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Coincidenţă sau nu, în Vinerea Mare 
a anului 1917, cînd toate energiile erau 
concentrate pentru apărarea Moldovei, 
avea loc unul dintre acele evenimente care 
fac parte din categoria celor mai puţin 

dorite într-un război. Constantin Crăiniceanu, fiul generalului Grigore Crăiniceanu, 
fost ministru de război şi comandant al armatei a 2-a în timpul războiului, era executat 
în faţa propriului regiment de către un grup de soldaţi aflaţi nu cu mult timp în urmă 
în subordinea sa. Ironia sorţii a făcut ca el să fie singurul dintre cei trei mari trădători 
care a fost prins şi executat prin împuşcare, ceilalţi doi: colonelul Alexandru Sturdza, 
fiul marelui om politic Dimitrie Sturdza, şi locotenentul Wachmann, băiatul fostului 
director al Conservatorului de muzică din Bucureşti, au reuşit să treacă liniile la germani 
şi să scape de execuţie, ei fiind în lipsă condamnaţi la pedeapsa cu moartea.1

Pornind de la acest caz asupra căruia vom reveni cu interpretări în paginile 
următoare, vom încerca să distingem câteva aspecte ce se impun în analiza fenomenului 
morţii fără onoare în timp de război, astfel se vor avea în vedere tripla relaţionare a 
puterii dintre suveran, stat şi soldat, reglementările normative ale disciplinei militare, 
modul cum sensibilitatea individului se raportează la aceasta, dar şi problematica 
privind încadrarea juridică a morţii pe baza diferitelor exemple oferite de documentaţia 
şi literatura primului război mondial. 

Un război de dimensiunea celui dintre anii 1914-1918 oferă numeroase perspective 
de lectură şi interpretare, favorizând prin complexitatea şi implicaţiile sale cercetările 
ce au ca şi obiect de studiu diferitele atitudini, manifestări şi sensibilităţi ale actorilor 
implicaţi în război. Totodată, adevăratul chip al războiului se relevă printr-o analiză 
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interdisciplinară şi istoricul trebuie în acest caz să vină cu o cheie de lecturare a 
materialului despre război care să includă factorii de orice natură ce au contribuit la 
desfăşurarea unui anumit eveniment.

Puterea şi agenţii ei în timpul războiului
Puterea la care ne referim aici reprezintă acel “drept de a pedepsi” de care vorbeşte 

Michel Foucault atunci când teoretizează această calitate a suveranului manifestată prin 
normele juridice şi reprezentanţii autorizaţi să pronunţe sentinţe, făcând apel la gladii ius, 
acea putere absolută asupra vieţii şi a morţii care se regăseşte în dreptul roman2. Statul 
modern a reuşit să coaguleze toate aspiraţiile individuale în ceea ce Rousseau avea să 
numească “voinţa generală”, pe această voinţă îşi va fundamenta statul legitimitatea şi 
“va tinde către binele comun, către utilitatea socială, către justiţie”3. În acest fel suveranul 
nu mai este singurul care deţine puterea, aceasta este transferată corpului politic al 
statului naţiune. Indivizii, care sunt fii naţiunii, se bucură de multe privilegii şi libertăţi 
individuale, dar atunci când naţiunea este în pericol, binele comun, adică salvarea ei, 
primează din toate punctele de vedere. Acest context a permis ca ideologiile naţionale 
să considere moartea pentru naţiune “un fel de răscumpărare a păcatelor” şi, dacă moartea 
pentru patrie reprezintă onoarea supremă, trădarea patriei este cea mai abominabilă 
crimă, fiind pedepsită cu maximă severitate4.

Atunci când naţiunea reprezintă un corp politic unitar, puterea se manifestă prin 
legislaţia teoretizată în diverse coduri; existenţa legilor permite manifestarea libertăţilor 
individuale, însă binele comun este prioritar şi cel care veghează la siguranţa sa este 
suveranul, “legitimul depozitar şi administrator” al legilor5. În timp de război situaţia 
juridică a cetăţenilor este specială, iar reglementările pentru soldaţi şi ofiţeri au un 
statut diferit. Pentru primul război mondial, Codul Justiţiei Militare existent la noi 
din 1873 a reprezentat baza disciplinei militare a soldaţilor români, reglementările din 
timpul războiului fiind publicate în Monitorul Oficial. La acestea se adaugă diferite 
cărticele ce aveau scopul de a-l ghida pe soldat şi ofiţer în tot ceea ce înseamnă 
disciplină militară6. Toate acestea reprezintă normele şi legislaţia prin care soldatul 
este pedepsit pentru încălcarea disciplinei militare. O privire atentă asupra acestor 
norme şi reglementări legislative, dar şi a literaturii de război ne va înfăţişa modul 
cum se manifestă puterea şi cine sunt cei care o reprezintă.

2 Michel Foucault, A supraveghea şi a pedepsi. Naşterea închisorii, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1997, p. 64.

3 Pierre Manent, Originile politicii moderne, Editura Nemira, Bucureşti, 2000, p. 203.
4 Simona Nicoară, O istorie a secularizării. Avatarurile creştinismului şi triumful mesianismelor 

noilor ere (sec. XIX-XX), vol. II, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006, p. 138.
5 Cesare Beccaria, Despre infracţiuni şi pedepse, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 47.
6 Repere privind legislaţia, regulamentele şi justiţia militară: Codul Justiţiei Militare din 1873 

publicat în C. Hamangiu, Codul General al României; Regulamentul asupra Serviciului Interior 
pentru toate trupele, Bucureşti, 1915; Const. Lazaroneanu, Ion I. Nedelescu, Codul Justiţiei 
Militare, 1937; Cartea sodatului de cavalerie, 1916 şi toate numerele din Monitorul Oficial din 
perioada 1914-1918.
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Aşa cum reiese din documentele oficiale ale vremii, legea reprezintă prima garanţie 
a dreptăţii, raportarea la putere şi exercitarea ei se făcea prin apelul la lege: “În numele 
legii şi al M. S. Regelui, Curtea marţială a armatei I a pronunţat următoarea sentinţă …”7, 
aşadar legea are întâietate, chiar şi faţă de rege, ea reprezintă puterea delegată de 
către întreagă naţiune, iar cei care au elaborat-o sunt reprezentanţii acestei naţiuni. 
Dar legea are şi rolul de a stabili pedepsele în funcţie de delictele comise şi acest 
lucru se va face prin legiuitor, acesta fiiind investit în această poziţie de către întreaga 
societate prin contractul social.8 

Tot la lege se face apel şi în discursurile liderilor politici din Transilvania în 
chemarea lor către români de a apăra interesele monarhiei austro-ungare, după cum 
putem observa din discursul doctorului Teodor Mihali: “… îmi iau voie eu subscrisul a 
apela pe calea aceasta cu toată încrederea şi iubirea de frate către întreaga suflare românească din 
patria noastră ca deoparte să-şi facă şi acum datoria deplin în spiritul legilor şi prestaţiunilor ce 
se vor cere în aceste zile de jertfă”.9 Respectarea legii şi loialismul dinastic vor caracteriza 
discursurile oficiale din armata austro-ungară pentru toate naţiunile din Imperiu, pe 
tot parcursul războiului.

Aşadar primul garant al puterii este legea, fiind urmat în alocuţiunile oficiale de 
către rege, cel care veghează ca aceasta să fie aplicată corect. Regele, la noi Ferdinand I, 
a reprezentat imparţialitatea, el se asigura că toţi cetăţenii patriei au aceleaşi drepturi 
şi aceleaşi obligaţii în faţa legii, regele avea ultimul cuvânt de spus în orice chestiune 
privitoare la război şi la cei implicaţi. Influenţat sau nu de colaboratorii săi, regele 
lua cele mai importante decizii privind siguranţa fiilor naţiunii. În ceea ce priveşte 
diferitele condamnări din timpul războiului, în România regele Ferdinand I a delegat 
puterea aşa-numiţilor comisari regali, aceştia, după pronunţarea sentinţei de către 
Curtea marţială hotărau dacă trebuie sau nu modificată. În numele regelui, comisarii 
puteau decide, pe baza a ceea ce au hotărât membrii tribunalului militar, pentru viaţa 
sau moartea unui membru al armatei române, puterea suverană se manifestă în acest 
caz prin dreptul de a pedepsi sau a ierta. Alţi agenţi ai puterii sunt comandanţii şi 
ofiţerii cu grad superior care pot întocmi plângere pentru abaterea de la disciplina 
militară. Aici pot interveni mai mulţi factori subiectivi – răzbunare, invidie, eroare 
etc., toţi aceşti factori intră în categoria erori ale războiului şi sunt puţine cazurile când 
au fost îndreptate prin reabilitarea unor persoane, uneori fiind prea târziu.

Din punct de vedere instituţional puterea se manifesta în cadrul Curţilor marţiale 
care vor funcţiona în zona de operţiuni: “la Cartierul fiecărei divizii active sau la 
Cartierul General al unui asemenea grup de divizii, fie că ele ar fi ori nu încadrate, or ar 
opera izolat”,10 şi era formată dintr-un ofiţer general – preşedinte, şi patru colonei 
– membrii pentru judecarea ofiţerilor cu grad superior; pentru cealaltă categorie, 

7 Monitorul Oficial, Nr. 21, Miercuri 26 Aprilie/9 Mai 1917, p. 210.
8 Cesare Beccaria, op. cit., p. 53.
9 Gazeta Transilvaniei, nr. 158, Sâmbătă 19 (1) August, Anul LXXVII, Braşov, 1914, p. 1.
10 Vasile Toncescu, Decrete – legi cuprinzând decretele – legi publicate în Monitorul Oficial de la 1 

noiembrie 1918 – 10 martie 1919, Bucureşti, 1919, p. 17.
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curtea era formată dintr-un colonel – preşedinte, doi ofiţeri superiori şi doi căpitani, 
ca şi membri.11

Aşadar, puterea se manifestă printr-o legislaţie strictă care a impus în termeni 
militari expresia disciplină militară, cuvântul severitate caracterizând aceste relaţii de 
putere foarte complexe şi cu caracter excepţional. Cei deferiţi justiţiei militare şi cei 
condamnaţi reprezintă indivizii asupra cărora puterea şi reprezentanţii săi au drepturi 
totale. Ei nu mai au nici un drept, decât acela de a se apăra şi a aştepta sentinţa şi apoi 
pedeapsa, al cărui scop este bine precizat de Cesare Beccaria: evitarea de a comite un 
nou delict şi exemplu pentru ceilalţi indivizi, de prevenire prin a da un exemplu.12

Legi, sentinţe şi execuţii 
Am văzut ce însemna puterea în timp de război, cine erau reprezentanţii puterei 

şi faptul că disciplina militară reprezintă expresia “militarizată” a puterii. Legislaţia 
privitoare la felul în care trebuiau să se comporte soldaţii şi ofiţerii ne oferă posibilitatea 
de urmări aplicat la primul război mondial, rolul şi consecinţele aplicării ei. Cei 
mobilizaţi merg să-şi dea viaţa pentru patrie şi semenii lor, dar nu pot face oricum acest 
lucru, ei sunt obligaţi să respecte regulile. Orice gest şi manifestare în afara legii poate 
fi interpretată drept un act de trădare sau abatere de la disciplina militară şi urmările 
vor fi dintre cele mai nefericite. Sentinţele date de către Curtile marţiale şi aprobate 
de rege prin comisarii delegaţi de el diferă în funcţie de gravitatea abaterii, dar şi de 
împrejurarea în care s-a produs aceasta. Se întâlnesc foarte multe cazuri când pentru 
acelaşi gen de indisciplină pedepsele sunt diferite. Există, potrivit Codului Justiţiei 
Militare trei tipuri de pedepse: cu moartea, destituirea şi degradarea militară.13 La 
acestea se adaugă detenţiile şi munca silnică ce se putea întinde în vremea războiului 
pe tot parcursul vieţii etc. Conform articolului 50 din titlul II adiţional al Codul Justiţiei 
Militare, pedepsele pentru trădare şi acte care să afecteze siguranţa Statului, în loc de 
detenţie pe viaţă se va aplica pedeapsa cu moarte în timpul războiului sau orice altă 
pedeapsă mai mare decât cea prevăzută de lege în mod obişnuit.14 Aşadar războiul 
aduce şi o înăsprire a legilor, decizia de condamnare la moarte fiind luată în multe 
cazuri în toate armatele implicate în război, un caz celebru în toată lumea fiind cel al 
spioanei Mata Hari, agent dublu plătit şi de Franţa şi de Germania, dar care sfârşeşte 
în faţa plutonului de execuţie la 5 octombrie 1917, într-o pădure de lângă Paris.15

Din scrierile dedicate marelui război, pe lângă spionaj, cele mai grave abateri de la 
regulamente erau dezertările, părăsirea postului în timpul luptei, predarea la inamic, 
indisciplina etc. Privind distant aceste lucruri, se pot observa implicaţiile psihologice 
ale războiului şi rolul fricii în luarea unor astfel de decizii, de cele mai multe ori 
acestea fiind acte spontane. Este o certitudine faptul că factorii de solicitare psihică 

11 C. Lazaroneanu, I.I. Nedelescu, op. cit., p. 64.
12 Cesare Beccaria, op. cit., p. 97.
13 C. Lazaroneanu, I.I. Nedelescu, op. cit., p. 304.
14 Ibidem, p. 310.
15 Istoria ilustrată a PrimuluiRăzboi Mondial, Editura RAO, Bucureşti, 2005, p. 133.
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şi fizică – pericolul iminent al morţii, lipsa de somn şi hrană, zgomotele asurzitoare 
provocate de explozii şi mitraliere, plictiseala, pierderea apropiaţilor etc. – provocau 
un colaps psihic, un fel de boală, numită în timpul războiului “şoc de bombă”. Aceste 
stări produceau soldaţilor dorinţa de a scăpa cu orice chip de război, astfel au apelat 
la automutilări sau părăsirea postului, fapte ce atrăgeau condamnări ale Curţii 
marţiale şi trimiterea în faţa plutonului de execuţie. Numai în Anglia au existat 3080 
de sentinţe cu moartea acordate soldaţilor, nouă zecimi fiind comutate în muncă 
silnică.16 Şi în Franţa au fost numeroase cazuri, cel mai cunoscut caz îl reprezintă 
rebeliunea soldaţilor francezi din 1917 în urma căreia 43 dintre cei 90 de militari au 
fost condamnaţi la moarte.17

Nici armata română nu a făcut excepţie de la astfel de cazuri, frica de moarte 
provocând numeroase gesturi condamnate de legislaţia militară, chiar Averescu 
prezintă situaţii de acest gen aşa cum este cea expusă în urma discuţiei cu generalul 
Anastasiade, după primele lupte cu bulgarii: “Strâns de aproape de întrebările mele, mi-a 
mărturisit, că nu are încredere în trupele ce le comandă, căci un batalion care este în apărarea 
Giurgiului, la primele obuze căzute asupra lor, oamenii au lăsat armele şi au fugit; cu mare 
greutate au putut fi adunaţi şi duşi în şanţuri, după ce a încetat bombardarea”.18 Aplicarea 
regulamentelor cu cea mai mare stricteţe este o condiţie necesară a victoriei pe câmpul 
de luptă. Iorga afirma în acest sens: “Dacă, în vremea când datoreşte sacrificial vieţii 
sale pentru ţară, un ostaş părăseşte steagul, el e supus asprimii extreme a legilor militare şi 
împuşcat. Celui ce refuză viaţa să i se ia aceată viaţă, de care e nevrednic”.19 Aşadar avem 
aici situaţia de pe câmpul de luptă şi discursul marelui istoric şi om politic privitor la 
disciplina militară. Nu este loc de sentimente, de milă. Războiul cere sacrificiu suprem 
şi necondiţionat. Apare aici paradoxul supravieţuirii: trebuie să lupţi şi să rezişti până 
la sfârşit, frica de moarte şi fuga poate să aducă condamnarea la moarte. 

Dezertarea a reprezentat în timpul primului război mondial cauza cea mai des 
întâlnită pentru diferitele condamnări ce s-au pronunţat de curţile marţiale. În 
Aspectul psihologc al războiului, D. Caracostea vorbeşte despre momentul paraliziei 
ce îl caracterizează pe dezertor, aceste momente pot fi provocate în urma panicii, a 
retragerilor dezastruoase, descurajărilor etc.20 Se pot constata trepetele unei astfel de 
atitudini: frică, panică şi apoi urmează revenirea la normal prin faptul că individul 
îşi dă seama de consecinţe: “Un ofiţer fără chipiu, cu imaginea groazei imprimată pe faţă, 
se retrăgea disperat, zicând: “Mi-am făcut datoria, nu mai pot lupta, împuşcaţi-mă dacă sunt 
vinovat, acum e rândul altora”,21 este doar una dintre reacţiile provocate de război. 

16 Vyvyen Brendon, Primul război Mondial 1914-1918, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2003, p. 50.
17 Ibidem, p. 59.
18 Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din războiu (1916-1918), Editura „Culrura Naţională”, 

Bucureşti, 1937, pp. 26-27.
19 Nicolae Iorga, Războiul nostru în notiţe zilnice 1914-1916, vol. II, Editura “Ramuri”, Craiova, 

p. 167.
20 D. Caracostea, Aspectul psihologic al războiului, Editura “Cartea românească”, Bucureşti, 1922, 

p. 205-206.
21 Ibidem, p. 94.
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Pentru un astfel de gest dacă, exista un raport al superiorului şi martorii care trebuiau 
să precizeze exact cum s-a petrecut părăsirea postului, se ajungea în cele mai multe 
cazuri în faţa Curţii marţiale. Ritualul disciplinei militare era foarte greu de îndeplinit 
pe o perioadă aşa mare şi în condiţiile existente în timpul războiului.

Dezertarea şi părăsirea postului au generat cele mai multe condamnări, dintre care 
pedeapsa cu moartea a constituit soluţia extremă ce presupune faptul că disciplina 
militară nu are sentimente, doar cei care iau deciziile pot fi mai blânzi în funcţie de 
circumstanţe. În data de 21 aprilie 1917 se decidea condamnarea la “moarte şi degradare 
militară” pentru părăsirea postului şi dezertarea la inamic a locotenentului în rezervă 
Izvoranu Henric.22 Cauzele unui astfel de gest oglindesc starea psihică a individului 
manifestată ca şi consecinţă a sensibilităţii şi spaimei faţă de moarte. În astfel de 
momente rolul comandantului devine esenţial în păstrarea calmului la nivelul trupei 
sale, prin exemplul personal şi printr-o îndrăzneală şi hotărâre deosebită, caracteristice 
doar marilor comandanţi, aşa cum bine afirmase Clausewitz.23 

Înainte de a pătrunde în spaţiul funebru al condamnării la moarte şi execuţiei, 
trebuie amintit şi procesul degradării, moment dezonorant şi greu suportabil de 
către cel în cauză, mai ales că degradările se făceau public şi cei care asistau apelau 
la huiduieli şi insulte. Au existat multe astfel de cazuri în timpul primului război 
mondial, ele aveau rolul de a da exemplul pentru toţi ceilalţi gradaţi din aramată, 
de manifestare a puterei prin respectarea disciplinei militare, chiar cu riscul vieţii, 
dar şi prin anumite implicaţii subiective – ură, invidie, răzbunare etc. după cum 
există mărturii în literatura de război. Pentru a ne face o imagine despre acest gen 
de manifestare a puterii prin disciplina militară, este suficient să prezentăm cazul 
colonelului Verzea, care a avut mare impact în presa vremii: “Ieri la orele 10 dimineaţa 
a avut loc pe platoul de la Cotroceni degradarea colonelului Victor Verzea. Erau de faţă trupe 
din toate unităţile aflate în Capitală. Asista de asemeni foarte mult public dornic de astfel de 
spectacole. D. Paul Eşanu, grefierul Curţii Marţiale a citit sentinţa de condamnare la muncă 
silnică pe viaţă a colonelului Verzea, după care d. maior Criveanu a rupt osânditului epoleţii 
în sunetele unui marş funebru. Verzea era extrem de palid şi se obsrevau sforţările ce fîcea 
pentru a-şi păstra calmul. După ce a fost purtat prin faţa soldaţilor aşezaţi în careu, a fost 
urcat într-un automobil închis şi transportat sub paza santinelelor şi a gardienilor închisorii 
la Văcăreşti. Mulţimea cu expansivitatea ei de totdeuna l-a huiduit”.24 Dacă în secolele 
XVII – XVIII mulţimea asista la suplicii, beneficiind astfel de un drept natural pe care 
şi-l revendicau, dar şi ca martori ai corectitudinii din punct de vedere al severităţii 
supliciului,25 aici totul se petrece sub auspiciile disciplinei militare, mulţimea este 
lăsată să asiste pentru a se convinge de justeţea şi bravura armatei, orice abatere 
fiind aspru pedepsită. În acelaşi timp, supliciul este şi exemplu pentru toţi cetăţenii 
patriei care trebuie să-şi facă până la sfârşit datoria, indiferent de statutul şi rangul 

22 Arhivele Militare Române, fond Marele Stat Major Secţia 2 Informaţii, dosar 529, fila 48-50.
23 Carl von Clausewitz, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982, p. 176-177.
24 Degradarea colonelului Victor Verzea, în Adevărul, Anul XXXII, Nr. 10766, Mai 1919, p. 2.
25 Michel Foucault, op. cit., p. 75.
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ocupat. Ceremonialul degradării reprezintă un moment al dezonoarei, poate cel mai 
nedorit, însă de multe ori se considera că este necesar acest spectacol punitiv cu rol 
de a impune disciplina, astfel dreptul de a condamna reprezenta puterea asumată de 
cei care decideau în timpul războiului, persoane şi instituţii. Expresia feţei şi gestica 
condamnatului Verzea arată gravitatea situaţiei, el nu era numai un proscris pentru 
armată, prin acest ceremonial public devenea condamnat de către întreaga societate; 
munca pe viaţă reprezenta acea izolare de ceilalţi care îi asigura intimitatea ispăşirii 
pedepsei. Nu doar pedeapsa morală este aplicată condamnatului; el pierde orice drept 
pe care îl câştigase în timpul războiului – pensie şi alte venituri materiale, dar şi pe 
cele la nivel simbolic: uniforma şi decoraţiile, aşa cum este cazul generalului Socec 
condamnat la degradare şi “cinci ani de muncă silnică” pentru părăsirea postului în 
faţa inamicului.26

Degradarea şi muncă silnică erau sentinţe care permiteau celui în cauză să spere 
la o reabilitare ulterioară, anularea condamnării şi repunerea în drepturi cu statutul 
de erou ce a luptat pentru salvarea naţiunii, aşa cum s-a şi întâmplat după încheierea 
războiului în mai multe cazuri. Dar, pedeapsa cu moartea a reprezentat măsura 
extremă aplicată de un regulament foarte strict şi de persoane care doreau să menţină 
ordinea pe front şi să dea exemplu pentru ceilalţi. Dacă la filosofii antici pedeapsa 
cu moartea era văzută ca şi mĳloc de salvare a “justiţiei sociale”, trecându-se peste 
conceptul propus de “legea talionului”, Hobbes invocă dreptul natural pentru a justifica 
pedeapsa capitală şi doar în epoca iluministă încep dezbaterile despre dreptul de a 
se aplica pedeapsa cu moartea.27 

Cesare Beccaria a dezbătut cel mai profund caracterul pedepselor şi delictelor, 
transformând pedeapsa cu moartea într-o problemă ce privea întreaga societate. 
El este împotriva pedepsei cu moartea şi propune două cazuri când este absolut 
necesară moartea unui individ: când respectivul devine un pericol pentru integritatea 
statului, pentru ordinea socială existentă şi atunci când, prin moartea sa, se împiedică 
săvârşirea de către alţii a diferite infracţiuni.28 În contextul dezbaterilor moderne 
privind această chestiune se pune în discuţie în primul rând legitimitatea pedepsei cu 
moartea, considerându-se necesar ca această să fie consecinţa aplicării justiţiei penale, 
răzbunarea fiind exclusă de aproape toţi cei care au discutat această problemă.29 

În spaţiul românesc o dezbatere consistentă despre aspectele privind cadrul juridic 
al pedeapsei cu moartea nu se regăseşte în literatura de specialitate, există totuşi studii 
pertinente despre justiţia şi codurile de legi din Moldova şi Ţara Românească şi chiar 
despre “aspectele juridice ale morţii”.30 Însă este cert, dreptul de a ucide este întâlnit 

26 Vasile Bianu, Însemnări din războiul României Mari, Tomul I şi II, Cluj, Institutul de Arte 
Grafice “Ardealul”, 1926, p. 89.

27 Mario Germinario, Pedeapsa cu moartea, Editura Studia, Cluj-Napoca, 1998, p. 24-32.
28 Cesare Beccaria, op. cit., p. 175-177.
29 Mario Germinario, op. cit., p. 28.
30 Ligia Livadă – Cadeschi, Laurenţiu Vlad, “Crimă şi pedeapsă”. Aspecte juridice ale morţii în Ţara 

Românească (secolele XVII-XVIII), în Caiete de Antropologie Istorică – Oamenii şi moartea în 
societatea românească, Anul III, nr. 1-2 (5-6), ianuarie-decembrie 2004, p. 143-157.
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cu regularitate, de cele mai multe ori nu sub formă organizată ca şi manifestare a 
justiţiei, ci ca şi putere manifestată de puterea suzerană. Climatul politic din spaţiul 
românesc a provocat o stare de insecuritate şi angosă începînd de la domn şi până la 
ultimul supus. Moartea era o constantă cotidiană şi nu era nevoie de vreo formă de 
justiţie pentru moartea unui individ.31 Pentru Transilvania avem o situaţie diferită, 
legislaţia existentă la nivelul Imperiul era valabilă şi aici, celebre sunt acele “tribunale 
de sânge” ce şi-au manifestat autoritatea în timpul revoluţiei de la 1848-1849. Ca şi o 
caracteristică a acestei perioade în spaţiul transilvan o constituie faptul că ceremonialul 
execuţiei încetează să mai fie un spectacol public.32

Pe parcursul războiului legislaţia s-a schimbat, decretele regale nr. 2930 din 16 
septembrie 1916 şi nr. 7 din 7 ianuarie 1917, prevedeau suspendarea şi ridicarea 
dreptului la recurs,33 astfel că cei care erau condamnaţi trebuiau să execute pedeapsa 
fără a mai putea face recurs, chiar dacă ulterior apăreau noi probe. Era o decizie luată 
pe considerente speciale privind starea de război în care se afla România şi pentru a 
uşura aplicarea codului justiţiei militare, mai ales că numărul cazurilor de indisciplină 
a fost destul de mare. Pedeapsa cu moartea se aplica numai in timpul războiului şi 
regulamentul prevedea executarea ei prin împuşcare.34 Puterea se manifesta deplin 
prin apelul la disciplina militară şi situaţia deosebită a războiului: “În numele legii şi al 
M. S. Regelui, Curtea marţială a armatei I, a pronunţat următoarea sentinţă: Astăzi, 11 Aprilie 
1917, auzind rechizitoriul comisarului regal şi concluziile sale, a declarat pe locotenentul 
în rezervă Barbu Catargiu, din divizionul de muniţii a diviziei XIII, culpabil pentru faptul 
de dezertare la inamic şi în consecinţă l-a condamnat în contumacie la moarte şi degradare 
militară, în virtutea art. 232 din codul justiţiei militare, combinat cu art. 169, 170 din codul 
justiţiei militare, precum şi pierderea pensiei sau a oricărui drept de pensie, ajutor, recompensă 
şi alte asemenea din partea Statului, judeţului, comunei sau a oricărei instituţii de utilitate 
publică, atât pentru el cât şi pentru familia lui, în virtutea art. 1 din legea pentru completarea 
dispoziţiilor art 203, 224-236 inclusiv, din codul justiţiei militare.”35 Este un caz tipic de 
condamnare pentru dezertare, cel în cauză nefiind găsit până la data condamnării, 
sentinţa se pronunţă în contumacie. Cei doi reprezentanţi supremi ai puterii, legea şi 
regele, sunt reprezentaţi aici de către codul justiţiei militare şi de comisarul regal. Pe 
baza celor prevăzute in cod, comisarul are ultimul cuvânt în pronunţarea deciziei, 
aceasta având la bază dosarul complet cu acuze şi audierea martorilor. Este o decizie 
de o duritate maximă, locotenentul în rezervă Barbu Catargiu pierde tot: în primul 
rând îşi pierde viaţa, dacă va fi prins; apoi, poate la fel de important ca şi viaţa este 

31 Numeroase exemple privind moartea în spaţiul românesc găsim la: Toader Nicoară, 
Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile timpurilor moderne (1600 - 
1830), vol. I, Editura Accent & Presa Universitară Clujeană, 2002.

32 Marius Rotar, Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea, vol. II 11 ipostaze ale morţii, Editura 
Accent, Cluj-Napoca, 2007, p. 381.

33 Monitorul Oficial, nr. 127, Miercuri 29 August/11 Septembrie 1918, p. 2040 - 2041.
34 C. Lazaroneanu, I. I. Nedelescu, op. cit., p. 305.
35 Monitorul Oficial, nr. 21, Miercuri 26 Aprilie/9 Mai 1917, p. 210.
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faptul că îşi va pierde definitiv onoarea, el devine un proscris al societăţii. Pe lîngă 
acestea două – viaţă şi onoare – condamnatul şi familia lui nu va avea nici un drept 
la beneficile oferite de societate, astfel familia lui va avea şi ea de suferit pentru gestul 
necugetat şi, de cele mai multe ori, va fi stigmatizată de către rude şi vecini.36

Imaginea condamnărilor la moarte în armata austro-ungară a soldaţilor români 
ne oferă posibilitatea de a descoperi o altă realitate: aceea în care loialismul dinastic, 
manifestat prin jurământul depus faţă de împărat,37 este concurat puternic de 
sentimentul naţional, mai ales după moartea împăratului Franz Josef şi intrarea 
României în război. Discursul despre trădare şi dezertare are aici o singură cauzalitate: 
manifestarea naţionalismelor în detrimentul cauzei imperiale. Mărturiile despre 
astfel de execuţii cu toată subiectivitatea cu care trebuiesc privite dovedesc adeseori 
o superficialitate în luarea unor astfel de decizii. Petru Nemoianu a luptat pentru 
armata austro-ungară şi în memoriile sale prezintă astfel de cazuri. Ilie Stângu, soldat 
în armata imperială este condamnat la moarte pe motiv că a furat o sticlă cu lapte; cu 
toată disciplina militară existentă, astfel de cazuri demonstrau existenţa unor motive 
subiective, de natură naţionalistă. Atitudinea în faţa morţii a condamnatului oferă 
fresca psihologică a celui care mai are doar puţin de trăit: “Omul înalt şi voinic ca un 
munte cade în genunchi, apoi se târăşte în faţa comandantului executor al sentinţei barbare, 
îşi împreună mâinile ca la rugăciune în faţa Celui de sus, pentru ca, văzând că inima lui 
este de piatră, să-şi toarne revolta în aceste cuvinte ce nu mai semănau a glas de om”.38 Alte 
mărturii ale memorialisticii de război oferă numeroase exemple despre execuţiile 
în război, permiţându-ne să afirmăm că pedeapsa cu moartea în război se lua şi 
individual; comandantul luptei putea să împuşte pe loc pe oricine se abătea de la 
disciplina militară. Astfel, căpitanul Mátrai dă ordin ca să fie executaţi doi fraţi din 
comuna Oieşdea din motive diferite: caporalul Vajasdi este condamnat pentru că s-ar 
fi împuşcat singur în mână ca să fie trimis în ţară, iar fratele său, soldat, moare prin 
împuşcare pentru că şi-a mâncat conserva de rezervă.39 Agenţii puterii, comandanţii 
militari, au dreptul de viaţă şi de moarte asupra subalternilor şi soldaţilor. În timpul 
luptelor ei decideau, chiar şi pentru cea mai mică abatere, cine trăieşte şi cine moare 
dintre proprii camarazi, tocmai ca să dea exemplu pentru ceilalţi. Erau ei toţi oameni cu 
o puternică tărie de caracter, care îşi executau camarazii fără nici o remuşcare? Acelaşi 
autor îl prezintă pe maiorul Häckel care are puternice sentimente de remuşcare pentru 
faptul de a fi omorât patru soldaţi cu mâna lui pe motive indisciplinare: “Regretă ceea 
ce a făcut, îşi face mustrări acuzându-se. Adeseori plânge înfundat. Maiorul nu are astâmpăr 
şi, tânguindu-se, spune că îi este teamă să nu înebunească, fiindcă nu-şi găseşte liniştea ”.40 

36 Nicolae Iorga, op. cit., p. 355.
37 Liviu Maior, Soldaţi în armata habsburgică. Soldaţi şi ofiţeri uitaţi, Editura Enciclopedică, 

Bucureşti, 2004, p. 172.
38 Petru Nemoianu, Prizonier la ruşi. Rob la unguri, Librăria “Pavel Suru”, Bucureşti, 1933, p. 13-15.
39 Dumitru Ciumbrudean, Jurnal de front al caporalului Dumitru Ciumbrudean, Editura Politică, 

Bucureşti, 1969, p. 69 şi 80.
40 Ibidem, p. 280.
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Memoriile şi jurnalele de război reprezintă materialul cel mai în măsură să ofere un 
tablou complex cu aspectele războiului, dintre acestea cea mai importantă, potrivit lui 
Iorga, este psihologia războiului, trăită individual sau colectiv.41 Există astfel de jurnale 
care descriu starea psihologică a soldatului în diferite momente de pe front asemenea 
unui roman bine scris. Un astfel de jurnal ne oferă starea psihică a unui condamnat la 
moarte, modul cum sensibilitatea umană reacţionează în faţa morţii: “Trupul zdrobit, 
membrele ce funcţionau mecanic, în silă, împletindu-se, ochii deschişi tare care rătăceau fără 
fiinţă ca a unui nebun neobservând nimic ce se petrece în jurul său, capul ce scăpăta involuntar 
când la dreapta când la stânga sau înainte sau înapoi, apoi răsuflarea greoaie şi neregulată 
provenită din funcţionarea neregulată a inimii, dădeau semnele cele mai lămurite, că şi sufletul 
să e zdrobit ”.42 Psihologia morţii, aşa cum ne este zugrăvită în aceste pagini de jurnal, 
reflectă starea celui care mai are foarte puţin de trăit, aceste ultime momente fac parte 
din procesul muririi şi, exprimându-ne în termenii psihologici de după război, putem 
vorbi de o apatie a conştiinţei caracterizată prin lipsa oricărei “stări diferenţiate”, el 
nu-şi mai poate controla reacţiile şi apar aşa numitele pierderi de memorie.43

În timpul războiului, pe lângă condamnările individuale, au existat şi cazuri 
când grupuri mai mari au fost executate din diferite motive. De cele mai multe ori 
frica individuală se transforma în frică colectivă şi era de ajuns ca un soldat să fugă 
pentru a provoca panica şi dezordinea tuturor. Astfel de momente, des întâlnite, 
permiteau duşmanului să câştige în primul rând un avantaj moral, acesta fiind şi 
cel mai important. Un astfel de caz este relatat în raportul oficial al Comandantului 
Armatei de Dunăre din 7 noiembrie 1916, când afirmă că un număr de 155 de soldaţi 
au fugit şi s-au dedat la “acte de bandalism”. O parte dintre ei au fost prinşi şi în 
urma mărturisirilor făcute un număr de 11 “asemenea trădători” au fost împuşcaţi în 
“faţa frontului constituit din întreaga brigadă”.44 Asemena gesturi prin care moartea 
era fentată sau amânată pentru puţin timp prin fuga de pe front, creau panică, iar 
retragerea neorganizată sau pierderea luptei era următoarea consecinţă. Din acest 
motiv şi măsurile imediate aveau rolul de a provoca disciplina prin frică şi de a da 
exmplu pentru acţiuniile viitoare. 

Dintre exemplele cu cel mai mare impact pentru posteritate, condamnarea 
ofiţerului Crăiniceanu şi a lui Emil Rebreanu, fratele marelui scriitor Liviu Rebreanu, 
au reprezentat două cazuri deosebit de interesante privind modul de a oglindi paralela 
trădător – erou. Primul, ofiţer al armatei române, fiul marelui general şi fost ministru de 
război Grigore Crăiniceanu şi nepot al comandantului Prezan, este acuzat de “tentativă 
de amboşaj şi de tentativă de înaltă trădare” şi condamnat la moarte. Nu vom insista 
asupra împrejurărilor care au permis această condamnare, este cunoscut episodul 

41 Nicolae Iorga, op. cit., p. 248-249.
42 Iustin Sohorca, Povestea comunei Sângeorz Băi. Jurnal de front (1914-1915), manuscris aflat la 

Biblioteca Centrală Universitară, sala Colecţii Speciale, nr. 5749, p. 133.
43 Zevedei Barbu, Problema psihologică a morţii. Interpretarea unui jurnal de războiu, Extras din 

Revista de Psihologie din Cluj – Sibiu, 1942, p. 12-13.
44 Arhivele Militare Române, fond Marele Stat Major Secţia 2 Informaţii, dosar 465, fila 506.
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Sturdza şi colaboratorii, Crăiniceanu a fost principalul colaborator şi susţinător al 
ideilor lui Alexandru D. Sturdza.45 Ideea de complot la siguranţa statului a fost des 
vehiculată, gestul ofiţerului nu este al unui individ aflat în faţa morţii, este o opţiune 
personală asumată, o orientare politică în care credea şi pentru care a devenit trădător 
al patriei, plătind cu viaţa gestul său. Este eşecul de a combina disciplina militară cu 
implicaţiile politice într-un moment deosebit de nefavorabil. Poate faptul de a fi crezut 
că a încercat să acţioneze pentru binele patriei l-a făcut ca să primească execuţia cu 
un calm deosebit: “… l-au plimbat prin faţa plutonului, i-au rupt galoanele, (iar el) a 
vorbit aşa de frumos şi a sărutat drapelul. N-a vrut să se lase legat la ochi şi muzica 
îi cânta a mort. Au tras deodată şi l-a piept şi la cap. I-a sărit ţeasta şi au ieşit creierii 
afară şi pe urmă muzica a cântat a veselie şi soldaţii au defilat …”, este mărturia unui 
participant la execuţie.46

La o lună şi câteva zile de la execuţia lui Crăinicenau, în 14 mai 1917, un alt român, 
de această dată din armata austro-ungară era spânzurat lîngă un pârâu, la graniţa 
dintre Ardeal şi Moldova.47 Tentativa sa de a dezerta şi a trece graniţa în România 
l-a costat viaţă. Potrivit unor mărturii ulterioare, el a fost sfătuit de comandantul 
său, care îl aprecia mult, să declare că s-a rătăcit, însă refuză şi este condamnat la 
moarte.48 Gestica de moment a individului anulează meritele dobândite în luptele 
pentru armata austro-ungară, este condamnat la moarte pentru încălcarea legilor 
militare. Luptând în armata austro-ungară, orice tentativă de trecere a graniţei în 
România era considerată dezertare şi pedepsită cu moartea. Au fost foarte multe 
astfel de cazuri. Emil Rebreanu, eternizat în romanul Pădurea Spânzuraţilor de fratele 
său, sub numele de Apostol Bologa reprezintă cazul tipic al dezertorului din armata 
imperială de altă naţionalitate decât cea maghiară sau austriacă. Pentru toţi românii, 
gestul lui Emil Rebreanu este cel al unui erou, care s-a sacrificat pentru idealul naţional, 
pentru imperiul Austro-Ungar şi potrivit legislaţiei militare din timpul războiului, el 
este trădător al cauzei imperiului şi condamnarea la moarte este firească şi potrivită 
legilor războiului.

O parte dintre condamnaţii din timpul războiului au rămas cu acest statut până 
astăzi, alţii au putut începe procedurile de reabilitare imediat după promulgarea 
decretelor date de rege în 1918 şi 191949; cei care erau în viaţă puteau să se ocupe 
personal de dosar, iar cei care deja erau morţi, rudele sau apropiaţii trebuiau să 
îndeplinească formalităţile de reabilitare a memoriei celui executat în timp de război. 
Practica condamărilor a reprezentat o parte nedorită a războiului, în situaţii limită 

45 Barbu B. Berceanu, Diversiunea colonelului Alexandru D. Sturdza şi judecarea locotenent – colonelului 
Constantin Gr. Crăiniceanu, în Europa XXI, vol. III-IV, 1994-1995, Iaşi, 1995, p. 136.

46 Ibidem, p. 147.
47 Constantin Kiriţescu, op. cit., vol. III, p. 361.
48 Ilderim Rebreanu, Efigii în bronz. Scrisori în umbra ştreangului – Emil Rebreanu, Editura 100+1 

GRAMAR, Bucureşti, 2002, p. 66.
49 Monitorul Oficial, nr. 127, Miercuri 29 August/11 Septembrie 1918, p. 2040-2041 şi Idem, nr. 

286, Miercuri 20 Martie/2 Aprilie 1919, p. 6741-6742.
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deciziile trebuiau să aibă un caracter exemplar atât pentru întărirea disciplinei militare 
pentru ceilalţi soldaţi, dar şi ca manifestare a puterii suverane prin apelul la legislaţia 
militară. Fie că a fost vorba de condamnări la moarte, degradări sau muncă silnică 
pentru diferite perioade, sentinţele pronunţate de Curtea marţială îi dezonorau pe 
cei în cauză, iar societatea îi expulza din rândul eroilor. 




