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Europa în perioada militarismului

Într-o excelent� sintez� din monumentala Encyclopédie de la Grande Guerre, istoricul 
Patrick Cabanel prezint� fresca na�ionalismului �i a sentimentului na�ional din spa�iul 
european de la sfâr�itul secolului XIX �i pân� la izbucnirea r�zboiului. Întreaga Europ�, 
chiar �i cele mai tinere state, sunt cuprinse de febra sentimentelor na�ionale. Astfel, 
începe un intens proces pentru „inocularea unui sentiment de apartenen�� la o limb�, 
la o istorie, la o na�iune comune”.1 O fraz�, atribuit� lui Massimo d’Azeglio în 1861, de-
scrie cel mai bine rolul pedagogiei na�ionale: „l’Italia e fa�a, bisogna da fare gli Italiani”, 
adic� Italia este f�cut�, r�mâne s�-i facem pe italieni. Deci statul italian a fost f�cut: „a 
transforma în na�iune un stat”2 înseamn� a crea con�tiin�a apartenen�ei la ceva a indi-
vizilor care compun acel stat. Mai bine zis, de a le inocula sentimentul patriotismului, 
fa�� de na�iune, de institu�iile sale �i, mai ales, fa�� de datoria care o au ca �i cet��eni ai 
unei na�iuni. Este exact diferen�a care separ�, conform unor speciali�ti, patriotismul de 
na�ionalism, chiar dac� ele se confundau �i se mai confund� adesea.3 Acest sentiment 

1 Patrick Cabanel, Sentiments nationaux et terres irredente, în Encyclopédie de la Grande Guerre 
1914-1918. Histoire et culture, Sous la direction de Stéphane Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques 
Becker, Paris: Bayard, 2004, p. 35. 

2 Ibidem. 
3 Encicolpedia Blackwell a gândirii politice, Coordonator David Miller, Traducere din englez� de 

Dragan Stoianovici, Bucure�ti: Humanitas, 2000, pp. 562-566 (sub voce). O analiz� detaliat� a 
tuturor teoriilor ce fac diferen�ierea între conceptele de patriotism �i na�ionalism, în: Maurizio 
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de apartenen�� poate � atribuit unui spa�iu geogra�c, unei limbi, unei culturi, unui su-
veran. Tocmai acesta a fost rolul pedagogiei na�ionale moderne: cizelarea con�tiin�elor 
pe fundamentul apartenen�ei la o na�iune �i a sacri�ciului individual necesar a se face 
pentru aceast� na�iune. Un întreg program educa�ional a fost programat în a doua jum�-
tate a secolului XIX în toate statele Europei. În Fran�a, Michelet �i Lavisse, sau Guizot �i 
Ferry de exemplu, la fel cum se întâmpl� �i în alte state, au creat o identitate de „locuri �i 
teme” pentru înt�rirea sentimentelor na�ionale. �coala, monumentele, literatura, presa, 
armata �i chiar Biserica, timbrele �i r�zboaiele au fost principalele „locuri �i momente” 
unde „se f�ceau” francezii, italienii, românii, germanii etc.4

Un astfel de program educativ a fost strâns legat de politica militarismului, promo-
vat� necontenit în statele europene. Acest tip de „militarism” se poate observa cel mai 
bine în Germania începutului de secol XX. Sub atenta coordonare a generalului Helmuth 
von Moltke, Germania a cheltuit pentru instruc�ia armatei 14,3 milioane de franci, în 
timp ce, spre exemplu, Fran�a a cheltuit doar între 3 �i 4,6 milioane. Un alt aspect can-
titativ referitor la importan�a antrenamentelor pentru solda�i: în 1912 Fran�a avea doar 
�apte câmpuri (baze) de instruc�ie, cele mai mari întinzându-se pe o suprafa�� cuprins� 
între 300 �i 2.000 hectare. În acela�i timp, Germania bene�cia de 26 de astfel de baze 
de antrenament, �ecare având cel pu�in 5.625 hectare.5 Instruc�ia a fost strâns legat� 
de moralul trupelor. F�r� moral, aceasta nu avea e�cien��. A�adar, ultimele decade ale 
secolului XIX �i începutul secolului XX au stat sub fascina�ia teoriilor militariste. Ideea 
c� armata reprezint� „spiritul na�iunii” a determinat guvernele statelor s� investeasc� 
masiv în armat�, mai ales în instruc�ie �i armament. Extinderea serviciului militar la 
un num�r foarte mare de solda�i a determinat �i investi�ii masive în proiectele militare 
utopice. Asemenea m�suri permiteau �ec�rei mari na�iuni s� viseze la o victorie rapid� 
în caz de agresiune din partea alteia. Cre�terea popula�iei Europei într-un ritm rapid în 
secolele XVIII �i XIX, au permis statelor s� extind� constant aria de recrutare. Dac� în 
1700, popula�ia Europei era undeva în jurul a 110 milioane, în 1900 ajunge la 401 mili-
oane locuitori, pentru ca, în 1913 s� avem un total de 468 milioane. În Marea Britanie �i 
Imperiul 
arist, de exemplu, între 1800 �i 1910 popula�ia a crescut de patru ori, iar în 
alte state s-a dublat sau triplat. Toate aceste fenomene au încurajat investi�iile majore 
în armatele na�ionale, acestea devenind „armate de mas�”.6

Cunoscutul istoric Niall Ferguson sus�ine �i el r�spicat faptul c�, cultura a fost cea 
care a provocat primul r�zboi mondial, mai precis „cultura militarismului”. 7 În câteva 

Viroli, Din dragoste de patrie. Eseu despre patriotism �i na�ionalism, Traducere din englez� de 
Mona Antohi, Bucure�ti: Humanitas, 2002. 

4 Patrick Cabanel, Sentiments nationaux..., pp. 35-36. 
5 Hew Strachan, „Training, Morale and Modern War”, în Journal of Contemporary History, Sage 

Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol. 4 (2), 2006, p. 219. 
6 Hew Strachan, European Armies and the Conduct of War, London and New York: Routledge 

Taylor & Francis Group, 2005, pp. 107-108. 
7 Niall Ferguson, The Pity of War, London: Penguin Books, 1999, p. 1. 
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pagini bine argumentate, reputatul istoric expune ce a însemnat de fapt aceast� cultur� 
a militarismului. Ea s-a remarcat, în primul rând, pe t�râmul fascinant al literaturii. 
Numero�i „oameni de litere” germani �i englezi au imaginat înfrico��toarea curs� a în-
arm�rii în romane de succes, care se încheiau în mod dramatic pentru una dintre marile 
na�iuni europene: invzia �i cucerirea ei, pe ape, pe uscat, sau chiar prin aer. Imagina�ia 
acestor scriitori a produs scenarii apropiate de realitate �i care, s-au dovedit viabile în 
1914. Ace�ti „profe�i” litera�i au alimentat încontinuu spaima opiniei publice �i a autori-
t��ilor fa�� de invazia iminent� a „du�manului per�d”. Ce a însemnat în realitate politica 
militarismului pentru Ferguson? În Anglia, mai ales în urma avertismentului primit 
dup� cele dou� r�zboaie cu „burii”, se constat� un interes crescut pentru îmbun�t��irea 
preg�tirii militare. În doar câ�iva ani, organiza�iile cu caracter militar, atrag tot mai mul�i 
membrii voluntari. Este o perioad�, al c�rui apogeu va � atins în primele luni de r�zboi, 
în care voluntariatul în scopuri militare cunoa�te o larg� r�spândire în rândul tinerilor, 
în special în Europa. În Imperiul Britanic, The National Service League, fondat� de George 
Shee, are în 1912 impresionantul num�r de 98 931 membrii �i al�i 218 513 sus�in�tori, 
a�a-numi�ii „supporters”, care pl�teau contribu�ia simbolic� de un penny. Baden-Powell’s 
Boy Scouts avea în 1913, 150.000 de membrii. Cea mai popular� organiza�ie, Volunteer 
Force se bucura de o aderen�� de 2,7 % de membrii din rândul popula�iei masculine cu 
vârsta între 15 �i 49 de ani.8 To�i factorii �i indivizii capabili s� ajute au fost implica�i în 
aceast� entuziasmat� ac�iune de recrutare �i popularizare a manifest�rilor militariste. 
Jurnali�ti, clerici �i o��eri în retragere au pornit o puternic� campanie de popularizare 
a acestei idei, în care se punea accent pe valorile patriotismului promovat de diversele 
ligi cu caracter militar. Parc� îl vedem pe vicarul de Hampshire colindând cele dou� 
mii de parohii cu acel celebru pam	et despre „cugetarea religioas� �i serviciul na�ional” 
(Religious Thought and National Service).9

Din programul complex de m�suri ce vizau politica „militarismului”, problema spi-
onajului s-a a	at mereu în centrul aten�iei. Aceast� atitudine fa�� de pericolul iminent al 
spionilor care bântuie liber prin �ar�, o g�sim în toate statele europene. Ea face deliciul 
unei literaturi tot mai numeroase, începând cu �nal de secol XIX. Romanele engleze�ti 
de la începutul secolului XX privilegiaz� tema spionajului �i a invad�rii insulei brita-
nice de c�tre germani. Niall Ferguson la c�rui monumental volum The Pity of War �i-a 
câ�tigat meritul de a � printre cele mai importante c�r�i dedicate Marelui R�zboi, î�i 
intituleaz� primul subcapitol Profe�ii. În paginile dedicate acestei problematici, istoricul 
britanic sintetizeaz� ideile centrale ale unor romane ce au produs un impact deosebit în 
sensibilitatea na�ional� britanic� în primii ani ai secolului trecut.10 Volume ca The Spies 
of Wight al lui Headon Hill �i A New Trafalgar scris de A.C. Curtis imagineaz� scenarii 
care pot � reale. Prezen�a miilor de cet��eni germani în Marea Britanie constituie un 
pericol iminent, datorit� serviciilor de spionaj pe care le fac. În romanul lui Curtis, un 

8 Ibidem, p. 15. 
9 Ibidem, p. 16. 
10 Ibidem, pp. 1-11. 
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r�zboi naval între Germania �i Anglia este iminent. Scenariile apocaliptice cu invadarea 
insulei de c�tre nem�i au creat un �oc în societatea englez�, mai ales articolele de pres� 
care alimentau spaima colectiv�.11

Tema spionajului nu a ocolit nici societatea româneasc�, �ind sus�inut� �i de presa 
sprijinit� �nanciar de diverse curente de opinie. În anii premerg�tori primului r�zboi 
mondial, marile diploma�ii europene prezente la Bucure�ti, încurajau astfel de zvonuri. 
Era o curs� de men�inere a opiniei publice în sfera de in	uen�� a uneia dintre marile 
puteri. Intrarea în r�zboi în anul 1913 împotriva Bulgariei a declan�at un puternic val de 
ur� fa�� de �ara vecin�. Datorit� faptului c�, mai ales în sudul ��rii, locuiau foarte mul�i 
cet��eni de etnie bulgar�, tema spionajului prime�te o aten�ie special�, atât în timpul 
celui de-al doilea r�zboi balcanic, cât, mai ales, în timpul Marelui R�zboi. Un exemplu 
elocvent, pentru Regatul României, este cel al profesorului Al. Tzigara-Samurca�, care 
cere s� �e înrolat ca voluntar în r�zboiul balcanic din 1913. Fiindu-i acceptat� solicitarea, 
este numit în „serviciul supravegherii �tirilor”, cu sarcina de a scrie articole. Primul 
dintre ele, având drept tem� Nu cru�a�i pe spioni, apare în ziarul Presa din 28 iunie 1913, 
redat integral în volumul de Memorii. A�adar, serviciul propagandei func�ioneaz� foarte 
bine �i în timpul r�zboaielor balcanice. Du�manul patriei este barbarizat, el are trimi�i 
spioni printre „adev�ra�ii �i ai patriei”.12 Din articol se poate observa spaima colectiv� ce 
domina societatea fa�� de supu�ii str�ini, respectiv bulgari, care vorbesc limba român� 
�i care, prin diverse mijloace pot a	a informa�ii pre�ioase pentru du�man. Sfaturile pe 
care Tzigara-Samurca� le d� cet��enilor români contribuie la identi�carea „perver�ilor” 
inamici ai na�iunii. Aceast� propagand� creeaz� o ur� colectiv� contra na�iunii bulgare, 
ur� care va atinge apogeul între 1916-1918. În acest sens, autorul articolului Nu cru�a�i 
pe spioni î�i încheie îndemnurile cu urm�toarele sfaturi: 

Feri�i-v� dar de a face dest�inuiri ce ar putea � folosite de numero�i spioni ce ne 
înconjoar�. Nu v� da�i în l�turi îns� de a dibui pe ace�ti mi�ei vr�jma�i ai neamului 
nostru. Orice român e deci dator s� denun�e persoanele suspecte de spionaj. Împlinindu-
�i aceast� sfânt� datorie, cei nechema�i sub arme se pot �i ei f�li s� contribuie la salvarea 
Patriei. 13

Pedagogia na	ional� �i sacri
ciul pentru patrie în societatea româneasc�

„Instruc�ia, mai degrab� decât lupta, a fost experien�a dominant� în secolul XX”14. 
Prin aceast� instruc�ie sau antrenament, militarul achizi�ioneaz� cuno�tin�e �i deprin-
deri mai mult decât utile în r�zboiul modern. El, soldatul, se obi�nuie�te cu „confuzia 
�i zgomotul”, cu m�celul de pe front. „Acest fel de antrenament trateaz� frica ca parte 

11 Ibidem, p. 1. 
12 Al. Tzigara-Samurca�, Memorii II, (1910-1918), Bucure�ti: Editura „Grai �i su	et - Cultura 

na�ional�”, 1999, pp. 52-53. 
13 Ibidem. 
14 Hew Strachan, Training, Morale and Modern War..., p. 216. 
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normal� a luptei”, obi�nuie�te organismul uman cu capriciile r�zboiului modern: de a 
lupta zile �i nop�i, indiferent de vreme. A�adar, soldatul este preg�tit pentru oboseal� 
dus� pân� la surmenaj, extenuare a întregii �in�e umane. �i, ce este mai important, 
antrenamentul îl înva�� �i îl preg�te�te pe soldat s� ucid�, s� �e e�cient.15 Care este 
îns� situa�ia în Regatul României? �i-a g�sit un loc bine de�nit militarismul �i educa�ia 
patriotismului printre problemele, nu pu�ine, cu care se confrunta tân�ra na�iune? În 
speran�a de a creiona o imagine concis� �i cât mai aproape de realitate, vom da cuvântul 
unor speciali�ti, implica�i activ în acest proces di�cil. 

Generalul S. Schele�i, public� în 1901 un volum de „maxime �i cuget�ri” pentru tinerii 
recru�i. Acest tip de bro�uri, care cuprind diverse sfaturi devin, în ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea �i începutul secolului XX, o mod� printre generalii cu „aplec�ri spre 
scris”. Fie c� experien�a proprie este în m�sur� s�-i îndemne la astfel de întreprinderi 
personale, sau, stagiile f�cute la marile �coli militare din Occident, respectivele demersuri 
reprezint� un aspect important al pedagogiei na�ionale. El nu se rezum� doar la �colile 
militare sau pentru tinerii solda�i �i o�e�eri, treptat, sub in	uen�a pedagogiei occidentale, 
se încearc� r�spândirea pentru toate �colile a modelului educa�iei militare. Descoperirea 
bene�ciilor exerci�iilor �zice, a gimnasticii, care se a	au sub apanajul �colilor militare �i 
ale armatei în general, a reprezentat un moment cheie în evolu�ia sistemului educa�ional 
la tineri. Masculinitatea trebuia între�inut� prin exerci�ii speci�ce de dezvoltare �i însu�ire 
a deprinderilor necesare unei dezvolt�ri optime a metabolismului. Aceast� caracteristic� 
a coincis cu impulsul spectaculos al militariz�rii. Din acest motiv, dezvoltarea corect� 
a trupului trebuia s� se fac� în paralel cu aplicarea unei profunde pedagogii na�ionale. 
Vigurozitatea corpului unui tân�r, nu avea nici o valoare dac� nu era condimentat� de 
ingredientele pedagogiei de a crea buni cet��eni ai patriei. Patriotismul era, în primul 
rând, o problem� ce �inea de educa�ie. �i, într-o perioad� în care na�iunile c�utau cu 
ardoare s� se a�rme pe plan interna�ional, s� sedimenteze patriotismul în rândul cet�-
�enilor lor, educa�ia a constituit baza acestui proces. Intelectualilor le-a revenit sarcina 
de a promova ideile unei puternice ac�iuni de „constituire” a viitorilor cet��eni a unei 
na�iuni viguroase. Aceast fenomen, speci�c tinerelor na�iuni europene, va lua o amploare 
nemaiîntâlnit�. Practicat sub diverse forme, scrisul pedagogiei na�ionale va deveni un 
canal important în acest proces. În „maximile �i cuget�rile” sale, generalul Schele�i, sur-
prinde noul tip de educa�ie militar�, speci�c� na�iunilor europene: „Preg�tirea tineretului, 
prin �colile publice, la îndatoririle militare, trebuie s� �e pe baza organiz�rii noastre militare �i 
a reducerii termenului de serviciu militar”.16

Tot mai mult se constat� faptul c� o na�iune este puternic� dac� bene�ciaz� de o ar-
mat� puternic�. Îns�, o armat� puternic� se putea crea cu o �coal� pe m�sur�. Investi�iile 
f�cute în sistemul public de înv���mânt au, în aceast� perioad�, leg�tur� cu militarizarea 
na�iunilor. Acela�i autor a�rm�: „F�r� bune �nan�e �i bune �coli publice - e cu neputin�� o 

15 Ibidem, p. 217. 
16 S. Schele�i, Maxime �i cuget�ri militare închinate armatei romîne, Gala�i: Tipogra�a Tim. 

Nebuneli,1900, p. 8. 
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bun� armat�”.17 A�adar, patriotismul putea � inoculat indivizilor printr-o bun� educa�ie. 
De�i în faz� incipient�, acest proces cunoa�te la sfâr�itul secolului al XIX-lea o extindere 
consistent� în societatea româneasc�. Iat� cum vede acela�i specialist disciplina în r�z-
boi: „A � disciplinat în lupt�, vra s� zic� a-�i st�pâni nervii �i apuc�turile nervoase”.18 A�adar, 
speciali�tii militar anticipeaz� rolul important al „st�pânirii de sine” în r�zboiul modern. 
Aceast� constatare se va veri�ca cu prisosin�� în timpul primului r�zboi mondial când, 
nevrozele vor deveni printre cele mai r�spândite afec�iuni printre combatan�i. 

R�mânând pe aceea�i pozi�ie, îi vom acorda prioritate ra�natului intelectual cu ac-
cente romantice, A.D. Xenopol. Acesta î�i expune ideile despre importan�a r�zboiului în 
lume, la Congresul de sociologie de la Londra. Dintre to�i participan�ii, el �i doi profesori, 
unul din New York �i unul din Gra�, argumenteaz� �i sus�in ideea c� r�zboiul este un r�u 
necesar. Dup� dezbateri îndelungate s-au �xat teoriile pro �i contra r�zboiului, Xenpol 
r�mânând la ideea c� r�zboiul este necesar în evolu�ia societ��ii omene�ti.19 Cunoscutul 
istoric român î�i începe pledoaria prin a a�rma, dând �i o serie de exemple, c� cele mai 
multe dintre r�zboaiele omenirii au provocat schimb�ri majore în în	orirea civiliza�iei 
�i în modernizarea societ��ilor. Pornind de la r�zboaiele medice care au provocat la 
eleni o în	orire civiliza�ional� �i cultural� remarcabil� �i ajungând la r�zboaiele de o 
sut� de ani care au dat na�tere în Fran�a unei puternice con�tiin�e a „na�ionalit��ii sale 
deosebite”, sau r�zboaiele „silezice” care au f�cut din Prusia o mare putere. Pe de alt� 
parte, r�zboaiele lui Napoleon, a�rm� Xenopol, au r�spândit ideile revolu�iei franceze 
la toate popoarele Europei, în timp ce r�zboiul Crimeii a ren�scut politic Principatele 
Române.20 Mergând în aceia�i direc�ie, istoricul român a�rm� c� au existat �i r�zboaie 
„nedrepte”, care au cauzat prejudicii majore unor popoare; el d� exemplu Poloniei care 
�i-a pierdut libertatea, sau a na�iunilor din Imperiul Austro-Ungar, care de ani buni lupt� 
pentru independen��. Îns�, a�rm� el: 

Dac� tragem bilan�ul binelui �i r�ului ce r�zboaiele de pân� acum le-au l�sat în 
curgerea dezvolt�rii, g�sim c� binele a covâr�it cu mult relele �i mai ales c� binele s-a 
întrupat în forma de via�� nepieritoare, pe când relele, în cele mai multe cazuri, au 
disp�rut �i au fost uitate.21

Sigur c�, dintr-un anumit punct de vedere, pe care îl reg�sim �i la al�i intelectuali 
ai vremii, a�a cum am v�zut mai sus, Xenopol pare s� aib� dreptate. Perioada în care 
scrie el, în care î�i formase opiniile, reprezenta apogeul a�rm�rii na�iunilor moderne. 
Romantismul contribuise din plin la in	uen�a spiritelor luminate din Europa în direc�ia sa-

17 Ibidem, p. 13. 
18 Ibidem, p. 81. 
19 A.D. Xenopol, „Congresul Sociologic din Londra �i organizarea militar� a �coalelor din 

România”, extras din Analele Academiei Române, Seria II – Tom. XXIX, Memoriile Sec�iunii Istorice, 
Bucure�ti: Inst. De arte gra�ce „Carol Göbl”, 1906, p. 2. 

20 Ibidem, pp. 3-5. 
21 Ibidem, pp. 6-7. 
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cri�ciului pentru na�iunea puternic�, cât mai aproape de idealul visat de ani buni. Aceea�i 
direc�ie o are Iorga, d’Annunzio �i al�i mul�i intelectuali germani, englezi, francezi etc. 
Pledoaria pe care mar�eaz� a�a de insistent Xenopol reprezenta o caracteristic� a gândirii 
europene din acea perioad�. Micile con	icte în urma c�rora na�iunile se a�rmaser� în 
a doua jum�tate a secolului XIX, nu putea � totu�i un motiv concludent. Echilibrul de 
putere între marile puteri �i implicarea indirect� sau chiar f��i�� a unora dintre ele, sunt 
factori care au contribuit mai mult în acest proces al na�terii na�iunilor moderne. De�i 
speran�ele erau mari, drumul era anevoios �i plin de obstacole. „Ridicarea na�iunii” era 
principala idee în toate expunerile lor. Istoricul Catherine Durandin surprinde foarte bine 
asem�narea discursului la Xenopol �i Iorga. Ambii au studiat la Sorbona, Paris. Xenopol, 
profesorul lui Iorga, l-a in	uen�at pe acesta în direc�ia scrisului istoric �i al ideilor. Ambii 
au fost in	uen�a�i de intelectualii na�ionali�ti francezi �i germani.22 Acest idealism este 
promovat de cei doi mari istorici în toate interven�iile �i scrierile referitoare la na�iune. 
Xenopol era convins c� un r�zboi va ridica na�iunea român�. Apologia pentru r�zboaie 
este sintetizat� în acest paragraf elocvent: 

R�sboiul con�ine totdeauna în el moartea cu putin�� a popoarelor ce-l duc, �i pri-
mejdia legat� de el este îns�n�to�itoare pentru popoare. Ea le încordeaz� puterile, le face 
s� vad� c� via�a este un bun pre�ios care trebuie s� �e ap�rat; pune asupra indivizilor 
îndatorirea de a mântui întregul �i de a se jert� pentru el; hr�ne�te �i dezvolt� iubirea de 
neam �i de �ar� �i înt�re�te deci instinctul de p�strare a speciei, pus de natur� chiar în 
om, pentru a precump�ni predominarea cea prea mare a instinctului p�str�rii personale, 
izvorul egoismului; dezvolt� în su�et în�orirea sim��mintelor altruiste �i d� vie�ii o 
cump�nire �i o greutate pe care nu ar putea-o avea f�r� teama de moartea cu putin��.23

A�adar, teoria lui Xenopol dezvolt� valen�e regeneratoare, spaima mor�ii colective, 
provocat� de r�zboiul nimicitor, metamorfozeaz� întreaga societate, dând na�tere unei 
vie�i bazat� pe valorile principiilor universale ale binelui. Mai bine spus, caracterul 
distructiv la r�zboiului transform� indivizii care supravie�uiesc în persoane cu valen�e 
s�n�toase de convie�uire. Ace�ti indivizi au datoria de a crea viitoarea na�iune, mult 
mai în	oritoare �i puternic�. În ciuda informa�iilor despre r�zboiul ruso-japonez, isto-
ricul român nu avea s� �tie despre cât de distructiv va � viitorul r�zboi �i ce consecin�e 
nefaste va avea acesta asupra indivizilor �i na�iunilor. A�a cum vom vedea în paginile 
acestei cercet�ri, genera�ia care a supravie�uit r�zboiului în frunte cu Vasile Pârvan, 
face un rechizitoriu foarte dur societ��ii postbelice. Sintetizând, aceste acuze se refer� 
la expresia atribuit� înc� de atunci „genera�iei pierdute” �i se refer� la „cei buni” care 
au pierit în r�zboi, supravie�uind o mare parte dintre „escroci”. 

22 Catherine Durandin, Discurs politic �i modernizare în România (sec. XIX-XX), în special capitolul 
„Primele elemente ale unui studiu asupra no�iunii de in	uen�� francez� în România: Cazurile 
Xenopol �i Iorga”, Studiu introductiv Simona Nicoar�, Traducere din limba francez� Toader 
Nicoar�, Cluj-Napoca: Presa Universitar� Clujean�, 2001, pp. 111-123. 

23 A.D. Xenopol, Congresul Sociologic..., p. 7. 
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Care este datoria �ilor na�iunii? O întrebare la care Xenopol r�spunde în 1906, parc� 
anticipând pleiada de discursuri a lui Iorga din timpul marelui r�zboi: 

Fiecare cet��ean teaf�r este îndatorat a pl�ti, dup� împrejur�ri, datoria sa de sân-
ge c�tre �ara c�reia apar�ine. Sistemul na�iei armate a înlocuit pe acel al armatelor 
deosebite de popor.24

Adept al militariz�rii na�iunilor, istoricul român deplânge soarta serviciului militar 
care s-a redus considerabil �i nu mai poate oferi tinerilor solda�i instruc�ia necesar�. 
Reducerea stagiului militar de la 5 sau 7 ani la 2 ani sau chiar 1 an pentru cei cu studii, 
reprezint� „ruinarea instruc�iei �i a disciplinei militare”. Chiar dac� în cazul României, 
serviciul militar este între 3 �i 5 ani, faptul c� personalul specializat al instructorilor este 
folosit cu predilec�ie în serviciul permanent, îl motivez� pe Xenopol s� îi dea dreptate 
unui militar de carier�, care a�rmase c�: „sistemul o�tirii noastre este împ�r�it între 
trupe f�r� conduc�tori �i conduc�tori f�r� trupe.”25 În Europa, dup� anul 1870, statele 
puternice reduseser� stagiul militar profesional de lung� durat� cu înrolarea pe perioade 
mult mai scurte. Italia, Rusia, Austro-Ungaria, Germania �i Fran�a au recurs la aceast� 
m�sur�, îns� au crescut num�rul celor a	a�i în stagiu militar permanent. În preajma 
izbucnirii primului r�zboi mondial Fran�a �i Germania aveau împreun� armate care 
totalizau peste 800.000 de oameni, în timp ce Rusia dispunea de o armat� de peste 
1.300.000 o��eri �i solda�i.26

Revenind la Xenopol, acesta este de acord cu legea prin care toate �colile din Regatul 
României s� �e militarizate, adic�, copiii s� bene�cieze de o instruc�ie corespunz�toare, 
bazat� pe exerci�iile �zice necesare dezvolt�rii masculinit��ii. El deplânge faptul c�, 
gimnastica bene�ciaz� de o aten�ie secundar� în �colile române�ti. Sintetizând minunat 
concep�ia sa despre militarizarea �colilor �i efectul bene�c asupra tinerilor elevi, a�rm�: 

Dac� gimnastica s-ar înlocui cu exerci�iile militare, s-ar ob�ine dintr-o singur� 
lovitur� dou� rezultate minunate: întâi, prin aceste exerci�ii care pun în mi�care toate 
organele corpului, s-ar dezvolta în adev�r puterile acestuia, �i apoi elevul �tiind c� 
el, prin destoinicia dobândit�, va deveni un viteaz ap�r�tor al ��rii, va lega de aceste 
exerci�ii �i un scop moral care le va înnobila �i le va în�l�a în ochii s�i �i în ai tuturora.27

�i mai departe: 

...apoi în�l�area sentimentului de vrednicie în copil, prin uniforma ce ar purta, prin 
mânuirea de arme care-i va insu�a mai de timpuriu ideea c� e b�rbat, nu va putea s� 
nu aib� un bun efect asupra imboldului la înv���tur�.28

Aceste perspective ale intelectualilor asupra necesit��ii r�zboiului �i a acentului pus 
pe pedagogia patriotismului în �coli, în spiritul militarismului, trebuie privite într-un 

24 Ibidem, p. 15. 
25 Ibidem, pp. 16-17. 
26 Hew Strachan, European Armies..., p. 107. 
27 A.D. Xenopol, Congresul Sociologic..., p. 20. 
28 Ibidem. 
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context mai larg. De exemplu, �lozoful englez Bertrand Russel s-a manifestat f��i� pentru 
pace, militând împotriva unui r�zboi inutil.29 Contextul era total diferit în Marea Britanie. 
Englezii intraser� în r�zboi, conform propagandei o�ciale, ca s� pedepseasc� „per�dul 
inamic” ce violase toate normele de drept interna�ional, prin invadarea Belgiei. La noi, 
propaganda na�ional� milita intens pentru un stat na�ional unitar, recuperarea teritoriilor 
ce se cuveneau dreptului istoric. În acest sens trebuie privit� concep�ia lui Xenopol �i a 
celorlal�i intelectuali români despre militarizarea înv���mântului. 

Modelul soldatului ideal: instruc	ia în �colile militare

Într-o conferin�� �inut� la „Clubul O��erilor de reserv�” al c�rui pre�edinte de onoare 
era prin�ul mo�tenitor Ferdinand, în data de 11 aprilie 1890, generalul Ioan Emanoil 
Florescu elogia importan�a disciplinei în cadrul unei armate. În acest sens, el a�rma: 

„Este mare �i radical� deosebirea între armatele vechi �i cele moderne, dar un singur 
lucru a r�mas comun între ele �i va r�mâne pururea temelia întregului edi�ciu; acest 
lucru, sau mai bine acest principiu, de la a c�ruia înt�rire sau sl�bire au depins, în 
to�i timpii, m�rirea sau c�derea Statelor celor mai puternice, se rezum� la cuvântul: 
disciplin�”.30

Despre aspectele ce �in de partea antrenamentelor în �colile militare �i pentru re-
cru�i, numeroasele c�rticele ofer� sfaturi �i recomand�ri ce pun accent pe perseveren�a 
�i seriozitatea instruc�iei zi de zi. C�pitanul Ionescu �tefan spunea în anul 1915 c� „Un 
program chiar bine alc�tuit duce la rezultate slabe dac� nu se execut� cu perseveren��, 
hot�râre �i o st�ruin�� de �er.”31 Dup� acest program consistent de instruc�ie soldatul va 
deveni, ceea ce regele Carol I cerea în preambulul regulamentului militar din 1910: 

Se nume�te osta� oricare locuitor al ��rii chemat dup� lege, a purta armele, pentru 
ap�rarea ��rii �i a institu�iilor ei. Osta�ul trebuie s� �e gata a-�i jert� via�a pentru „
ar� 
�i Tron” în orice împrejurare, s� îndeplineasc�, cu sârguin�� �i din toate puterile, tot 
ce este în folosul semenului s�u pentru binele „
�rii �i al Tronului”. El este dator: 
a � supus, a suferi lipsurile �i nevoile, pe care i le-ar impune starea de pace �i mai cu 
seam� cea de r�zboi; s� cugete c� acestea sunt împrejur�ri pe care puterea omeneasc� 
nu le poate înl�tura.32

Un bun soldat avea un drum lung �i di�cil de parcurs. Cel pu�in în normele tip�rite 
în �ecare an. Pe lâng� „educa�ia �zic�”, „instruc�ia tragerii” sau „exerci�ii de aprecierea 
distan�elor” un rol foarte important era acordat educa�iei morale. Bazat� pe o pedagogie 
na�ional� a „exemplelor glorioase ale trecutului” �i discursurile în�l��toare, valoarea 

29 Richard Norman, Ethics, killing and war, New York: Cambridge University Press, 1995, p. 4. 
30 Ioan Emanoil Florescu, Osebirea între armatele vechi �i cele moderne. Armatele sub regimul 

Constitu�ional, Bucure�ti: Tipogra�a Cur�ii Regale F. Göbl Fii, 1890, p. 4. 
31 C�pitan Ionescu �tefan, Programul instruc�iei recru�ilor, elevilor de caporali �i analfabe�ilor, 

Câmpulung: Tipogra�a �i leg�toria Gheorghe N. Vl�descu, 1915, p. 3. 
32 Regulamentul asupra serviciului interior pentru toate trupele, Bucure�ti: „Clemen�a” Stab. de arte 
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moral� a soldatului trebuia s� constituie elementul care cimenta su	etul s�u de lupt�tor 
preg�tit s� apere cu pre�ul sângelui patria. 

Educa�ia moral�, formeaz� pârghia armatei. For�ele morale trebuiesc cultivate în cel 
mai înalt grad. Convorbirile trebuiesc spuse cu toat� inima, �i ilustrate prin cita�iuni 
�i tablouri din istoria na�ional�.33

Prin exemplele, �e ele pozitive, din istoria na�iunii, �e negative, de exemplu asupra 
dezert�rii, se încerca inocularea sentimentului datoriei �i frica de a nu tr�da imaginea 
glorioas� a înainta�ilor. Se miza foarte mult pe impactul exemplului �i pe chestiunile 
practice. Astfel, în diversele instruc�iuni se spunea clar: 

Educa�ia militar� s� se caute a se face mai mult prin control urm�rind neîncetat pur-
tarea unui om, îndreptându-l mereu, decât prin teorii sterile �i plicticoase. Dezertarea 
�i consecin�ele ei, s� se arate, trecând pe dinaintea oamenilor, dezertori sub baionet�, 
ar�tând apoi locul unde stau închi�i.34

A�adar asist�m la un spectacol al „supliciului”, cum ar zice Foucault, ritualic. 
Dezertorii sunt adu�i periodic în fa�a tinerilor recru�i �i plimba�i mereu prin fa�a re-
cru�ilor ca într-un proces repetitiv, în care, condamnatul, are rolul de a însp�imânta pe 
cei de fa��. 

Cum se f�cea gimnastica în armat�? Pân� în 1915 s-a aplicat modelul german, fo-
losindu-se aparatele aduse din aceast� �ar�. Începând cu anul 1915, c�pitanii Virgil 
B�dulescu �i Justin Marinescu, dup� stagii de preg�tire la Stokholm, introduc în armata 
român� modelul suedez pentru exerci�iile de gimnastic�.35 Chiar dac� schimb�rile nu 
erau majore, totu�i, în plin r�zboi, cu mai pu�in de un an de a intra în marele con	ict, nu 
a fost o mutare inspirat� pentru factorii decizionali ai armatei. Prea pu�in timp pentru a 
se implementa un sistem coerent �i uniformizat pentru toate �colile militare �i centrele 
de preg�tire. Ca �i multe alte erori f�cute de cei responsabili, instruc�ia solda�ilor �i a 
o��erilor a reprezentat o caren�� major�, resim�it� grav în primele luni de r�zboi. Chiar 
dac� au existat o parte dintre solda�i �i o��eri, cu o bun� preg�tire militar�, era prea pu�in 
pentru dimensiunea r�zboiului, atât din punct de vedere a frontului, cât �i a cantit��ii 
umane. Totu�i, în aceste regulamente, sfaturi �i programe pe care le g�sim în volumele 
speciale pentru instruc�ia militar�, atât în �coli, cât �i în armat�, identi�c�m ideea major� 
a pedagogiei militare: �coala �i armata sunt institu�iile care vor cl�di o nou� na�iune, 
mai puternic�, viguroas� �i demn� printre marile state ale lumii. 

Forti�când ra�ional tineretul, disciplinându-l, educându-l s� �e con�tient de da-
toria c�tre Patrie �i Tron în primul rând vom regenera poporul �i ne vom mândri 
în orice împrejurare cu for�ele noastre reale, �ind �i siguri de izbând� tot prin noi.36

33 C�pitan Ionescu �tefan, Programul instruc�iei recru�ilor..., pp. 3-4. 
34 Ibidem, p. 18. 
35 I.C. Dolijan, Gimnastica în Armat�, Ia�i: Tipogra�a Na�ional� I.S. Ionescu & M.M. Bogdan, 1916, 

pp. 16-20. 
36 Ibidem, p. 21. 
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Aceast� regenerare mereu prezent� în discursul propagandistic pentru pedagogia 
na�ional� a tineretului, reprezint� speran�a unei na�iuni tinere de a ajunge printre pri-
mele na�iuni ale Europei. Intelectualii foloseau acela�i limbaj în prelegerile dedicate 
înv���mântului na�ional. Acest tip de discurs a in	uen�at genera�ii întregi de tineri, care 
vor muri între anii 1916-1919 în cel mai cumplit m�cel de pân� atunci. 

Marele R�zboi, educa	ia sacri
ciului pentru patrie �i criticii ei

Într-un excelent articol dedicat a trei personalit��i ce au luptat în primul r�zboi mon-
dial, Joe Lunn surprinde motiva�ia ce i-a determinat pe cei trei s� se înroleze voluntari 
�i s�-�i doreasc� sacri�ciul suprem pentru patria de care apar�ineau. Aceast� latur� 
motiva�ional� tridimensional� reprezint� efectul unei educa�ii speci�ce sfâr�itului de 
veac XIX �i începutului de secol XX. Soldatul poet Robert Graves, în autobiogra�a sa 
explic� alegerea de a merge pe front: �indc� tocmai fusese admis la Oxford, dorea cu 
orice chip s� fug� de universitate. Un alt motiv l-a constituit aversiunea fa�� de germani 
pentru c� invadaser� Belgia. Graves a luptat pe front doi ani �i jumate, �ind r�nit în dou� 
locuri �i suferind �i traumele r�zboiului. La început el a ar�tat un entuziasm �i un curaj 
deosebit, nu de pu�ine ori a�rmând c�-�i va da via�a pentru a avea un comportament 
onorabil pe câmpul de lupt�. Dar, r�nile �i �ocul r�zboiului îi schimb� atitudinea, lucru 
care se remarc� �i în scris. Impactul scrierilor sale, mai ales celebra Goodbye To All That, 
este cel mai receptiv dintre scrierile dedicate r�zboiului.37 

Spre deosebire de Graves, un alt tân�r idealist, de na�ionalitate german�, Ernst Jünger, 
voluntar în armata imperial�, devine, sub in	uen�a lecturilor lui Nie�sche, Schiller �i 
Grimmelshausen, „un brav soldat entuziast �i excep�ional”. Ca �i Graves, pe parcursul 
r�zboiului d� dovad� de fapte de vitejie, î�i risc� via�� de mai multe ori, �ind chiar r�nit 
�i prime�te numeroase decora�ii. Printre acestea Crucea de Fier clasa I �i Crucea Cavalerilor 
de Hohenzollern, dar �i cea mai rar� decora�ie Pour le mérite.38 Dac� memoriile lui Graves 
trateaz� for�a destructiv� a psihicului de c�tre r�zboiul industrializat, Ernst militeaz� 
pentru ascensiunea spiritului uman dincolo de ma�inile de r�zboi, în timp ce condi�iile 
din tran�ee dau na�tere unui nou prototip de soldat, un adev�rat lupt�tor pe front, 
capabil de fapte de bravur�, cu care s� se mândreasc� toat� na�iunea. 

Concluzionând la cele prezentate în articol, autorul a�rm� c� Graves, ca �i Sassoon 
sau Barbusse, prezint� realit��ile crude ale r�zboiului în ciuda victoriei alia�ilor. To�i 
ace�ti scriitori-solda�i prezint� m�celul la care au luat parte �i ruptura care a ap�rut între 
camaraderia dintre fo�tii combatan�i supravie�uitori – între ei, sau întrei ei �i cei mor�i, 
�i restul civililor care au transformat victoria într-o exaltare colectiv�. În schimb, Ernst, 
încercând s� apere înfrângerea cona�ionalilor germani se str�duie�te s� dea o explica�ie 
încurajatoare sacri�ciului f�cut de cei dou� milioane de germani, ajutând la crearea 

37 Joe Lunn, „Male Identity and Martial Codes of Honor: A Comparasion of the War Memoirs 
of Robert Graves, Ernst Jünger, and Kande Kamara”, în The Journal of Military History, vol. 69, 
nr. 3 (iulie 2005), pp. 715-717. 

38 Ibidem, p. 722. 
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a�a-numitului „myth of the experience”, încercând s� diminueze din ideea sacri�ciului 
inutil. Cei mor�i tr�iesc în memoria celor vii, ajutând noile genera�ii s� îmbr��i�eze un 
idealism nealterat, stimulându-i în luptele viitoare. Prelegerile sale viitoare vor încuraja 
�i vor ajuta semni�cativ ridicarea Partidului Nazist pe aripile gloriei sale. Spre deosebire 
de cei doi mari scriitori, Kande Kamara vorbe�te de sacri�ciul f�cut de afro-americani 
pentru drepturile �i libert��ile lor civice, pentru abolirea sclaviei. El a argumentat faptul 
c�, solda�ii americani, luptând pe picior de egalitate cu europenii, s-au întors acas� cu o 
mentalitate schimbat� �i având alt� atitudine fa�� de st�pânii coloni�ti.39

Am prezentat cazul celor trei combatan�i ai Marelui R�zboi pentru a surprinde ide-
alismul, de orice natur� ar � el, care îi impulsiona pe solda�i s� lupte, s�-�i omoare du�-
manul sau s� se lase uci�i. Argumenta�ia în favoarea uneia dintre cauze este nelipsit�, 
mai ales în rândul intelectualilor. Dreptul la o na�iune fericit�, întregit� �i puternic� 
legitimeaz�, pentru Dimitrie Gusti, toate r�zboaiele „ce au un caracter bun”. În acest 
sens, reputatul sociolog a�rm�: 

Ast�zi existen�a unui stat nu se poate ap�ra �i o na�iune nu se poate întregi, decât 
prin r�zboi. Iar r�zboiul care începe pentru a realiza aceste scopuri, este cel mai drept 
de pe lume. 

Dac� nu ar � fost r�zboiul �i ar � domnit pace etern�, nu s-ar � format unele na-
�iuni, �e desp�r�indu-se (Belgia �i Olanda), �e emancipându-se (eliberarea na�iunilor 
balcanice de sub Turci), ori unindu-se, cum s-a f�cut unirea Germaniei �i unire Italiei, 
dup� cum nici noi ast�zi n-am � avut independen�a!

La aspectele r�zboiului trebuie deci ad�ugat înc� unul: r�zboiul este ast�zi un factor 
creator al autonomiei na�iunilor �i al statelor moderne.40

Cu toate acestea, reac�iile indivizilor au fost diferite în timpul mobiliz�rii �i al r�z-
boiului. Fuga de mobilizare, eschivarea de la trimiterea pe front sunt fenomene care au 
f�cut mult� vâlv� în timpul r�zboiului �i dup� încheierea sa. Într-un excelent volum 
dedicat „aspectelor psihologice ale r�zboiului”, D. Caracostea demonstreaz� faptul c� 
discursul o�cial, unde se remarc�: sim��mântul iubirii de patrie, ideea de dreptate, de onoare, 
este perceput diferit de c�tre �ecare individ în parte, pornind de la ��ran, la muncitor, 
negustor, intelectual etc.; chiar �i rolul �i statutul social trebuie avute în vedere.41

Legisla�ia militar�, cu tot arsenalul de legi, decrete �i apeluri propun de fapt, un 
anumit model comportamental al soldatului în fa�a mor�ii. Disciplina în r�zboi, pe 
câmpul de lupt�, reprezint� modul ideal de comportament al combatantului în fa�a 
mor�ii. Pentru c�, atât r�zboiul modern, cât �i cel cavaleresc al Evului Mediu sau cel 
chimic din zilele noastre, înseamn� a elimina du�manul, a-l ucide. În acest spirit se 

39 Ibidem, pp. 733-734. 
40 Dimitrie Gusti, Sociologia r�zboiului, Bucure�ti: Editura �i Institutul de Arte Gra�ce C. Sfetea, 

1915, p. 76. 
41 D. Carcostea, Aspectul psihologic al r�zboiului, Bucure�ti: Editura „Cartea româneasc�”, 1922, 

pp. 105-106. 
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construie�te întregul discurs al pedagogiei comportamentale pentru solda�i �i rolul 
lor în construirea na�iunii moderne, care se dore�te o na�iune ce aspir� spre idealul 
propov�duit cu atâta nebunie de unii. �i nu putem s� ocolim proeminenta �gur� a 
unuia dintre „spiritele libere”42 ale Italiei din acea perioad�. Este vorba de intelectualul 
Gabriele D’Annunzio, persoan� controversat� a societ��ii italiene, dar care a jucat un rol 
major în intrarea ��rii sale în r�zboi al�turi de Antant�. Într-un capitol întreg intitulat 
sugestiv Spirite libere, intelectualii de seam� ai vremii au prioritate în excelentul volum 
al lui Mark Thomson, pentru c� ei sunt cei care in	uen�eaz� nu numai opinia public�, 
dar chiar liderii politici marcan�i ai vremii. Nu f�r� ironii �i critici argumentate, autorul 
îl portretizeaz� pe „idolul” culturii italiene de atunci, Gabriele D’Annunzio, ova�ionat 
de unii, cenzurat �i marginalizat de factorii decizionali din Italia pentru desele sale 
lu�ri de pozi�ie. Este binecunoscut� pozi�ia sa tran�ant� fa�� de Austria �i teritoriile la 
care aspirau italienii. Îns�, calculele politice �i maturitatea diplomatic� a politicienilor 
italieni, au primat în fa�a impulsivului na�ionalist italian. Poetul, care se bucura de 
simpatia �i, chiar aprecierea altor lideri mondiali, este astfel nevoit s� plece la Paris �i 
Londra unde nu va rata nici o ocazie s� sus�in� cauza unit��ii na�ionale �i lupta contra 
Austriei, ba chiar s�-�i acuze cona�ionalii adep�i ai neutralit��ii ca „du�mani interni”.43 
La polul opus, se situeaz� intelectualii modera�i. Nu mai pu�in lipsi�i de patriotism, ei 
militeaz� pentru o cale mai pu�in sângeroas� în realizarea idealurilor na�ionale. Unul 
dintre cei mai �ni �i reali�ti observatori ai r�zboiului mondial a fost Duiliu Zam�rescu, 
trecut pe nedrept cu vederea de istoriogra�a româneasc�. În contradic�ie cu mul�i al�i 
intelectuali români, în frunte cu neobositul militant din anii r�zboiului, Nicolae Iorga, a 
c�ror spirit na�ionalist agresiv emana din paginile ziarelor, revistelor �i din discursurile 
�inute regulat, Duiliu Zam�rescu, se remarc� printr-un spirit re�inut, critic uneori fa�� 
de r�zboi �i urm�rile nefaste ale acestuia. Asemeni lui Pârvan, el critic� „idealismul” 
excesiv al intelectualilor, d�un�tor pentru noul chip al r�zboiului. Înc� din 1914, dis-
cursul lui se remarc� prin realismul �i viziunea asupra con	ictului groaznic în care 
lumea se aruncase f�r� discern�mânt: 

Arta de a purta r�zboaie e cu des�vâr�ire schimbat�, dup� cum schimbate sunt o 
mul�ime de manifest�ri ale su�etului omenesc, în veacul al 20-lea. O profund� criz� 
sentimentalo-intelectual� tulbur� lumea modern�. Individul cult din zilele noastre este 
subjugat de o putere nou�, alc�tuit� din nenum�rate n�zuin�e neguroase: idealismul.44

De�i nici Pârvan, �i nici Zam�rescu nu pot � acuza�i de lips� de patriotism, din contr�, 
cei doi sunt promotorii unui patriotism curat, corect �i echitabil pentru to�i indivizii unei 

42 Expresia este preluat� din titlul unui subcapitol intitulat Spirite libere în: Mark Thompson, La 
guerra bianca. Vita e morte sul fronte italiano 1915-1919, Milano: Il Saggiatore, 2009, pp. 52-64. 

43 Ibidem. 
44 Duiliu Zam�rescu, „Su	etul r�sboaielor în trecut �i în prezent”, Extras din Analele Academiei 

Române, Seria II – Tom. XXXVII Memoriile sec�iunii literare, Bucure�ti, Libr�riile Socec & 
Comp. �i C. Sfetea, 1914, p. 1. 
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societ��i; ace�tia se remarc� printr-o critic� acerb� a nedrept��ilor din timpul r�zbo-
iului, a m�surilor ine�ciente luate de guvernan�i �i a sustragerii de la datoria fa�� de 
na�iune. Acest discurs nu este departe de adev�r. Într-un magistral discurs, �inut în 
data de 15 decembrie 1918 în Aula Funda�iei Universitare „Carol I”, numit sugestiv 
Memorial în onoarea camarazilor c�zu�i în r�zboiul pentru unitatea na�ional�, c�rturarul 
Vasile Pârvan face o apologie pentru cei mor�i în r�zboi, dând un nou sens societ��ii 
actuale �i sacri�ciului f�cut pentru ea. F�r� a-i menaja pe inamici, pe cei din interior, 
care s-au sustras de la toate îndatoririle, ba chiar au pro�tat de pe urma r�zboiului, 
Pârvan atribuie un sens profund sacri�ciului �i r�zboiului purtat de na�iunea român�: 

C�ci noi v-am biruit, o, adversari a�a de tri�ti ast�zi, nu pentru c� biruisem moartea, 
dar pentru c� biruisem frica de dânsa. Cum am � putut s� ne mai temem de ea, când 
�tiam acum c� ea nu poate birui decât trupurile, iar nu �i opera noastr�; �ecare dintre 
martirii no�tri, sf�râma�i în �an�uri de obuzele voastre, cre�tea cu înc� o amintire mare 
durere a rasei noastre, cu înc� o putere marea voin�� a genera�iei noastre. 
i în timp ce 
la voi �ecare moarte era, numai, înc� o jale, la noi �ecare moarte era �i o împ�rt��anie 
cu sfânta tain� a idealului. 
i mor�ii no�tri nu erau mor�i pentru cuceriri, - care pot � 
recucerite, - nu erau mor�i pentru glorie, - care e totdeauna în�el�toare, - ci erau mor�i 
pentru libertate, �i aceasta nu moare niciodat�.45

Exist� în memorialistica de r�zboi o contradic�ie în ce prive�te viziunea fo�tilor 
combatan�i asupra experien�ei personale din r�zboi. Dac�, dup� încheierea primului 
r�zboi mondial, furia împotriva discursului idealizat, eroizat despre r�zboi este, totu�i, 
limitat�, dup� al doilea r�zboi mondial, �i, mai ales, dup� con	ictele din Vietnam �i 
Golf, criticile împotriva propagandei imaginii roman�ate asupra r�zboiului devin tot 
mai numeroase. Traumele suferite de combatan�i, îi determin� s� ia o pozi�ie contrar� 
doctrinei o�ciale a armatei. Deziluzia ce se remarc� în memoriile de r�zboi a fost tra-
tat� de Paul Fussel, criticat mai târziu de istoricii militari �i chiar de exponen�ii istoriei 
culturale a marelui r�zboi, Jay Winter sau Joanna Bourke.46 Din 1916, pentru solda�i 
r�zboiul nu mai este „eroic �i glorios”. Tancul, lansatorul de 	�c�ri, gazul de lupt�, 
obuzele �i avioanele sunt vinovatele pentru aceasta. Wilfred Owen, Richard Graves �i 
Erich Maria Remarque au surprins exemplar aceast� transformare. Ei au fost �i printre 
primele victime. Crescu�i în spiritul doctrinei idealiste despre r�zboi �i eroi, au c�zut 
victime „transferului solda�ilor de la rangul de eroi la cel de victime”.47

În cazul românesc, criticile la modul cum s-a f�cut preg�tirea r�zboiului, a instruc�iei 
militare scot în eviden�� diferen�ele clare între teoria �i discursul despre educa�ie �i rea-

45 Vasile Pârvan, „Rosalia. Au c�zut pentru libertate. Un cântec de jale �i un cântec de biruin��”, 
în Memoriale, Bucure�ti: Cartea Româneasc�, 2001, p. 107. 

46 Yuval Noah Harari, „Martial Illusions: War and Disillusionment in Twentieth-Century and 
Renaissance Military Memoirs”, în The Journal of Military History, Vol. 69, No. 1 (Jan., 2005), 
pp. 43-48. 

47 Ibidem. 



124

lit��ile de pe câmpul de lupt�. Generalul I. Culcer, într-o c�rticic� ap�rut� imediat dup� 
r�zboi, atac� societatea româneasc� �i sistemul de guvernare care au permis o degradare 
a vie�ii în general �i a educa�iei na�ionale în special. Pentru a g�si argumente care s� 
demonstreze cât de slab preg�tit� a fost România la intrarea în r�zboi, precum �i pentru 
insuccesele grave din primele luni, autorul face o analiz� lucid� a tuturor aspectelor ce �in 
de formarea individului �i a societ��ii. În acest sens, despre înv���mântul particular de 
dinainte de r�zboi, acesta a�rm�, dup� ce a fost 15 ani profesor în �coli militare �i civile: 

Pensionatele particulare �inute de o singur� persoan� sau de societ��i pe ac�iuni 
alc�tuiau ceea ce se numea fabrica de bacalaureat. Aici p�rin�ii elevilor pl�teau foarte 
scump între�inerea, instruc�iunea �i educa�iunea copiilor lor; în schimb îns�, directorii 
f�ceau totul ca s� mul�umeasc� pe elevi în gusturile �i apuc�turile lor; în scopul ca ei 
s� laude pensionatele c�tre p�rin�i, pentru a-i hot�rî s�-i înapoieze �i în anul viitor. 
Se da elevilor cea mai mare libertate pe timpul ie�irilor, li se tolera în mod tacit frec-
ventarea cafenelelor, localuri publice, de orice fel de petreceri; tot astfel cum se tolera 
�i elevilor din liceele statului.48

Despre educa�ia moral� la tineri, dup� ce face o compara�ie cu statele europene, de 
unde românii adopt� imediat modelul, f�r� a avea o tradi�ie a schimb�rii, autorul a�rm�: 

În consecin�� sunt de p�rere ca, în instruc�iunea public�, ca oriunde, legile progre-
siste trebuie s� urmeze educa�ia moral� a societ��ii, iar nu s� o precead�.49

Referitor la bravura soldatului român �i condi�iile în care a trebuit s� lupte, generalul 
Culcer spune: 

Din toate aceste fapte rezult� c� sl�biciunile morale ce am spus c� s-au observat la 
trupe, trebuiesc atribuite mai ales condi�iilor în care ele au fost angajate; condi�ii care 
au dat na�tere la enerv�ri �i oboseli adesea peste puterile omene�ti.50

Despre importan�a deosebit� pe care o are moralul ridicat în timp de r�zboi, vor-
be�te �i marele general german Ludendor�, care a�rm� despre situa�iile disperate din 
timpul r�zboiului: 

Era esen�ial� men�inerea moralului �i a spiritului r�zboinic în popula�ia civil�, �i 
aceasta în cel mai înalt grad posibil. Vai nou�, de ne-ar � sc�zut m�car o clip�! 
i cu 
cât se prelungea r�zboiul, cu atât cre�tea �i acest pericol, greut��i de neînl�turat se 
iveau tot mai multe �i cerin�ele relativ la înt�rirea moral� �i spiritual� ale armatei �i 
marinei deveneau imperioase.51

48 General I. Culcer, Note �i cuget�ri asupra campaniei din 1916. În special asupra opera�iunilor Armatei 
I-a, Ia�i: Tipogra�a Ziarului „Tribuna”, 1919, pp. 17-18. 

49 Ibidem, p. 19. 
50 Ibidem, p. 120. 
51 Memoriile generalului Ludendor� despre r�zboiul mondial �i pr�bu�irea Germaniei, vol. 1, Bucure�ti: 

Editura „R�spândirea culturii”, 1919, p. 9. 
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Cum se prezenta îns� situa�ia �colilor militare în timpul r�zboiului? Condi�iile deose-
bit de grele din Moldova plin� de refugia�i, bântuit� de boli, epidemii �i foame ofereau 
un tablou dezolant. Acelea�i scene apocaliptice ne ofer� m�rturiile despre condi�iile în 
care erau instrui�i viitorii o��eri: 

Mizeriile �i suferin�ele elevilor de la Dorohoi �i 8 Vân�tori au fost atât de mari �i 
de multe, încât s�racii b�ie�i, nu le vor uita niciodat�. La 8 Vân�tori au fost înscri�i 
aproape 2.000 de elevi. La început cei mai mul�i, mâncau �i dormeau în ora�, iar aloca�ia 
de hran� de 2 lei pe zi, o încasau al�ii. Veneau la �coal� cu ce aveau pe ei, mul�i erau 
civili refugia�i de dincolo de front �i în „adun�rile” din curtea caz�rmii prezentau un 
tablou tragico-comic: unii în hain� �i cu p�l�rie de paie, al�ii jum�tate civili, jum�tate 
militari, mul�i cu ghetele atât de rupte încât li se vedeau ciorapii, ba �i degetele. Astfel 
ie�eau în coloan� de mar� prin ora�, mergând la instruc�ie, pe un ger îngrozitor de 
aspru. Ce trist �i ru�inos aspect aveau companiile acelea împestri�ate �i f�r� arme, 
de elevi ai �colii militare de infanterie!... Întor�i de la câmp, obosi�i �i degera�i, erau 
�inu�i înc� o jum�tate de or� în curte, unde li se servea drept aperitiv, una din acele 
renumite cuvânt�ri cazoane în stare s� nenoroceasc� atâtea tinere vie�i.... 
i astfel 
îmbr�ca�i �i astfel hr�ni�i, �i trata�i aidoma, elevii erau pu�i de dou� ori pe s�pt�mân� 
s� sape tran�ee, s�-�i spele dormitoarele �i zilnic s� asculte cuvânt�ri din ce în ce mai 
uciga�e; �i toate astea pe un ger ce trecea de 20 grade.52

Acela�i autor red� întâmpl�ri petrecute la �coala militar� care, înc� nu se moderni-
zase întru-totul. Duritatea de a vi�ui în astfel de condi�ii, faptul de a trebui zi de zi s� 
execu�i ordine �i s� faci lucruri pe care unii nu le f�cuser� niciodat�, au avut un imapact 
puternic asupra sensibilit��ii acestor tineri. 

Am uitat s� adaug, la îndeletnicirile elevilor, ordinul s� taie lemne �i s� spoiasc� 
pere�ii caz�rmii. Unul dintre elevii mai sensibili, a înnebunit din cauza atâtor mizerii; 
al�ii s-au ales numai cu reumatism, bron�ite �i alte boli, care le vor aminti în tot restul 
vie�ii lor, de „�coala militar�.53

Mai departe, autorul, cu umorul negru caracteristic, ne spune �i ce s-a întâmplat cu 
ace�ti elevi: 

Mul�i dintre elevii acestor oribile �coli, au f�cut tot ce le-a stat în putin�� s� scape: 
unii s-au purtat astfel încât s�-�i atrag� eliminarea din �coal�, al�ii au fugit �i în sfâr�it 
cei mai pr�p�di�i au îndurat toate ororile pomenite în treac�t, �i dac� n-au murit, au 
r�mas cu adânci urme �zice �i su�ete�ti.54

Puternic legat� de lectura patriotismului �i a educa�iei na�ionale, se remarc� �i im-
portan�a sentimentului religios la solda�i. Acesta se relev� din mul�imea relat�rilor la 
aspectele ce �in de serviciul divin, atât în memorii, cât �i în diversele c�rticele cu în-

52 N. Russu Ardeleanu, Scene din �coala militar� (1917-1918), f.e., f. l., 1922, pp. 11-12. 
53 Ibidem, p. 13. 
54 Ibidem, p. 16. 
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demnuri pentru conduita militar�. Dac� în timp de r�zboi, m�rturiile de acest gen sunt 
nelimitate, pedagogia religioas� în cadrul �colilor militare �i în armat� ocup� un loc 
frunta�. Într-o bro�ur� intitulat� sugestiv Rug�ciunile osta�ului din Divizia 35-a Infanterie, 
elementul religios se îmbin� cu sentimentul na�ional �i datoria fa�� de na�iune �i Rege. 
De altfel, pe lâng� aportul clericilor, acest tip de c�rticele cuprind regulat îndemnuri 
ale cadrelor militare. În acest volum, generalul Leoveanu Emanoil, adreseaz� un cuvânt 
introductiv cu caracter pedagogic �i moralizator, în care enumer� triada pentru care 
soldatul este antrenat s� ucid� �i s�-�i dea via�a: Dumnezeu, na�iunea �i suveranul s�u. 

Purta�i cu voi c�rticica aceasta s�n�it�. Ea v� va ap�ra de rele ca �i un scut: citi�i 
deci rug�ciunile din ea, diminea�a la sculare, la mas�, seara la culcare �i oricând su�e-
tele voastre curate simt nevoia s� cear� ajutorul Celui de Sus. S� v� ruga�i cu c�ldur� 
Bunului Dumnezeu, pentru fericirea Patriei �i Iubitului nostru Suveran, pentru 
e�i 
vo�tri �i pentru tot ce v� este scump �i drag, având credin�a c� rug�ciunile voastre 
vor � împlinite.55

Constat�m faptul c�, r�zboiul provoac� sentimente contradictorii, patimi de neima-
ginat în timp de pace �i ridic� instinctele umane la cel mai înalt grad. Fiin�a normal� a 
omului este pus� la grea încercare. Timpul îndelungat al r�zboiului, în care evenimen-
tele se succed cu o repeziciune uimitoare, ve�tile dureroase despre pierderea luptelor, 
a celor dragi, a catastrofelor în general, speci�ce „r�zboiului total” sunt motive mai 
mult decât su�ciente pentru a transforma indivizii. Este �i cazul lui Virgiliu Sl�vescu, 
care scoate în timpul r�zboiului o bro�ur� cu „înv���minte de pe front” destinate a-i 
încuraja pe solda�ii a	a�i pe câmpul de lupt�. A�a cum reiese din partea introductiv�, 
autorul dedic� micul volum memoriei „neuitatului meu frate Ionel”, fost sublocotenent 
în Regimentul Gorj, nr. 18 Infanterie �i care moare în luptele date pe Valea Jiului, la 
Pasul Buliga, în Septembrie 1916.56 Ceea ce surprinde aici, nu este dedica�ia in memoriam 
f�cut� de autor unei rude dragi, care a murit viteje�te în teribilele lupte ce au precedat 
retragerile succesive din Transilvania �i, apoi, din Muntenia. Paginile volumului sunt 
pline de îndemnuri �i sfaturi în care psihologia r�zbun�rii, a uciderii du�manului ex-
celeaz�. Acest tip de îmb�rb�tare, speci�c� primului r�zboi mondial �i care a dezvoltat 
acel sentiment de „a ucide” este metamorfozat� de Sl�vescu într-o ur� dus� la extrem. 
Cartea este o culegere de sfaturi dat� solda�ilor de pe front, a fost tip�rit� în 15 000 de 
exemplare distribuite gratuit solda�ilor. Folosind o mul�ime de citate �i înv���turi din 
istorie, autorul utilizeaz� o serie de texte pentru a însu	e�i curajul solda�ilor. Iat� ce zice 
de r�zbunarea camarazilor: 

Când î�i aduce aminte de luptele trecute, soldatul î�i revede ca în vis to�i camarazii 
s�i c�zu�i, care dorm prin toate unghiurile p�mântului pe unde Regimentul s�u a 
trecut. …

55 General Leoveanu Emanoil, „Bravi osta�i ai Diviziei de o�el”, în Rug�ciunile osta�ului din Divizia 
35-a Infanterie, Culese �i rânduite de Preot C�pitan Ec. Dimitrie Argint, f.a. 

56 Virgiliu I. Sl�vescu, Înainte!... Înv���minte de pe front adunate �i pentru front date, Boto�ani: 
Tipogra�a B. Saidmann, 1917. 
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Ei sunt totdeauna în adâncul su�etului celor care r�mân, �i la acest gând, �ecare 
simte c� se înt�rât� în el o nedeslu�it� mânie ce-i face bra�ul mai tare �i ochiul mai viu. 

În tran�ee sau în lupt�, soldatul nu trebuie s�-�i g�seasc� lini�te, pân� ce nu va 
� pl�tit scump du�manului pe camaradul s�u lovit. Mor�ii strig� r�zbunare! Nici o 
arm� nu e mai tare �i mai dreapt� ca arma celui mort!57

Îndemnurile reprezint� o refulare a autorului ap�rut� în urma a dou� evenimente 
cu un puternic impact asupra sa: moartea fratelui �i, a doua tragedie, suferin�a c�derii 
celei mai mari p�r�i a teritoriului în mâinile inamicului. �ocul puternic provocat în prima 
parte a campaniei române�ti a dat na�tere unor sentimente puternice de autoconservare 
în rândul românilor. Ideea sacri�ciului colectiv, cum a fost, de exemplu, „triunghiul 
mor�ii”, nu este str�in� nici de cercurile politice române�ti, �i chiar ale alia�ilor. Ura pe 
care o sim�im în aceste îndemnuri, poate � atribuit� �i faptului c� a pierdut o persoan� 
foarte drag�. Moartea fratelui în r�zboi, în general moartea unei rude apropiate a pro-
vocat dureri individuale greu de imaginat. Consolarea putea veni printr-o înfrângere 
cumplit� a inamicului, ai c�rui solda�i trebuiau omorâ�i f�r� nici un resentiment. Aceast� 
r�zbunare a camarazilor mor�i, o lege a talionului speci�c� r�zboiului în general, devine 
pentru mul�i combatan�i o obsesie. În alt loc, autorul, bun cunosc�tor al psihologiei 
solda�ilor ce luptau pe front, îi îndeamn�: 

Când suferi, când î�i pierzi curajul, - singura ta sc�pare, scumpe camarade, nu e 
decât una singur�: încarc� din nou arma �i oche�te bine, drept în inima du�manului 
Patriei tale!58

Aceast� pedagogie a r�zbun�rii, a urii necondi�ionate fa�� de du�manul patriei, a ap�rut 
pe parcursul r�zboiului. Entuziasmul intr�rii în r�zboi, �ind repede curmat de pierderile 
cumplite suferite în primele luni de r�zboi, se transform� într-o înver�unare, cel pu�in 
la nivel propagandistic, în care conta doar sentimentul nimicirii inamicului. Pedagogia 
propagandistic�, speci�c� acestei perioade, înlocuie�te astfel, vechea pedagogie milita-
r�, a camaraderiei. Nu mai este loc de sentimente de compasiune sau cavalerie fa�� de 
inamicul per�d. Aceast� motiva�ie a stat la baza campaniei din 1917, care, în urma unor 
lupte disperate, a salvat onoarea armatei �i a dat dovada bravurii soldatului român. 

Acesta a fost contextul în care au luat na�tere noile armate profesioniste, de care 
speciali�tii români nu erau str�ini. Un rol tot mai mare se acorda nu numai grupului, 
ca tactic� de lupt�, dar, individul, psihologia �i comportamentul s�u sunt strict supra-
vegheate �i transformate. În 1917, Charles Bird, specialist, printre altele, în psihologia 
comportamentului uman la Clark University a�rma pe bun� dreptate: „Un soldat este 
guvernat de dorin�ele sale”.59 A fost nevoie de �ocul m�celului industrializat dintre 
anii 1914-1918 pentru ca lumea s�-�i dea seama c� psihicul solda�ilor poate � la fel de 

57 Ibidem, p. 15. 
58 Ibidem, p. 29. 
59 Charles Bird, „From Home to the Charge: A Psycological Study of the Soldier”, in The American 

Journal of Psychology, vol. XXVIII, July, 1917, No. 3, p. 315. 
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fragil ca �i inima în fa�a gloan�elor sau a baionetei. Aceste aspecte au devenit din ce în 
ce mai pronun�ate când speciali�tii au constatat num�rul tot mai mare a traumelor psi-
hice în rândul trupei. Acela�i autor acuz� lipsa unei educa�ii adecvate pentru înt�rirea 
psihicului solda�ilor, care ar � trebuit s� �e capabili s� se adapteze groz�viilor de pe 
câmpul de lupt�. „Na�iunea a fost aruncat� într-un haos mental” este strig�tul disperat 
prin care atrage aten�ia asupra acestei grozave maladii.60 A�adar, în ciuda unor preg�-
tiri serioase, mul�i dintre solda�i clacau psihic, semn c�, militarizarea masiv� din anii 
ce au precedat r�zboiul nu a �inut pasul cu acea „curs� a înarm�rilor” distrug�toare a 
celor mai frumoase �i e�ciente armate. Cât de departe era acea imagine idealizat� de la 
sfâr�itul secolului XIX a „r�zboiului legitimizat, b�t�liei romantizate �i a lupt�torului 
portretizat drept idealul masculin”61, a�a cum bine a surprins Michael Paris educa�ia 
militar� a tinerilor britanici din acea perioad�. O imagine fals�, propagat� pe toate c�ile 
în vederea constituirii unei na�iuni r�zboinice, gata s� nimiceasc� pe oricine ar sta în 
calea planurilor expansioniste. Societatea româneasc� nu a fost departe de ce se întâmpla 
în Europa. In	uen�ele „�colilor occidentale” sunt vizibile. Cei care se întorceau instrui�i 
din Germania, Italia sau Fran�a au încercat s� pun� în aplicare tot ce înv��aser�. Statul 
a �tiut s� foloseasc� elita intelectual� în slujba forti�c�rii identit��ii na�ionale. Aceast� 
coeziune a fost posibil� în urma unui amplu proces educativ, care î�i va da examenul 
de maturitate în anii Marelui R�zboi. Chiar dac� a e�uat în multe privin�e, procesul 
educativ în spiritul ideilor militarismului ce au cuprins întreaga Europ�, a reprezentat 
un important pas înainte pentru înv���mântul românesc. Pentru prima dat� în istorie, 
românii puneau în aplicare cele mai noi metode de instruire, preluate din Occident. Pe 
de alt� parte, valen�ele distructive ale primului r�zboi mondial au bulversat în cel mai 
profund mod, efectele disciplinei militare, f�când deosebit de fragile grani�ele dintre 
bravur� �i la�itate. 

Armata: „spiritul na	iunii”. 
Patriotism, educa	ie na	ional� �i experien	a

Marelui R�zboi în soietatea româneasc�

Rezumat. Idealismul speci� c secolului XIX �i primei jum�t��i a secolului XX, sus�inut printr-o propagand� 
abil�, au cimentat în rândul indivizilor importan�a suprem� a na�iunii. Astfel, oricine atenta la siguran�a ei, lovea 
direct în � ecare individ în parte. În acest context s-au dezvoltat treptat �i ostilit��ile, uneori duse la extrem, 
fa�� de str�ini, chiar dac� erau cet��eni ai aceleia�i na�iuni. Scrierile din aceast� perioad�: poezii, romane, 
articole de pres�, scrisori etc. surprind patosul cu care era între�inut� aceast� ur�. Orice neîmplinire era atri-
buit� acestor du�mani ce între�ineau imaginarul na�ional al vremii. Clasa politic�, a fost p�rta�a acestui fapt 
�i chiar s-a folosit din plin de el. Nerealiz�rile socio-politice erau aruncate subtil, printr-o pres� p�rtinitoare, pe 
umerii acestor str�ini nedori�i. Acesta a fost contextul surprinz�tor al contrastului dintre o Europ� devastat� 
de r�zboiul crunt �i na�iunea român� s�rb�torind intrarea în acela�i r�zboi. În acest studiu am încercat s� 

60 Ibidem, p. 316. 
61 Michael Paris, Warrior nation: images of war in British popular culture, 1850-2000, London: 

Reaktion Books, 2000, p. 13. 
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recreez o fresc� a educa�iei na�ionale, care se reg�se�te în toate na�iunile în deceniile care au precedat anii 
Marelui R�zboi. In contextul idealismului, care este elementul principal care alc�tuie�te idealismul na�ional în 
aceast� perioad�, statul modern s-a consolidat printr-o educa�ie patriotic� focusat� în principal pe drepturile 
�i siguran�a cet��enilor. În schimb cet��enii trebuiau s� � e necondi�ionat disponibili s� serveasc� idealul na�i-
unii �i s� � e gata f�r� preget s� fac� supremul sacri� ciu pe „altarul patriei”. Statul român ce se g�sea în plin 
proces de consolidare �i modernizare, a investit masiv, dup� modelul �colilor franceze �i germane, în educa�ia 
militar� a genera�iilor tinere. Tân�ra elit� intelectual�, ce venea din cele mai variate domenii ale cunoa�terii, 
a fost canalul principal prin care ideologia supremului sacri� ciu pentru na�iune a fost promulgat �i diseminat. 
Acesta era contextul na�ional al statului Român la momentul intr�rii sale în r�zboi. 

Cuvinte cheie: na�iune, educa�ie patriotic�, sacri� ciu suprem, militarism, propagand�, Marele R�zboi. 

The Army: „the Spirit of the Nation”. 
Patriotism, National Education and the Experience

of the Great War in the Romanian Society

Abstract. The idealism speci� c to the XIXth century and to the � rst half of the XXth century, sustained by 
a masterful propaganda, implemented amongst the individuals the supreme importance of the nation. Thus, 
anyone who attempted to its safety was directly striking into each and every individual forming it. Gradually, 
such context lead to hostilities, sometimes manifested in extreme forms, towards foreigners, even when they 
were citizens of the same nation. The literature of the age, be it represented by poetry, novels, articles in 
the press of the time, or even by personal letters, capture the pathos nourishing such hatred. Any unaccom-
plishment was attributed to those enemies who sustained the imaginary of the age. The political class was 
part taking in this situation, using it to the fullest. The socio-political failures were subtly blamed, by a partial 
mass media, on these unwanted foreigners. This was the surprising context of the contrast between a Europe 
devastated by the harsh war and the Romanian nation, celebrating its participation to the same war. In this 
study tried to recreate a fresco of national education, speci� c to all the nations in the decades preceding the 
Great War . In the context of idealism, which is the main trait characterising national idealism in this period, 
the modern state became consolidated by a strong patriotic education, which focused mainly on the citizen’s 
rights and safety. In return, the citizens were supposed to become available unconditionally to serve the na-
tional ideal. They were supposed to be ready to make the supreme sacri� ce “on the motherland’s altar”. The 
Romanian state, found in full process of consolidation and modernisation, invested massively, as in	 uenced 
by the French and German schools, into the military education of its young generation. The young intellectual 
elite, coming from all domains of knowledge, was the main channel by which the ideology of the supreme 
sacri� ce for the nation was actually conveyed and spread. Such was the national context of the Romanian 
state at the moment of its entering the war. 

Keywords: nation, patriotic education, the supreme sacri� ce, militarism, propaganda, the Great War. 


