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Cultul eroismului

de Sevastian VOICU

Răsboiul mondial a încetățenit o nouă formă a cultului eroilor: o sărbătoare anuală 
a cărei centru este mormântul eroului necunoscut, ridicat în capitalele țărilor cari au 
luat parte la uriașa măsurare de forțe fi zice și sufl etești. Cultul eroilor și al eroismului 
e străvechiu, de-odată cu apariția omului în lume, de-odată cu manifestarea simțului 
său de conservare, a egoismului, ca și a justifi catului simț de proprietate. Omul a lă-
comit dintru început la ceeace este al altuia și s’a înarmat pentru a putea păstra ceeace 
este al său. Substratul răsboaielor, — dela cele primitive, purtate cu piatra și măciuca, 
pentru apărarea speluncii în care locuiau familiile străvechi, până la cele moderne ale 
mitralierelor, tunurilor mari, gazelor asfi xiante și ale aeroplanelor de bombardament 
sau ale submarinelor — a fost de obiceiu un substrat economic și numai arareori pofta 
egoistă de întâietate și aureola faptelor mari. Mai târziu, după alcătuirea societăților 
omenești, substratul economic a îmbrăcat adeseori forme mai înalte, de ordin spiritual, 
forme cari, dată fi ind creșterea conștiinții omenești peste alcătuirea socială existentă, 
nu erau goale de înțeles, ci aveau un sâmbure spiritual, care adeseori întuneca cu totul 
motivul material al răsboaielor. Lupta și înarmarea claselor subjugate pentru desro-
bire era de sigur și o poruncă a spiritului crescut, mai luminat, dornic de libertate, nu 
numai instinctul conservării și dorința după mai bune condiții de existență materială. 
Luptele sau cuceririle pornite de fanatismul religios își aveau un razim și în concepția 
transcedentală despre lume și viață, concepție ce s’a încercat de către cei mai tari să 
fi e impusă celor mai slabi și nu numai în jertfa de cucerire a bunurilor lumești ale de-
aproapelui. Revoluțiile, răsboaiele de desrobire națională, din ultimele două veacuri, 
au avut ca temei, în măsură tot mai mare, motive și îndemnuri de ordin spiritual: liber-
tatea, independența națională. Cu cât contactul dintre popoare s’a intensifi cat, cu cât 
cultura umană a crescut conștiința noastră, născând idealuri omenești cari depășeau 
situația socială sau națională a diferitelor clase și popoare, cu atât motivele psihice au 
tras mai mult în cumpănă, alăturea de cele materiale, până când uneori cele din urmă, 
deși existau, au fost cu totul întunecate de cele dintâi. Astfel cu prilejul răsboiului 
mondial s’a putut vorbi aproape numai despre motivele de ordin înalt omenesc cari au 
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determinat coaliția popoarelor împotriva Germaniei: păstrarea echilibrului necesar în-
tre țări și popoare prin zădărnicirea egemoniei spre care țintea Germania și eliberarea 
popoarelor subjugate, pe de-o parte, iar pe de altă parte poporul german, în marea lui 
majoritate, credea că luptă pentru împlinirea unei misiuni mistice ce ar avea-o în lume: 
civilizația omenirei subt îndrumările Germaniei. Dar și de-o parte și de alta, motivul 
principal era cel străvechiu omenesc: substratul economic.

Ori cari ar fi  însă motivele precumpănitoare ale întrecerii dintre om și om, dintre 
popor și popor, pe ceice au mers în fruntea acestei întreceri, pe ceice au dovedit mai 
multă forță, înțelepciune, curaj sau cumințenie, mai mult simț de jertfă, popoarele i-au 
scos din rândurile oamenilor comuni și i-au slăvit după săvârșirea faptei, precum și 
în pomenirea viitorimei ca pe niște eroi, uneori ridicându-i între semizei sau sfi nți și 
închinându-li-se veacuri și milenii de-a rândul.

Cultul eroismului, în forma nouă în care s’a manifestat după răsboiul mondial, nu 
este decât continuarea și perfecționarea înclinării ancestrale omenești de-a admira pe 
cel ce iasă din comun. Cum însă în răsboiul trecut eroii nu se mai puteau număra pe 
degete, din pricina enormei mulțimi a milioanelor cari au putrezit prin tranșee în înde-
plinirea datoriei, popoarele au simțit necesitatea unui cult colectiv, concretizat în eroul 
necunoscut, — care simbolizează întreg poporul luptător și în stabilirea unei serbători 
anuale a eroilor. La noi serbătoarea aceasta e fi xată pe ziua înălțării Domnului și se 
prăznuește în toată țara.

Acest cult mai poate avea loc și azi, in mijlocul atâtor ideale adânc umane cari ne 
îmbie o creștere a puterilor spirituale, mai poate fi  un element superior educativ ?

 Fie că împărtășim părerile celor cari, în frunte cu Carlyle, pun toată propășirea 
omenirii în sarcina eroilor, sfi nților, a oamenilor mari, fi e că aprobăm pe Tolstoi care-1 
umbrește cu totul pe eroul militar prin rolul ce-l atribue mulțimii, maselor, inconștien-
tului și inevitabilului, — dacă azi cultul eroilor și al eroismului ar trebui să aibă meni-
rea de-a pregăti noui răsboaie, prin exaltarea fanatismului național, desigur că cultul 
eroilor n’ar mai fi  un element superior educativ. Ar fi  justă atitudinea umanitarismului 
cosmopolit care se abține dela acest cult.

Simțământul intim al sufl etului omenesc de azi se revoltă împotriva aranjării prin 
mijloace sângeroase a confl ictelor dintre singuratici sau popoare. Omul modern, omul 
normal, de bună voe, nu se schimbă în brută și nici ținta educației nu poate fi  de a-l 
schimba. Cele mai multe dintre religii, — toate cele superioare, — cuprind porunca: 
să nu ucizi. Credințele religioase ca și doctrinele fi losofi ce s’au străduit, de milenii, să 
îmblânzească fi ara din om, să îndulcească raporturile dintre pământeni. Dela întâia 
licărire de conștiință superior omenească, omenirea a declarat răsboiu răsboiului.

Ideologia a mers departe, a ajuns pe culmi pe care realitatea omenească încă nu le 
poate urca. Societatea Națiunilor s’a născut dintr’o astfel de ideologie. Proectele de 
desarmare de asemenea.

Nu mai încape însă nici o îndoială că pacea universală, aplanarea tuturor confl icte-
lor ivite între popoare pe cale pacinică prin tribunale internaționale, pe lângă studiul 
de evoluție actual al conștiinții omenești, rămâne încă o utopie. De-aici se și explică 
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grosolanul contrast între proectele internaționale pacifi ste și febrilele înarmări națio-
nale. De-aici realitatea din Rusia sovietică de azi care, deși crede că realizează inter-
național, o nouă așezare socială care să nu mai cunoască răsboiul, se înarmează pe 
capete, convinsă că noua formă de stat și socială nu va putea-o impune omenirei decât 
prin arme.
Și câtă vreme evoluția conștiinții omenești nu va fi  atins punctul de-a dezarma sin-

gură în fața dovedirii dreptății prin prestațiune intelectuală și psihică, — și nu la o 
mână de oameni, ci la toate clasele sociale, la marile majorități, — răsboaiele nu vor 
putea fi  evitate.

Dacă perspectiva păcii universale este așa de întunecată și azi, dacă mijloacele de 
aplanare ale confl ictelor dintre țări nu se pot prevedea nici de-acum a fi  numai cele de 
ordin spiritual, cu atât mai puțin au putut fi  în trecut. Răsboaiele au fost o constrânge-
re a lipsei de desăvârșire a naturii umane și vor dăinui până când această desăvârșire, 
— în limitele date nouă, — nu ar fi  realizată.

Astfel pusă chestiunea se va înțelege ușor că omenirea, chiar cea evoluată de azi, 
practicând cultul eroilor, nu a înțeles ca prin acest cult să pregătească noui vărsări de 
sânge, ci să slăvească pe aceia cari, în constrângerea dată, s-au știut jertfi  mai mult sau 
mai superior decât alții. Au fost în trecut și vor mai fi  și în viitor clipe în cari bunurile 
fundamentale ale unui neam vor fi  primejduite de alții, mijloacele existenții materiale 
ca și ale celei spirituale, cu toată agoniseala lor specifi că. Dacă va mai fi  în primejdie 
patria, neamul, civilizația și cultura omenească, dacă se vor ivi noui cazuri de con-
strângere, desigur că slăvirea acelora cari în trecut și-au jertfi t viața pentru aceste bu-
nuri, nu numai că nu se poate opri, ci constitue și pe mai departe un mijloc de educație 
superioară.

În altă ordine de idei e bine să ne gândim că în cultul eroismului militar omenirea 
n’a adorat, — decât în anii primei copilării — bestialitatea, puterea fi zică din erou, 
posibilitatea lui mai mare decât a altora de-a vărsa sânge. După cum substratul mate-
rial-economic al răsboiului a fost tot mai mult întunecat de necesități spirituale și mai 
târziu s’au pornit numai în numele acestora — deși interesul economic exista — tot 
astfel eroul a fost slăvit, cu evoluția conștiinții omenești, tot mai mult, nu pentru pute-
rea trupului, ci pentru aceea a spiritului. Și aceasta dintr’o adâncă simțire omenească 
și care nu dă greș.

Într’adevăr ceeace naște eroismul nu este întru atâta forța materiei, cât mai ales 
a spiritului. Prototipul eroului clasic al mitologiei greco-romane, Hercule, ridicat 
pe urmă între semizei, reprezintă într’adevăr forța musculară, dar și cea spirituală. 
Puterea de voință și răbdarea cu care a dus ia îndeplinire vitejiile sale nenumărate, au 
contribuit la învingerile lui în măsură tot așa de mare ca și forța lui trupească. În po-
veștile noastre biruințele lui Făt-frumos asupra Smeilor, de asemenea, nu se pot conce-
pe fără puterea de voință și puterea de răbdare. Dar aceste două, ca și atingerea unei ținte 
mai înalte, — cari sunt elementele constitutive ale oricărui eroism — desigur că nu pornesc 
dintr’un trup bine înzestrat, ci dintr’un spirit puternic. Omul tare trupește, dar care 
n’are nici o calitate sufl etească, este o brută și se poartă în consecință, ca uriașul Ciclop. 
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Calitatea lui nu e de-a lucra sistematic, cu răbdare îndelungată, sub imboldul continuu 
al țintei superioare ce vrea să atingă, sub porunca voinții, ci de-a izbucni prostește, 
vulcanic și de-a distruge mai repede pentru a se sătura sau pentru a se odihni. De pe 
urmele lor n’au rămas fapte mari, ci crime.

Eroismul nici nu se poate închipui ca o realizare materială. El naște din spirit, se 
hrănește din forțe spirituală, și înfl orește în spiritualitate. Materia, forța materială este 
ceva occidental, mijlocul prin care lucrează focul lăuntric.

Astfel în cultul de totdeauna al eroilor omenirea n’a slăvit pe cel ce ucide pe 
de-aproapele său, pe cel ce varsă sânge, ci pe omul care, în constrângerea dată, pentru 
biruința binelui, a dreptății așa cum le-au înțeles prin milenii — a avut, mai mult decât 
alții, puterea sufl etească de a privi moartea în față, de-a nu se înfrica de ea, și voința 
mare de-a învinge pe lângă cei ce jertfă.

Eroismul a fost identifi cat cu împlinirea datoriei între orice împrejurări, cu lumina 
în care cei aleși și-au văzut datoria, cu jertfa pe care au fost în stare s’o aducă. Răbdarea 
care stă la temelia oricărei acțiuni deosebite, nu e prea apreciată în cultul eroilor, dar 
fi ecare erou știe că eroismul este, mai ales, îndelungă și groaznică răbdare, că fără ea 
fapta mare luminată de spirit, nu se realizează.

În acest înțeles cultul eroilor va fi  ori când un element de înaltă educație. Chiar 
când nu vor mai fi  răsboaie. Pentru că dacă nu vom mai avea pe eroul luptelor, vom 
avea mereu între noi oameni mari și sfi nți, pe luptătorii pentru mai multă știință, cul-
tură, dreptate, mai mult bine, pe îndelung răbdătorii cari, prin calitățile spirituale ce 
au, ard de dragostea desăvârșirii vieții omenești.

E un mijloc de educație, deci, și azi cultul eroismului. Numai cât noțiunea eroismu-
lui, mai ales în urma răsboiului mondial, trebuie amplifi cată, după cum popoarele de 
după răsboiu au simțit necesar să lărgească cultul străbun, simbolizând în eroul necu-
noscut întreg poporul luptător.

*     *

*

Azi avem cultul eroului necunoscut simbolizând pe toți cei ce au luptat cu arma 
în mână din rândurile unui neam, simbolul eroului de pe front. Mâne, după un nou 
prăpăd, vom avea și monumentul eroului necunoscut, care va simboliza populația din 
spatele frontului. Și e mirare că nu ne-am gândit să-l avem de pe acum, în urma răsbo-
iului trecut.

În încordarea uriașei măsurări spirituale și materiale prin care a trecut omenirea 
mai mult de trei ani, eroismul a fost într’adevăr general, dacă prin el înțelegem în 
primul rând împlinirea datoriei între ori ce împrejurări, și îndelunga răbdare muceni-
cească. Frontul a trebuit să se razime pe toate privațiunile celor dela spatele lui. Aici 
a rămas durerea, jalea, sărăcia, lipsa de alimente, nesiguranța, groaza necunoscutul, și 
toate aceste au trebuit să fi e luate în piept de populația rămasă la vetre. O prăbușire a 
ei, ar fi  adus și prăbușirea fronturilor de luptă.
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Dar cei rămași s´au înarmat cu îndelungă răbdarea mucenicească, și-au pus în cum-
pănă toate resursele lor de energie, și ne-au dat eroismul mut al celor ce și-au împlinit, 
la rândul lor, datoria.

A releva și a lăuda, pentru vremi de cumpănă viitoare, ca o pildă de urmat într’o 
nouă constrângere dată — aceste calități ale spiritului care ne-au dat eroismul trecutu-
lui, nu poate fi  nici azi o îndeletnicire demodată sau primejdioasă, ci un factor real de 
înaltă educație. A slăvi și a da ca pildă forțele spiritului, jertfa ce se aduce pentru desă-
vârșirea vieții de către cei aleși ai unui neam, ai omenirei întregi, nu poate fi  socotită o 
ațâțare la măcel, ci un mijloc de educație a voinții și a spiritului de jertfă, fără de cari, 
chiar când nu vor mai fi  răsboaie, ci „scuturile vor fi  arse cu foc”, cum zice proorocul, 
— viața omenească nu va putea spori în perfecțiune.

*     *

*

Și ne gândim mai ales la eroismul de care avem nevoe — chiar acum, în vremuri 
de pace. De eroismul zilnic, pe care nu suntem bucuroși să-l vedem, să-l apreciem, să-l 
înpintenăm, sau chiar numai să-l ajutăm.

Azi, în răsturnarea ordinei etice așa de generale — avem nevoe, ca și pe frontul de 
luptă, de toate resursele noastre de energie, pentru a ne împlini datoria în — locul în 
care suntem puși, între ori ce împrejurări.

E un eroism al zilelor de pace, peste care prea trecem ușor. Ar fi  nevoe să fi e re-
levat, în fața adulților, și înaintea tinerilor generații, și eroismul oamenilor dornici și 
cinstiți de azi, eroism uneori mai greu de realizat, cu mai multă tărie de voință și înde-
lungă răbdare, decât cel din răsboiu. Ar fi  nevoe să pătrundă la inima tuturor adevărul 
că ori cine poate fi  erou prin împlinirea datoriei între împrejurări cât de grele în vreme 
de pace, și că numai dintre aceștia se ridică și eroii din zilele cumpenelor grele.

Text preluat din Transilvania, an 60, nr. 6, iunie 1929, pp. 424-429. (Mihai Teodor 
NICOARĂ)
 


