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Marele Război, evenimentul care a marcat într-o manieră profundă civilizația uma-
nă, în al doilea deceniu al sec. XX, și de la care s-au scurs o sută de ani, a avut consecin-
țe profunde și asupra raporturilor oamenilor cu moartea. Așa cum se cunoaște, primul 
război a modifi cat radical nu numai harta lumii, frontierele dintre state, ci a modi-
fi cat mai ales, credințele, mentalitățile, ideologiile, viziunea despre lume în întregul 
său. Lumea în care trăim, cu bunele și cu relele sale este cumva rezultatul său direct. 
Apariția unei numeroase producții istoriografi ce ne permite să re-evaluăm modul cum 
războiul a modifi cat toate raporturile oamenilor cu lumea, cu ei înșiși, și nu în ultimă 
instanță, cu moartea.1

Fenomen istoric total, războiul a angrenat mase imense de oameni, punându-i în 
situații cu totul neașteptate, în care moartea nu mai era o problemă teoretică sau mai 
ales o eventualitate îndepărtată, ci dimpotrivă, moartea devenea o amenințare imi-
nentă, directă, personală, imediată.2 Studiul de față își propune să analizeze câteva 
dintre atitudinile și comportamentele noi, apărute în raporturile omului cu moartea, 
în circumstanțele marelui război: 1. eroizarea morții, într-o primă fază premergătoare 
războiului; 2. dez-eroizarea sa în timpul războiului; 3. problema corpurilor moarte;
4. memoria morților și noul cult al eroilor, și 5. problema noilor forme de violență, năs-
cute in nuce în timpul războiului, și traduse și metamorfozate apoi în violența politică, 

1 Vezi, retrospectiva istoriografi că a Marelui Război, în Antoine Prost, Jay Winter, Penser la 
Grande Guerre. Un essai d’historiographie, Paris: Seuil, 2004.

2 George L. Mosse, „Une Guerre d’un autre type”, în De la Grande Guerre au totalitarisme. La 
brutalisation des sociétés européennes, Paris: Hachett e Litt érature, 1999, pp. 7-16.
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din perioada imediată post-război, prin apariția în viața publică a marii majorități a 
statelor europene a atentatului politic și a terorismului modern, ca apanaj a unor dis-
cursuri și regimuri politice totalitare. Sunt acestea cel puțin câteva dintre atitudinile 
profunde care au reglat relațiile omului cu moartea, unele cu totul noi, altele puțin mai 
vechi, dar care în circumstanțele războiului, la cald, au suferit metamorfozări și chiar 
modifi cări radicale, despre care va fi  vorba în analiza de față. 

1. Eroizarea morții

Dacă privim raporturile omului cu moartea dintr-o perspectivă în durată lungă, 
pluriseculară, vom constata că pe fundalul laicizării și decreștinării, fenomene prezen-
te în grade diferite în societățile europene, s-a produs o metamorfozare a raporturilor 
acestor societăți cu moartea, ca urmare a avansului noilor „religii politice”, ideologiile 
lumii moderne.3 Așadar, în secolul al XIX-lea, pe fundalul constituirii statelor-națiune, 
au loc fenomene profunde, metamorfozări complexe la nivelul sensibilităților colective, 
care, au condus între altele, în relațiile omului cu moartea la un fenomen, nu neapărat 
nou, dar total reînnoit: eroizarea morții (pro patria mori – cum o spune adagiul latin). 

În scurt, statele moderne, noile state-națiune, în aceiași măsură în care au acordat 
supușilor lor, noul statut de cetățeni, (care presupunea într-o formă contractul-simbo-
lică, drepturi dar și îndatoriri), au organizat o puternică acțiune de educație și propa-
gandă patriotică, ultimul aliniament, și cel mai grav, fi ind consimțământul cerut de stat 
indivizilor văzuți de-acum ca fi i ai patriei, și deveniți de foarte curând cetățeni, pentru 
jertfa supremă pentru patrie, pentru cauza națională. Ca atare, prin propagandă, educa-
ție, artă, literatură, școală, biserică, presă etc., moartea pentru patrie, considerată jertfa 
supremă, era singura care merita un sacrifi ciu din partea unui fi u al patriei, era tocmai 
această jertfă pe altarul acestei patrii, contractul sacru dintre individ și colectivitatea na-
țională. Ca atare, tinerele generații masculine din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
în măsura în care statele moderne fac imense eforturi pentru școlarizare, alfabetizare, 
educare, intră pe fi liera educației naționale, a educației patriotice, în acest complex și 
complicat proces de educație patriotică. Una dintre componentele deloc marginale și 
deloc neglijabile a acestei educații consta tocmai în educarea în favoarea jertfei supre-
me, în favoarea unui tribut de sânge dat patriei în momente limită ale existenței sale.

Noul ideal și noua mitologie a patriei, ca valoare supremă, capătă un loc central în 
noile religii politice, în care edifi ciul statal nou creat (patria-statul ca și casă a națiunii), 
avea nevoie de sacralizare pentru a fi  trainic, pentru a fi  durabil și puternic. Pentru ca 
edifi ciul creat de oameni să fi e trainic era nevoie de cauțiunea divină și, evident, de 
un sacrifi ciu de sânge. Motivul sacrifi ciului de sânge, datorat de fi ecare cetățean, pe 
altarul patriei sale a fost unul dintre cele mai puternic exprimate de întreaga educa-
ție și propagandă în deceniile precedente războiului. Se cuvine să remarcăm apoi, că 

3 Jean-Paul Sironeau, Secularisations et religions politiques, Paris-La Haye, 1983; Philippe Ariès, 
L’homme devant la Mort, I-II, Paris: Le Seuil, 1977; Michel Vovelle, La Mort et l’Occident de 1300 
à nos jours, Paris: Le Seuil, 1983, réed. 1999.
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pentru indivizii trăitori în secolul al XIX-lea, care obținuseră abia de curând calitatea 
și statutul de cetățeni, de fi i ai patriei, și doar cu o generație sau două în urmă, ante-
cesorii lor aveau doar umila calitate de supuși, sentimentul că aparțineau unei patrii 
era unul relativ nou și cu atât mai mult asumat plenar de tinerele generații. Se cuvine, 
de asemenea, amintit că noile state naționale au trecut de la armatele de mercenari și 
voluntari, la armatele naționale, armate de conscripție și, ca atare, s-au văzut repede 
în situația de a cere acestor noi cetățeni prezența la datoria față de patrie. Dacă, în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea doar puține armate naționale au purtat războaie 
(Franța-Germania, Rusia, statele balcanice), primul război mondial a angrenat aproape 
toate statele europene în confl ict, care și-au mobilizat, în mare măsură, pe toți cetățenii 
disponibili, chiar și supușii din dominioane și colonii.

Evident, discuția ar fi  mult mai lungă și mai complexă, dar vom spune că aceas-
tă metamorfozare a raporturilor oamenilor cu moartea în deceniile care au precedat 
războiul, se leagă în egală măsură de construirea sau reconstruirea unor noi forme 
ale masculinității, ale individualității și identității masculine, de chestiuni legate de 
problematici de natură individuală și colectivă, precum problematici ca cea a fricii și a 
curajului etc.4

Ce putem spune cu certitudine este că pe fundalul general al atitudinii creștine asu-
pra morții afl ată cumva într-un declin relativ, datorită avansului scientismului și da-
torită secularizării societăților europene și euro-atlantice, a desacralizării și laicizării, 
se impune în discursul public din secolul al XIX-lea, un accent puternic pe sensul civic 
al morții, pe sacrifi cial pentru o cauză comună, patria. Pro patria mori – vechiul adagio 
latin este redescoperit și valorifi cat în exces de propaganda țărilor europene. Această 
educație a cetățenilor noilor state naționale spre a fi  gata să moară pentru patriile lor 
este deja o atitudine bine coagulată la începutul războiului. Ea declină entuziasmul ge-
nerațiilor tinere în vara și toamna lui 1914, pretutindeni în Europa și nu numai, tinerii 
animați de o puternică efervescență războinică, aleargă plini de entuziasm la primul 
sunet de trompetă ce chema la mobilizarea generală. În toate istoriografi ile europene 
este evidențiat acest avânt patriotic deosebit, contingentele de tineri se prezintă vo-
luntari la prima strigare a recrutării, iar entuziasmul și euforia acestor tineri erau de 
nestăvilit. Voluntarii se prezintă cu miile, ba chiar unii își falsifi că datele de naștere sau 
își ascund vârsta adevărată spre a putea fi  încorporați. Entuziasmul este de nedescris. 
Nenumăratele cete de tineri se prezintă la unitățile de recrutare, însufl ețiți de cântece 
patriotice și, peste tot în Europa, domnește un imens entuziasm. Dușmanul urma a fi  
repede bătut, corecția trebuia repede aplicată acestuia, urmând ca apoi fi ecare să revi-
nă la treburile sale, cu sentimentul că patria a fost servită, și aureolați de gloria de a fi  
contribuit la o faptă eroică, la un gest de servire entuziastă a patriei. 

4 George L. Mosse, The Image of Man.The Creation of Modern Masculinity, Nev York, Oxford: 
University Press, 1996; vezi și Alberto Maria Banti, L’onore della nazione. Identita sessuali e 
violenza nel nationalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino: Einaudi, 2005, pp. 
229-240.



14

Așadar, o primă atitudine, eroizarea morții pentru patrie, moartea eroică pe câm-
pul de onoare … Sunt rari și foarte rari reprezentanții tinerelor generații din 1914, care 
să ezite măcar o clipă. Toți erau dispuși să îmbrace uniforma țării și la nevoie să moară, 
să-și verse sângele și să se acopere de glorie pe câmpul de onoare … Era un sentiment 
și o teribilă ocazie de manifestare a virilității masculine, a unei noi masculinități afi r-
mată în pragul secolului XX, în climatul și atmosfera anilor nebuni din la belle époque.5 

2. Un război glorios și nu prea …

Dar, surpriză, de unde toată lumea luată de entuziasm, credea că războiul va fi  
scurt, un soi de paradă glorioasă, războiul care a urmat a contrazis și cele mai pesi-
miste viziuni cu privire la toate aspectele unui fenomen cu totul nou, nemaiîntâlnit. 
Totul diferea în cazul marelui război, față de maniera tradițională în care se duseseră 
războaiele până la el. Angrenarea unor mase imense de oameni, a milioane de indi-
vizi, integrați în mari armate naționale sau multi-naționale, care s-au trezit dizlocați 
aproape peste noapte din locurile lor de baștină și chemați să înfrunte prin forța ha-
zardului, de cealaltă parte a liniilor de sârmă ghimpată, un inamic colorat în cele mai 
sumbre culori de propaganda de război, a condus foarte repede la o criză de conști-
ință colectivă, când după primele luni de război, aceștia s-au trezit că au de înfruntat 
alți indivizi cu care, personal, nu aveau nimic de împărțit, cu care nu se întâlniseră 
niciodată. 

Cum nu se estimase deloc, foarte repede, războiul a devenit unul de poziții, marile 
armate împotmolindu-se în noroiul și mizeria tranșeelor. Au dispărut ca prin minune 
vechile șarje glorioase de cavalerie, locul lor fi ind luat de tranșee pline de noroi, de 
mirosul mizerabil, putrid, de noroi amestecat cu urină și dejecții umane, amestecate cu 
sânge, cu membre disparate de oameni și animale (în special cai), cu imense câmpuri 
de sârmă ghimpată zigzagată, cu câmpuri de mine și gropi adânci făcute de obuze-
le marilor piese de artilerie grea. Inamicul nu mai putea și nici nu mai trebuia privit 
în ochi, decât cu excepția puținelor șarje la baionetă, vedetele confruntării devenind 
acum, noile arme realizate ca urmare a aplicării unor descoperiri științifi ce în dome-
niul militar. Avansul tehnologic a modifi cat radical modul de a purta războiul și com-
portamentul individului pe câmpul de luptă. Deja de la mijlocul secolul XIX, s-a trecut 
treptat de la poziția în picioare, la poziția culcat. Apariția carabinei cu repetiție, cu o 
cadență de 10 proiectile pe minut, și a mitralierei ce trage între 400 și 600 de gloanțe pe 
minut, îi îndepărtează pe adversari, care nu se mai privesc în ochi, ci dimpotrivă, se 
ascund în tranșee, se camufl ează, iau poziția culcat.6

5 Vezi George L. Mosse, Les Jeunes et la Guerre, op.cit., pp. 65-82. Pentru cazul românilor arde-
leni, vezi Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni, basarabeni în război. 1914-1916, 
Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2016, pp. 93-98.

6 Stephane Audoin-Rouzeau, „Masacre. Corpul și războiul”, în Istoria corpului, A. Corbin, J.J. 
Courtine, G. Vigarello (coord.), vol. III: Mutațiile privirii. Secolul XX, București: Editura Art, 
2009, p. 338.
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Războiul mecanizat a pus apoi în vedetă într-o primă fază, mitralierele și mai ales, 
artileria grea,7 pentru ca apoi, pe parcursul prelungirii ostilităților, alte invenții științi-
fi ce precum gazul de luptă, și în ultima fază … aviația să dețină rolul esențial în purta-
rea bătăliilor.8 Adică modalități de a anihila inamicul într-o manieră impersonală, dar 
și într-o manieră industrială, toate aceste noi arme omorând de la mare distanță și în 
cantități industriale, fapt care modifi că toate perspectivele. Toți exegeții fenomenului 
Marelui Război sunt de acord că avem a face cu un fenomen cu totul nou. Înainte de 
toate este războiul de poziții, războiul tranșeelor pline de noroi, amestec putrid de fe-
cale, urină, carne putrezită a animalelor, dar și membre omenești, ca și mizeria sârmei 
ghimpate care provoca atâtea și atâtea mizerii.

Urmează apoi ca noutate, războiul mecanizat, rolul de vedetă pe care începe să-l 
aibă artileria grea, care bătea la zeci și sute de kilometri distanță, și care lovea im-
personal nu numai prima linie ci și bazele de plecare ale inamicului. În fapt, artileria 
grea este cea care a făcut cel mai mare număr de victime în marele război (70-80% 
din totalul rănilor înregistrate au fost făcute de artilerie). Numărul răniților, fi ind es-
timat, evident cu aproximație, la circa 21 de milioane de oameni, cifră nemaiîntâlnită 
vreodată.9 Obuzele explozive făceau și ele un număr mare de victime. Tot cu titlu de 
noutate tehnică, deja perfecționată, era mitraliera. Aceasta ajunge acum să secere în 
cantități imense rândurile celor care plecau la atac, talonând de aproape și rupând 
avântul fi ecărei șarje de infanterie sau de cavalerie. Alte noutăți aduse de tehnica, tot 
mai perfecționată a războiului, gazele de luptă, care provoacă insidios pierderi imense 
inamicului, prin faptul că cei loviți de gaze, chiar dacă nu mureau imediat, erau scoși 
din luptă și indisponibilizați, și apoi moartea se instala dureros, pe termen mediu sau 
lung, prin asfi xiere sau insufi ciență respiratorie. 

În ultima parte a războiului, tancul își face și el apariția pe câmpul de luptă, fără a 
avea însă efi ciența de mai târziu, el devenind însă deseori o capcană mortală pentru 
echipajul de 5-6 oameni care-l deservea. Aviația la începuturile sale (zepelinul, avi-
oanele de observație, cele de bombardament) au început și ele să provoace un număr 
mare de victime. Dintre toate aceste categorii de arme, doar aviația de vânătoare părea 
că mai păstrează încă un spirit al războiului cavaleresc. Așii acestei aviații sunt cei care 
vor culege admirația, invidia și gloria din partea tuturor. Dar, din nefericire, primii 
piloți de vânătoare nu aveau parașute și un aparat lovit, rareori reușea să aterizeze 
cu bune rezultate și rareori reușea să salveze viața pilotului sau a mitraliorului. Cei 
loviți în aer fi e se prăbușeau, fi e mureau datorită incendiilor, cărora le cădeau pradă 
aparatele lovite de tirul inamic. Cu toate acestea, așii acestei faze eroice din istoria avi-
ației, deși se bucurau de aprecierea unanimă a curajului și bravurii lor – presă, opinia 
publică, propagandă – au dat un număr imens de victime. Bombardamentele aeriene, 

7 Thiery Hardier, Jean-Francois Jagielski, Combatt re et mourir pendant la Grande Guerre (1914-
1923), Paris: Imago, 2001, pp. 41-57.

8 Ibidem, pp. 63-71.
9 Stephane Audoin-Rouzeau, op.cit., p. 346.
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realizate în prima fază cu ajutorul zepelinului, apoi cu ajutorul avioanelor de bom-
bardament, provocau numeroase victime în rândul civililor, într-o manieră aleatorie. 
Datorită impreciziei și lipsei de experiență, cădeau astfel victime persoane inocente, 
fără o legătură directă cu populația combatantă, (bătrâni, femei, copii), demistifi când 
în fapt, orice fel de „eroism” al unui asemenea mod de a muri.

Tocmai aceste noi mijloace tehnice folosite în noua modalitate de a face războiul 
mecanizat, industrializat, a modifi cat comportamentul indivizilor în mod radical. 
Aceștia nu-și mai confruntau inamicul, față în față, direct, privindu-l în ochi, ca în 
vechile exerciții belice sau în duelurile afacerilor de onoare, dimpotrivă, moartea sur-
venea cumva întâmplător, impersonal, accidental, (un glonț rătăcit, venit de nicăieri, 
din țeava unei puști anonime, o schijă de obuz, o mină, un șrapnel etc.) și, ca atare, 
devenea o moarte, deloc glorioasă, o moarte întâmplătoare, anonimă, anostă, într-un 
cuvânt, total lipsită de gloria sperată, de gloria căutată și așteptată și, probabil, dorită 
de unii dintre participanți.

Se mai adaugă apoi moartea, deloc glorioasă, din noroiul tranșeelor, rezultat al bo-
lilor de tot felul (tifosul exantematic, gripa spaniolă etc.), dar mai ales, moartea fero-
ce, descuamantă provocată de primele gaze de luptă, o moarte feroce, dezgustătoare, 
dezamăgitoare, lipsită total de orice idee de glorie … Și în sfârșit, se adaugă la toate 
acestea, mutilările provocare de noile arme.10 Imaginea marilor mutilați din primul 
război sunt sufi ciente, pentru a conduce la o metamorfozare profundă, instantanee și 
defi nitivă a ideii unei morți glorioase și glorifi catoare. 

Rezultatul acestui complex de evoluții, produse toate „la cald”, în mizeria tranșee-
lor, în anii de la mijlocul războiului, au produs o modifi care, un scurt-circuit, la nivel 
mental, cu privire la moarte: are loc o dez-eroizare, la cald a modului cum este privită, 
percepută și reprezentată moartea. Câmpul de luptă încetează să mai fi e acum „câm-
pul de onoare” sau „câmpul de glorie”, la care visaseră tinerii la începutul anului 1914. 
Or, acest lucru, se poate vedea din a doua parte a anilor de război, 1916-1917, când 
pe ambele fronturi există tot mai multe tentative individuale, mai ales colective, de 
dez-angajare. Evadări și tentative de evadări, activitatea febrilă a tribunalelor militare, 
a curților marțiale, asupra celor ce refuzau să lupte etc., dezangajarea unor regimente 
întregi, atât pe frontul de vest, ca apoi pe cel de est, conduc chiar la păci separate (bol-
șevizarea armatelor țariste și, parțial, a celor austro-ungare etc.) Toate acestea traduc 
în fapt acest sindrom al dez-eroizării morții, care devine una absurdă, mizerabilă, ano-
nimă, oricum, lipsită de glorie și de orice emfază …

10 Sophie Delporte, Les Gueles cassées. Le Blessées de la face de la Grande Guerre, Paris: Noêsis, 
1996.
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3. Problema corpurilor moarte

O altă problemă, în directă legătură cu cea precedentă, cu titlu de noutate absolută, 
este cea a corpurilor moarte și, mai ales, modul sau modurile, în care autoritățile mili-
tare și cele civile au înțeles să o gestioneze și să o rezolve. Datorită angrenării masive 
în lupte în prima linie, dar și în spatele frontului, la serviciile auxiliare ale acestuia, 
au fost angrenate în război mase imense de oameni (circa 65-70 de milioane). Din to-
talul participanților la război, acesta a făcut un număr imens de victime (circa 25 de 
milioane militari și civili laolaltă). Oricum, toate istoriografi ile și marea majoritate a 
istoricilor par să fi e de acord cu aceste cifre, ele nu mai suscită deloc controverse și 
contestări. Ce frapează, în toate statisticile războiului, este numărul colosal de victime 
provocate de război, ca și numărul exagerat de mare, oricum, greu digerabil al răniți-
lor și marilor mutilați, rămași de pe urma războiului, ca să nu mai vorbim de numărul 
mare de orfani și văduve de război, ambele categorii, victime colaterale ale marii con-
fl agrații. Pierderile de vieți omenești capătă cu acest război dimensiuni apocaliptice. 
Media, pentru întreaga perioadă a războiului (1914-1918), este de circa 900 de morți pe 
zi. Zilele cele mai negre sunt pe frontul de vest, unde armata franceză pierde, între 20-
23 august 1914, circa 40.000 de morți, ziua de 22 august 1914, contabilizând ea singură, 
circa 27.000 de morți, în timp ce armata britanică număra pe 1 iulie 1914, 20.000 de 
morți și 40.000 de răniți în această singură zi.11 

O primă constatare, de bun simț, este aceea că Umanitatea nu se mai confruntase 
niciodată cu o asemenea cantitate de corpuri moarte. Erau de neimaginat hecatombele 
de corpuri moarte, prezente peste tot, alături de caii și alte animale, care participau și 
ele la marea confruntare. Autoritățile militare, dar și cele civile, nu s-au mai confruntat 
niciodată cu o asemenea chestiune. Cum putea fi  girată o asemenea problemă?, era o 
întrebare gravă, la care era difi cil, dacă nu imposibil, de găsit răspunsuri mulțumitoare 
precum și soluții imediate. 

Mai vechea atitudine de a lăsa corpurile pe câmpul de luptă, pradă intemperiilor 
sau construirea unor movile de cadavre, acoperite cu pământ, practică folosită în răz-
boaiele napoleoniene, nu mai era deloc o opțiune și aceasta, din mai multe motive. 
Atenția acordată cadavrelor celor căzuți în război sporește odată cu mijlocul sec. al 
XIX-lea, în mod independent, în războiul Crimeii, dar și în războiul american de sece-
siune. Apar acum cimitirele militare permanente. Dar, abia în primul război mondial, 
mormintele individuale, ale celor căzuți în lupte, încep să se generalizeze și devin o 
practică curentă.12 

În primul rând, această grijă și atenție, acordată individual celor căzuți, se impu-
nea din motive igienico-medicale, dar, mai ales, din considerente morale. Era impe-
rios necesară identifi carea unor soluții, care să răspundă exigențelor moral-religioase 

11 Stephane Audoin-Rouzeau, op.cit., p. 338.
12 Luc Capdevila, Daniele Voldman, Nos morts. Les sociétés occidentales face aux tués de la guerre 

(XIX-XX) siècles, Paris: Payot, 2002, p. 95, apud St. Audoin-Rouzeau, op.cit., p. 367.



18

ale familiilor. Soluțiile simple nu erau deloc la îndemână. Ca atare, sunt identifi cate 
soluții de moment, nu neapărat defi nitive. În primul rând, soluția gropilor comune, 
apoi cimitirele militare sau civile, urmate de identifi carea corpurilor, notifi carea fami-
liilor, și, eventual, repatrierea corpurilor, erau soluții teoretice, relativ difi cile și, mai 
ales, costisitor de pus în practică, în condiții de război. Acestă grijă acordată identifi cării 
celor căzuți, conduce, de asemenea, la generalizarea, pe timpul Marelui Război la im-
punerea plăcuțelor de identifi care. Dar, cu toate acestea, numărul corpurilor dispărute 
și neidentifi cate rămâne enorm (253.000 pentru armata franceză și 180.000 pentru cea 
germană, pentru cei patru ani de război și circa 70.000 pentru britanici, numai pentru 
bătălia de la Somme).13 Iată, doar câteva teme, deloc de neglijat sub acest aspect, care 
creau o presiune teribilă asupra autorităților militare și civile și care aveau darul de a 
slăbi, atât moralul trupei, cât și pe cel al opiniei comune. Dar, rațiunea ultimă, rațiunea 
pentru care nu era de dorit delăsarea sau neglijarea unei asemenea chestiuni, era de 
ordin moral și civic, dar și propagandistic. Deși, cum spuneam, pe fundalul progre-
selor de tot felul, se produsese o laicizare (relativă) a societăților afl ate în confl ict, tot 
mai mulți exegeți ai fenomenului sunt de acord că situația limită, impusă de război, a 
fortifi cat și ramforsat sentimentul religios și au readus în actualitate ritualul tradițio-
nal al morții creștine. Apoi, aparținătorii doreau să identifi ce rămășitele corporale ale 
rudelor, doreau un mormânt și un însemn de căpătâi (o cruce, o lespede funerară etc.), 
la care să-și exercite un ritual de doliu, în fața căruia să se poată reculege, la care să 
perpetueze amintirea celui drag și apropiat, pierdut în circumstanțe confuze, dacă nu 
total necunoscute. A existat un puternic curent de opinie, din partea familiilor și aparți-
nătorilor, pentru recuperarea corpurilor celor apropiați, imediat după război, francezii 
și americanii fi ind singurele națiuni care au reușit întreaga operațiune (spre exemplu, 
circa 240.000 de sicrie, 30% din corpurile identifi cate au fost cerute de familii în Franța, 
între 1921 și 1923, iar 45.000 de sicrie au trecut Atlanticul spre S.U.A. – 70% dintre fa-
miliile americane cerând cadavrele apropiaților lor).14 Or, neglijarea și delăsarea acestor 
aspecte ar fi  creat un curent general de dezangajare a cetățenilor, într-un viitor posibil 
război, într-o viitoare confruntare, când apelul la cetățeni pentru a se jertfi  pe câmpul 
de onoare ar fi  rămas fără răspuns. Răspunsul statelor, al autorităților civile și militare 
la această stare de lucruri se va materializa într-un efort material, civic, cultural, educa-
tiv și propagandistic, care are în vedere tocmai memoria defuncților în marele război, 
și un nou efort de re-eroizare a morții, a sacrifi ciului de sânge pe altarul patriei. Deja 
de-acum, din timpul războiului, dar mai pregnant imediat după război, începe un lung 
proces de doliu, în paralel cu un proces pentru eternizarea și conservarea memoriei 
sacrifi ciului celor care și-au dat viața pe câmpurile de onoare. 

Înainte de toate, se perfecționează sistemele de identifi care a celor căzuți. Acum 
apar plăcuțele de identifi care, ca și buletinele de front care popularizează numele celor 

13 Ibidem, p. 368.
14 Ibidem, pp. 369-370.
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morți, răniții și dispăruții din fi ecare campanie și bătălie. Tot acum se pun în operă 
procedurile prin care se notifi că familiilor circumstanțele în care și-au pierdut viața 
unul din membri acestora. Se organizează apoi, după război, marile cimitire militare, 
atât a fi ilor patriei, dar și ai aliaților și chiar a celor aparținând inamicului. Oricum, 
Marele Război este la originea organizării sistematice a marilor necropole, a cimitirelor 
militare permanente, locuri ale memoriei, în care se va celebra, de-acum, acest nou cult 
civic al eroului căzut pe câmpul de onoare …

4. Memoria morților

În sfârșit, memoria morților. Dintr-o nevoie de terapie individuală, dar mai ales 
colectivă, națiunile instituie doliul, evident național, odată cu reluarea procesului de 
eroizare a morții, de întreținere și păstrare a memoriei celor care au fost dispuși la 
sacrifi ciul suprem. Apare acum un nou cult civic al morților, tradus prin nenumărate 
acțiuni și atitudini: de la Monumentul Ostașului Necunoscut, la monumentele dedica-
te celor căzuți pentru patrie, mai mult, la marile Mausolee, cimitire militare, cultul ero-
ilor neamului etc. etc., grija față de marii mutilați, veterani, văduve și orfani de război. 
Se instituie Ziua Eroilor, cultul eroilor, are loc eternizarea memoriei, prin monumente 
și inscripții în fi ecare localitate, se înfi ințează organizații ale foștilor combatanți, au loc 
comemorări, celebrări, slujbe religioase, atitudini civice… Un întreg discurs, complex, 
complicat, uneori sobru, alteori grandilocvent, vine să mențină vie fl acăra acestui cult, 
subzistent cu sincope, până în zilele noastre.15

Semnifi cativ, din acest punct de vedere, este însăși apariția, pentru întâia dată, 
după cunoștințele noastre, a Monumentului și Cultului Eroului Necunoscut. Dacă 
până la primul război mondial erau celebrați marii conducători de oști, marile perso-
nalități și jertfa acestora, după război capătă monumente de for civic urban și rural, 
soldatul anonim, necunoscut, neidentifi cabil. Astfel, se onora simbolic fi ecare dintre 
miile și zecile de mii de anonimi, pierduți în tumultul războiului, care nu s-au bucu-
rat de un mormânt și de un însemn de căpătâi. Se onorau toți cei ale căror oseminte 
zăceau în glia patriei sau în ogor străin, cu sau fără nici un însemn, care să marcheze 
locul jertfei și jertfa însăși.

15 G. Canal, „La retorica della morte. I monumenti ai caduti della Grande Guera”, Revista de 
storia contemporaneea, 4, 1982, pp. 659-669; R.N. Stronberg, Redemption by War. The Intelectuals 
and 1914, Lawrence, 1982; R. Shioley, To Mark Our Place. A Historyof Canadian War Memorials, 
Toronto, 1987; A. Becker, Les Monuments aux morts, mémoire de la Grande Guerre, Paris, 1988; 
A.R. Young, „‘We throwthe torch’: Canadian Memorials of the Great War and the Mithology 
of Heroic Sacrifi ce”, Journal of Canadian Studies, 4, 1989-1990, pp. 5-28; J.W. Baird, To Die for 
Germany. Heroes in the Nazi Pantheon, Bloomington-Indianapolis, 1990; G.L. Mosse, Le guerre 
mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Roma-Bari, 1990; J. Maclean, J. Phillips, The Sorrow 
and the Pride. New Zeeland War Memorials, Wellington, 1990; J.M. Winter, Sites of memory, sites 
of mourning. The Great War in European cultural history, Cambridge, 1995; J.F. Vance, Death so 
Noble. Memory, Meaning and the Firth World War, Vancouver, 1997; K.S. Inglis, Sacred Places. 
War Memorials in the Australian Landscape, Melbourne, 1998; A. King, Memorials of the Great 
War in Britain. The Symbolism and Politics of Remembrance, Oxford–New York, 1998;
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Paradoxal, era vorba la originea acestui interes și acestui nou cult civico-religios, de 
o adevărată superstiție. Exista credința peste tot în lumea satelor europene, foarte pu-
ternică în mediile populare, de extracție rurală, țărănească, că cei morți în circumstanțe 
accidentale, fără lumânare și fără împărtășanie, fără un însemn de căpătâi, și mai ales 
în pământ străin, nu se vor bucura de salvare la marea și eterna judecată de apoi. O 
evidențiază toate cântecele de cătănie și toate bocetele care deplâng toate aceste lu-
cruri, și mai ales moartea în pământ străin, moartea între străini. Or, acestă credință 
cvasisuperstițioasă, la nivelul psihologiilor colective este, cu atât mai puternică, cu cât 
cel mai mare număr de victime l-au dat în Marele Război indivizi veniți din lumea 
rurală, țărănească, unde sentimental religios și forme ale unei religii populare tradițio-
nale era încă foarte puternice.

Repatrierea de pe câmpurile de luptă a rămășițelor și osemintelor unor anonimi și 
celebrarea Monumentului Eroului Necunoscut avea menirea să încununeze noul cult 
al morților, tocmai pentru a răspunde unei imense nevoi,  de a celebra și ține vie în 
memoria contemporanilor jertfa anonimă a sutelor de mii de cadavre, care n-au fost 
găsite niciodată. După spusele specialiștilor, este inovația majoră la nivelul sensibili-
tății începutului de secol XX.16 Ceremonia aducerii și înhumării solemne a Ostașului 
Necunoscut are loc în toate țările participante la război. În Franța și Anglia, simultan, 
la 11 noiembrie 1920, ziua armistițiului, celebrată până astăzi. Un an mai târziu, același 
cult este celebrat la Bruxelles și Roma, ca și la cimitirul Arlington din SUA, devenit 
marea necropolă națională. În anul 1922 au avut loc celebrări ale Eroului Necunoscut 
la Belgrad și Praga, iar în 1923, la București, Sofi a și Viena. În Germania, monumen-
tal Eroului Necunoscut este plasat pe câmpul de bătălie de la Tannenberg în Prusia 
Orientală și la München, în Bavaria.17

Cultul Eroului anonim, are însă la bază și alte complexe și complicate motivații 
de ordin civic, cultural, politic și chiar propagandistic. El traduce cumva și un soi de 
răscumpărare, din partea celor vii, a „păcatului”, a „culpei” de a fi  supraviețuit războ-
iului, față de cei care au sacrifi cat totul, începând cu valoarea supremă: viața. Ca atare, 
toți supraviețuitorii se mobilizează. Se mobilizează stările politice, care decretează și 
reglementează noul cult civic al eroilor, dar se mobilizează corpurile intermediare ale 
societății, de la comunități locale, la structuri asociative constituite ad-hoc, până la aso-
ciații de femei, de tineret, de veterani etc. etc.

În cazul României, inițiativele sunt luate imediat după război. Legi și regulamente 
stabilesc Ziua Eroilor, societăți și inițiative de stat sau civice se mobilizează pentru 
îngrijirea cimitirelor militare, localitățile rurale sau urbane pentru ridicarea de monu-
mente în memoria morților pe câmpul de onoare, celebrări și comemorări sunt orga-
nizate la tot pasul. La 14 ianuarie 1919, prin Decretul-lege nr. 715, statul român a ex-
propriat terenurile în care au fost deja îngropați din timpul operațiunilor, corpurile ce-
lor căzuți, devenite acum cimitire militare. Cea dintâi inițiativă în instituirea Cultului 

16 St. Audoin-Rouzeau, op.cit., pp. 370-371.
17 Ibidem, p. 371.
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Eroilor l-a avut Regina Maria a României, care, la începutul anului 1919, a lăsat ideea 
unor reglementări, care să instituie noul cult al celor care s-au sacrifi cat pe altarul pa-
triei. Cu atât mai mult, cu cât, în ciuda multor vicisitudini și a numărului mare de 
victime, România a ieșit întregită, cu marele ideal al unirii împlinit. Regina propunea 
ca zi a eroilor, o zi de primăvară, în care natura este plină de verdeață și viață și când 
sângele vărsat și trupurile moarte în glia patriei, semnifi că chiar ideea unei re-nașteri, 
datorită sacrifi ciului celor căzuți.18 Ideea este repede îmbrățișată de autoritățile politice 
și primită cu entuziasm de societatea civilă. Sărbătoarea ortodoxă a Înălțării (9 iunie), 
devine, a ofi cial Ziua Eroilor. La 12 septembrie 1919, regele Ferdinand I al României, 
semnează un decret regal, care pune fundamentul pentru realizarea unei asociații, care 
să se ocupe de mormintele celor căzuți.19 Instituția se va numi „Societatea Mormintelor 
Eroilor căzuți în Război” și avea statut de persoană juridică, cu datoria de a îngriji 
mormintele celor căzuți și a se preocupa de operele comemorative de război. Din 1927, 
Societatea primește numele de „Cultul Eroilor”.20

În 1923, la 17 mai, este inaugurat la București, în Parcul Carol, Mormântul Ostașului 
Necunoscut. În vederea realizării marelui eveniment comemorativ, s-a constituit o co-
misie specială, care a hotărât exhumarea (la 5 mai1923) osemintelor a 9 eroi necunos-
cuți, din următoarele localități unde fi i națiunii s-au jertfi t, pentru patrie în timpul răz-
boiului: Mărășești, Mărăști, Grojești (din județul Bacău), Cimitirul Cireșoaia, (comuna 
Poieni, județul Bacău), Azuga, Topraisar, ((județul Constanța), Rasovița, (Arcani, jude-
țul Gorj), Balaria, (județul Vlașca), și Ciucea, (județul Cojocna). La 9 mai, acestor nouă 
necunoscuți, li se mai adaugă rămășițele unuia căzut la Chișinău, în Basarabia, spre a 
avea în mod simbolic jertfe de pe tot cuprinsul patriei reîntregite.21

Statul român, prin Ministerul Apărării, secondat de Biserica Ortodoxă Română, 
ca și de o serie de societății și inițiative civile, a asumat apoi o complexă și bogată 
operă memorială și celebrativă. Mausoleul de la Mărășești este, cu siguranță, monu-
mentul cel mai spectacular, dar nu este deloc unul singular. Alte monumente, pre-
cum „Coloana recunoștinței fără sfârșit”, – neegalabilul monument creat de Brâncuși 
la Tg. Jiu sau, de asemenea, cunoscuta Cruce de pe Caraiman, – ca să nu amintesc 
decât două monumente semnifi cative – au apărut grație unor inițiative civice loca-
le. Coloana Recunoștinței, ca și întreg complexul brâncușian din Tg. Jiu, s-a născut 
grație Asociației Femeilor din Tg. Jiu, condusă de Aretia Tătărăscu, iar Crucea de pe 
Caraiman, monument ridicat la cota 2 291 m, dedicată eroilor ceferiști, căzuți în război, 
grație inițiativei unor voluntari. 

18 Universul, 38, nr. 19, din 4 decembrie 1919, apud Maria Bucur, Heroes and Victims. Remembering 
War in Twentieeth-Century Romania, Bloomington: Indiana University Pres, 2009, p. 100.

19 Decretul Regal, nr. 4105, din 12 septembrie 1919.
20 Simona Nicoară, „Metamorfozele istorice ale concepțiilor despre patrie și patriotism”, Caiete 

de Antropologie Istorică, nr. 22-23, ianuarie –decembrie 2013, pp. 50-51.
21 S. Nicoară, op.cit., p. 52, nota 70. Vezi, pe larg Vasile Buruiană, Pe urmele eroilor, Buzău: 

Editura Lorilav, 2011, 483 p.
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Nu-i lipsit de interes și de subliniat implicarea feminină în inițiativele care au ca 
obiect doliul și celebrarea, după o mai veche idee după care femeilor, în calitate de 
mater dolorosa, le revine rolul principal în administrarea doliului și suferinței, ca și în 
perpetuarea și celebrarea memoriei morților. Din acest punct de vedere, ne lipsesc cer-
cetări care să reconstituie tocmai modul cum au apărut aceste monumente cu miile și 
zecile de mii, în toate localitățile patriei. Cum se explică asemenea atitudini aparent 
contradictorii. Relativ simplu. Înainte de toate, o atitudine de respect și pioșenie pen-
tru cei căzuți în Marele Război, care se înscrie în durata lungă a unei societăți creștine, 
care a manifestat mereu o grijă specială față de proprii morți. Dar noutatea constă în 
implicarea statului și transformarea jertfei celor căzuți în război în martirii noului cult 
civic al națiunii și al statului modern.22 

Statele moderne au realizat foarte repede că sunt pe cale să piardă generațiile ti-
nere, deloc sau puțin dispuse să se sacrifi ce pentru o cauză națională, pentru cauza 
patriei, într-o manieră deloc eroică, ci dimpotrivă, într-o manieră de-a dreptul absurdă 
și irațională. Acest fapt indică guvernelor, responsabililor politici și militari, statelor, 
în general, că este nevoie în continuare de procesul de eroizare a morții pentru patrie, 
altfel, cu o următoare ocazie, nu vor mai exista deloc amatori, pentru un asemenea 
sacrifi ciu. Asistăm, de fapt, la nașterea unui nou cult civic a jertfei, al sacrifi ciului, la 
suprapunerea sa peste mai vechiul cult religios, tradițional, ancestral, cu care era în-
conjurată și celebrată moartea.

5. Violența politică și terorismul

Și, în sfârșit, un ultim aspect, dar deloc de neglijat. Așa cum se cunoaște, după răz-
boi are loc un fenomen nemaiîntâlnit până atunci, decât sporadic, propagat și practicat 
de minuscule grupări anarhiste, – anume, o nouă formă de resurgență a violenței, vio-
lența și asasinatul politic. Evident, violența este un fenomen care a subzistat mereu în 
marginile mai largi sau mai înguste ale oricărei societăți moderne, în ciuda procesului 
de domesticire sau de transformare a violenței brute, în forme simbolice, mai ușor de 
girat și de controlat de statele moderne. Din nou, suntem nevoiți să constatăm că răz-
boiul a schimbat, la cald, în durată scurtă, aproape instantaneu, raporturile indivizilor 
cu violența. Participând la război și luând viața unui inamic imaginar, al unui inamic 
construit de propaganda de război, unora dintre indivizi a început să le placă această 
vânătoare de oameni, deoarece exercițiul belic a resuscitat în ei mai vechiul instinct de 
vânător, de care vorbesc unii dintre teoreticienii civilizației.23 

Este adevărat, că pentru orice fi ință umană, instinctul personal, dar și o lungă edu-
cație în valori morale și religioase, precum și în tabu-uri, venite din trecut sau recente, 
au inhibat această pasiune de a ucide, de a lua viața semenului. Or, o întreagă propa-
gandă de război a repetat, până la saturație, că vechiul comandament creștin „Să nu 

22 Emilio Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Roma-Bari, 2007, pp. 25-68.
23 Pentru dosarul complex al violenței în societățile moderne și contemporane, vezi Toader 

Nicoară, „Istorie și violență”, în 9 teme de antropologie istorică, Cluj-Napoca: Editura Accent, 
2013, pp. 81-112.
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ucizi !”, nu mai este valabil în cadrul marii confruntări – că este oarecum suspendat. Pe 
timp de război a lua viața inamicului nu-i deloc un păcat grav, de moarte, unul dintre 
cele 7 păcate capitale. Dimpotrivă, să ucizi, să neantizezi adversarul, este considerată 
o faptă „glorioasă”, legitimată de conaționali și „înnobilată” cu eroism simbolic.24 Ca 
atare, luarea vieții unui semen a fost dezinhibată de toate preceptele creștine, cumva 
suspendată pe timpul războiului – Bisericile fi ind și ele implicate în joc, fi ecare în pro-
pria sa tabără – iar, astfel eliberați de prejudecăți și tabu-uri ancestrale, unora dintre 
combatanți a început să le placă această vânătoare „licită” de oameni, „vânătoarea” de 
semeni. Mai mult, acest discurs era perceput și ca o puternică afi rmare a masculinității, 
a curajului și virilității masculine. Avem un adevărat clișeu, repetat până la sațietate, 
că experiența războiul întărește bărbăția masculină și curajul, că războiul transformă 
tinerii adolescenți, abia ieșiți din pubertare, în bărbați curajoși și bravi. Ca atare, unii 
din vechii combatanți, supraviețuitori ai războiului nu s-au oprit aici. Dimpotrivă, a 
început să le placă. Se adaugă acestora reprezentanți ai tinerelor generații, care datori-
tă vârstei nu au făcut războiul, dar care l-au trăit, privindu-l de acasă, cu regretul de a 
nu fi  putut participa la mare încleștare, care avea mai ales pentru tineri (elevi, liceeni, 
adolescenți) dimensiuni de epopee. Or, tocmai pe unii din reprezentanții acestor gene-
rații îi vor reîntâlni, câțiva ani mai târziu, întărind rândurile a tot soiul de bund-uri și 
mișcări, animate de o violență de masă. Mai ales în națiunile înfrânte în război, o imen-
să frustrare și ideea revanșei a alimentat masiv această aprehensiune spre violență. 
Se naște acum, în imediatul post-războiului, o nouă formă de violență, prezentă doar 
sporadic înainte, datorită propagandei anarhiste: anume, atentatul politic și terorismul 
modern, ca fenomene de masă.

Atentatul politic și terorismul modern vin să contrazică întregul efort de discipli-
nare și de control al violenței de care vorbește Norbert Elias și pe care întreaga moder-
nitate s-a străduit să-l pună în operă. Odată cu Marele Război, se pare că indivizii au 
re-descoperit „gustul” pentru violență, dar nu pentru orice fel de violență (deoarece 
violența banală și cotidiană, violența fapt divers, a subzistat mereu în marginile orică-
rei societăți moderne). Este vorba de asasinatul politic și de o întreaga violență politică, 
care se impune în viața publică a statelor interbelice. Și istoria este de-acum cunoscută. 
Toată această propensiune pentru violență a marcat, cu asasinate politice răsunătoare, 
deceniile interbelice și va conduce la cel de-al doilea război mondial, douăzeci de ani 
mai târziu. Mai mult chiar, apar acum, în imediata posteritate a războiului, ideologii 
noi, radicale, ideologii care fac apologia violenței …, ideologii care, așa cum se cunoaș-
te, nu se vor opri deloc la vorbe. Și, iată-ne ajunși, cumva, pe nesimțite, în noua lume 
a secolului XX, din care încă, se pare că nu am ieșit …, dimpotrivă, lucruri grave și 
tulburătoare sunt, se pare, în fața noastră!

24 Emilio Gentile, op.cit., pp. 49-50.
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Oamenii și Moartea în Marele Război.
Atitudini și comportamente

Rezumat: Marele Război a marcat profund civilizația umană la începutul secolului al XX-lea, având 
consecințe dramatice, în plan politic, social, economic și psihologic. Această lucrare analizează unele 
atitudini și comportamente noi, care au loc în relația omului cu moartea, din perspectiva Marelui Război: 
eroizarea morții, în prima fază, denigrarea ei în timpul războiului, problema cadavrelor, memoria mor-
ților și noul cult al eroilor, apariția unor noi forme de violență, manifestarea noului terorism politic și a 
asasinării politice în perioada interbelică.

Cuvinte cheie: Marele Război, moarte, violență, memorie, eroizare.

Peoples and Death in the Great War.
Attitudes and behaviors

Abstract: The Great War marked in a profound manner the human civilization at the beginning of 
the XXth century, having dramatic, political, social, economic and psychological consequences. This 
paper examines some of the attitudes and new behaviors, occurring in man’s relation with the death, by 
the circumstances of the Great War: the heroisation of the death, in the fi rst phase, the de-heroisation 
during the wartime, the issue of the dead bodies, the memory of the dead and the new cult of the heroes, 
the occurrence of new forms of violence, the emergence of the new political terrorism and the political 
assassination during the interwar period.

Keyword: Great War, death, violence, memory, heroisation.
 


