentru modificarea art. 4 al legii ordinului 
„Steaua României” – militarii decoraţi pe câmpul de luptă cu gradul de cavaler al ordinului nu intră 
în numărul prevăzut de art. 4], MOF, nr. 92, 19 Aprilie (1 mai) 1880, p. 2847. 
61 Înalt Decret Regal nr. 5384 din 28 decembrie 1905, Regulamentul pentru instituirea „Medaliei 
Jubilare Carol I”, MOF, nr. 218, 1 (14) ianuarie 1906, p. 7426-29. Jurnalul consiliului de miniştri, 
nr. 1526 din 14 decembrie 1905. 
62 În special în anii ’20 această prevedere regulamentară nu a mai fost respectată, există însemne ale 
ordinului în care coroana centrală a fost executată din argint (ca şi restul decoraţiei). 
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acelui mărunt antreprenor din Fălticeni, care „căpătase o decoraţie de «Serviciu 
Credincios» chiar din mâna suveranului, în momentul plecării sale din Broşteni 
spre Piatra-Neamţ; purta cu ostentaţie această distincţie regală şi spunea în dreapta 
şi în stânga că duşmanii lui nu mai pot de ciudă”63. 

Nu în ultimul rând, toate decoraţiile, indiferent de denumire, iconografie şi 
simbolistică ori metoda de decernare, erau strâns legate de rege. Conferirea decoraţiilor 
era un atribut rezervat prin constituţie suveranului încă din 186664. Toate ordinele, 
precum şi medaliile (cu excepţia celor comemorative65) se acordau numai pe baza unui 
decret regal, publicat în Monitorul Oficial. Brevetele gradelor importante ale ordinelor 
erau semnate personal de rege, celelalte purtau imprimată semnătura sa.  

Mai important decât toate aceste aspecte formale, era ideea, larg răspândită 
în epocă, a regelui ca sursă a onorurilor, şi în special a decoraţiilor. Din păcate, 
stadiul actual al cercetărilor nu ne permite să răspundem la întrebarea: care era rolul 
concret al regelui în procedura de acordare a decoraţiilor? Este evident că suveranul 
nu avea cum să cunoască personal şi să evalueze meritele tuturor învăţătorilor de 
ţară, micilor comercianţi, preoţilor, sergenţilor sau numeroşilor funcţionari inferiori 
cărora li se acordau în numele său medalii. Directori de instituţii şi comandanţi de 
unităţi, subprefecţi şi alţi funcţionari înaintau propuneri centralizate de ministere şi 
trimise Cancelariei Ordinelor, care, după ce stabilea decoraţia cuvenită fiecăruia, 
alcătuia listele definitive supuse spre aprobare regelui. Cât de formală era această 
aprobare? Cât de mult modifica Carol I listele? Sunt întrebări care încă aşteaptă 
răspuns. În plus, suveranul avea dreptul de a acorda direct decoraţii, „proprio motu” 
fără a mai fi parcursă procedura schiţată sumar mai sus. Pentru marea majoritate a 
celor decoraţi, cel mai adesea puţin familiari cu procedurile şi traiectoriile birocratice 
ce conduceau la decernarea unui ordin sau medalie, rolul regelui era cel mai 
important. De altfel ideea că primirea unei decoraţii nu este consecinţa deciziei unui 
funcţionar oarecare, ci emană de la o sursă cu autoritatea şi prestigiul regelui era 
evident mult mai atrăgătoare pentru cei decoraţi. 

 
*** 

 
Funcţia comemorativă era importantă în ţările cu un lung trecut 

instituţional din Occident, şi tânărul stat român a apelat la modelele elaborate de 
acestea. Medaliile comemorative au apărut în perioada premodernă dar s-au 
generalizat la nivel european abia la începutul secolului al XIX-lea. Ele au rolul de 
a valoriza participarea la marile evenimente fondatoare, cum sunt războiul de 
independenţă sau aniversarea a 40 de ani de domnie ai regelui Carol I. Spre 

 
63 Ştefan C. Ioan, Amintiri, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1943, p. 15. 
64 Constituţia, art. 93 „Monitorul, Jurnal oficial al României”, nr. 142, 1 (13) iulie 1866, p. 637-638. 
65 Decretele de înfiinţare a medaliilor comemorative stabilesc în mod clar categoriile care, în mod 
automat, urmează să primească medalia. De aceea nu se mai emit decrete de conferire, ca pentru 
celelalte decoraţii. 
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deosebire de ordine sau de celelalte medalii, acestea nu răsplătesc merite 
individuale, fiind acordate tuturor celor care au participat la respectivul eveniment.  

Medaliile comemorative îndeplinesc simultan mai multe roluri. Evident, 
ele fixează în memoria colectivă un eveniment, totodată valorizându-l în ochii 
societăţii66. Conferind prestigiu şi vizibilitate participantului, medaliile 
comemorative ridică la rangul de model acţiunea lui, suscitând emulaţia. Ele 
transmit un mesaj diferit – acela că fiecare participant contează; rolul fiecăruia, 
indiferent cât de modest, este o contribuţie la reuşita finală. Nu în ultimul rând, 
medaliile comemorative creează solidarităţi de grup, reamintind supravieţuitorilor 
că au participat umăr la umăr le evenimente care au decis destinul României67.  

Medaliile comemorative sunt de obicei conferite unui mare număr de 
persoane, purtate pe mii sau chiar zeci de mii de piepturi68 erau foarte prezente în 
societate, aşa cum atestă fotografii de epocă şi alte surse iconografice. În cazul crucii 
Trecerea Dunării, a fost făcut un pas mai departe în această direcţie: conform 
regulamentului (art. 16 şi 18), crucile celor decedaţi trebuiau expuse, pentru ofiţeri la 
arsenalul armatei (sau la Muzeul Militar), iar pentru soldaţi şi subofiţeri în biserica 
localităţii lor, împreună cu numele respectivului „spre a onora memoria apărătorilor 
patriei”69. Astfel, decoraţia devenea un suport material al memoriei, un instrument 
prin care evenimentul respectiv era menţinut viu în amintirea comunităţii. 

În timpul domniei lui Carol I au fost instituite patru medalii comemorative: 
Crucea Comemorativă a Trecerii Dunării (1878)70, medalia Apărătorii 
Independenţei (1878)71, medalia Jubiliară de 40 de ani de domnie ai Regelui Carol 
I (1906)72 şi medalia Avântul Ţării (1913)73, ultima destinată militarilor români 
care au participat la Al Doilea Război Balcanic. Am putea să adăugăm şi o medalie 
neinstituită: Crucea jubiliară a semicentenarului domniei regelui Carol I, care ar fi 

 
66 Cel decorat nu va mai uita şi va valoriza evenimentul, el devine un „propagandist” al 
evenimentului. 
67 Nu există o analiză a acestor grupuri pentru spaţiul românesc, comparabilă de exemplu cu cea asupra 
veteranilor războaielor napoleoniene, decoraţi în timpul celui de-al III-lea Imperiu cu medalia 
comemorativă „Sainte-Hélène”. Sudhir Hazareesingh, Vétérans de l’honneur. Les médaillés de Sainte-
Hélène sous le Second Empire, în La Fabrique de lʼHonneur. Les médailles et les décorations en France 
XIXe-XXe siècles, Dumons, Bruno; Pollet, Gilles (dir.), Presses Universitaires des Rennes, 2009. 
68 Crucea Trecerea Dunării a fost comandată în 150 000 de exemplare. MOF, nr. 11, 15 (27) Ianuarie 
1878, p. 193. Este posibil să nu fi fost conferite toate, şi un număr imposibil de precizat în stadiul 
actual al cercetării au fost decernate militarilor ruşi. 
69 MOF, nr. 68, 24 Martie (5 Aprilie) 1878, p. 1945. 
70 Decret Domnesc nr. 2025 din 25 octombrie 1877, [Înfiinţarea medaliei comemorative „Crucea 
Trecerea Dunării”], MOF, nr. 249, 5 (17) Noiembrie 1877, p. 6280. Decret Domnesc nr. 617, din 23 
Martie 1878, Regulamentul „Crucei Trecerei Dunărei”, MOF, nr. 68, 24 martie (5 aprilie) 1878, 
p. 1944-45. 
71 Decret Domnesc nr. 1422 din 5 iunie 1878, Regulamentul pentru Medalia „Apărătorilor 
Independenţei”, MOF, nr. 127, 10 (22) iunie 1878, p. 3455-56. 
72 Înalt Decret Regal nr. 5384 din 28 decembrie 1905, Regulamentul pentru instituirea „Medaliei 
Jubilare Carol I”, MOF, nr. 218, 1 (14) ianuarie 1906, p. 7426-29.  
73 Înalt Decret Regal nr. 6247 din 7 noiembrie 1913, [Înfiinţarea medaliei „Avântul Ţării”], MOF, 
nr. 179, 10 (23) noiembrie 1913, p. 7668. 
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trebuit să fie conferită în 1916, la 50 de ani de la suirea regelui pe tron74. Elita 
românească a considerat considerate demne de imortalizat prin conferirea unor 
medalii două tipuri de evenimente: participarea la războaie şi jubilee dinastice. 
 
Concluzii 

 
Bazându-se pe modelele vest europene şi în special pe modelul francez, 

România îşi construieşte un sistem de decoraţii care satisface necesităţile 
funcţionale ale unui stat modern. Principiul meritocratic este intrinsec sistemului, el 
este respectat atât în decoraţiile create de guvernele liberale, cât şi de cele 
conservatoare75. Iniţial sunt înfiinţate componentele esenţiale ale sistemului, 
permiţând afirmarea suveranităţii, susţinând integrarea României în relaţiile 
internaţionale şi recompensând militarii care au contribuit la obţinerea 
independenţei. Mai târziu sistemul decoraţiilor este completat şi lărgit, adresându-se 
unor categorii socio-profesionale mai largi, esenţiale în structurarea statului român 
modern. 

Crearea unui sistem naţional de decoraţii a pus la dispoziţia statului român 
un instrument eficient şi puţin costisitor prin care putea oferi o recompensă 
simbolică, concretizată în prestigiul aferent ordinelor şi medaliilor, acelora dintre 
cetăţenii săi a căror activitate era considerată utilă statului. În planul relaţiilor 
internaţionale, a permis României să se alinieze la practicile diplomatice ale 
celorlalte state suverane, şi i-a pus la dispoziţie un foarte util mijloc de promovare 
a propriilor interese în rândul cetăţenilor străini. Nu în ultimul rând, înfiinţarea 
propriilor ordine şi medalii a satisfăcut o nevoie socială de recunoaştere şi 
recompensare publică. 

Societatea românească a primit foarte bine decoraţiile, dovadă 
nenumăratele fotografii de epocă în care înalţi demnitari sau mărunţi funcţionari, 
generali sau simpli veterani îşi afişează cu mândrie ordinele sau medaliile. 
A existat o cerere, chiar o presiune asupra factorilor politici din partea celor dornici 
să fie decoraţi, aşa cum mărturisea şi Ion Lahovari: „Şi trebuie să mai adaug că pe 
când eram la ministerul afacerilor străine, mi se făceau din toate părţile 
recomandaţii pentru ordinul „Steaua României” şi eu, ne mai având posibilitatea să 
mai acord această decoraţiune le răspundeam: Se vede că liberalii au lăsat stele 
numai în Cer, căci pe pământ nu am mai găsit (Ilaritate, Aplause)”76. 
 
 

 
74 Floricel Marinescu, Proiecte de decoraţii româneşti neinstituite, în „Studii şi materiale de 
muzeografie şi istorie militară”, Bucureşti, Muzeul Militar Central, nr. 13, 1980, p. 291-295. Floricel 
Marinescu, Radu Ocheşanu, Proiecte de decoraţii româneşti inedite sau mai puţin cunoscute, în 
„Revista Muzeului Militar Naţional”, Bucureşti, nr. 1, 1991, p.189-190. 
75 Pentru modul în care diferenţe de partid în înţelegerea ideii de merit se reflectă în ordinele 
româneşti vezi Simion Câlţia, The orders of Charles I reign..., p. 79-91. 
76 Discurs al lui Ion Lahovari în „Dezbaterile Senatului” 1905-6, sesiunea ordinară 1905-6, Februarie 9, 
p. 467. 
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Decorations, instrument of government during the reign of Charles I 
 
Abstract 
 
Our paper aims to analyse the functions fulfilled by the orders and medals in the Romanian 
state under the reign of Carol I. The decorations were a symbol of sovereignty, and for that 
precise reason it was difficult for the Romanian state to institute such awards before 
gaining the Independence. In the diplomatic field, the decorations were a powerful tool, 
required by the expectations of the foreign politicians and diplomatic practices of the time. 
The wars fought by Romanian army have as a consequence the creation of new awards, 
dedicated especially to the military merits. Other function of the decorations came from the 
necessity to fixate major events in public conscience, or to create a link between the king 
and his subjects. The most important function was to reward the services rendered to the 
state and the nation; it was also the most controversial, because of the potential abuse by 
officials in distributing honours. It was essential for modern states to reward meritorious 
citizens, by doing so they are transformed in examples for other to follow. In the early years 
of the Romanian system of awards the attention is focused on the political and social elite, 
as demonstrated by the founding of two orders in rapid succession. Starting with the end of 
the 19th century, the award system becomes more democratic, more inclusive, materialized 
by the establishment of several medals aimed at diverse socio-professional groups.  
 
Keywords: Orders and Medals; function; merit; diplomacy; war; commemoration; institution. 
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