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În contextul „rãzboiului informaþional“ purtat cu metode tot mai sofisticate,
se cuvin luate mãsuri de contracarare a propagandei neprietenoase. Factorii de
decizie din România au menirea ºi obligaþia de a scoate adevãrul (atât cât este
omeneºte posibil) la luminã ºi de a-l face cunoscut. De aceea, salutãm lansarea
de cãtre Academia Românã a LARICS (Laboratorul de Analizã a Rãzboiului In-
formaþional ºi Comunicare Strategicã), care funcþioneazã sub coordonarea Insti-
tutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ (alAcademiei
Române), condus de prestigiosul expert Dan Dungaciu, profesor la Universitatea
din Bucureºti. Cercetãtorii ºi analiºtii cooptaþi în aceastã structurã academicã ur-
meazã sã se ocupe de analiza metodelor ºi strategiilor folosite în rãzboiul infor-
maþional care afecteazã România ºi Uniunea Europeanã ºi care vin în special
dinspre Rusia ºi Ungaria. Concentrarea muncii laboratorului pe zonele ºi mediile
în care aceste mesaje de propagandã care pot destabiliza România prind cel mai
bine, adicã acolo unde încrederea în instituþii ºi în lideri este cea mai scãzutã,
poate corecta percepþia acelei pãrþi amãgite a opiniei publice româneºti. O direcþie
a destabilizãrii prin propaganda ostilã se referã chiar la fãurirea statului naþional
unitar român în 1918.
Trecutul, dincolo de orice formã de manipulare ºi de propagandã, este dificil de

cunoscut. Dificultatea vine dintr-o chestiune relativ simplã: istoria-cunoaºtere (unii
îi zic ºi istorie-discurs) nu se poate suprapune niciodatã perfect peste istoria-rea-
litate. Cu alte cuvinte, realitatea de demult nu mai poate fi niciodatã reînviatã,
revitalizatã, copiatã întocmai, ci poate fi doar reconstituitã în mod aproximativ,
în funcþie de izvoarele pãstrate ºi cunoscute. În plus, mai sunt ºi viziunile diferite
ale istoricilor asupra vieþii, viziuni care genereazã ºi interpretãri diferite asupra
trecutului (care este tot o dimensiune a vieþii). Istoricii sunt ºi ei oameni, cu idei
moºtenite din familie, cu o anumitã educaþie, cu opinii politice ºi filosofice, cu
interese etc. Se produc, astfel, fresce diferite ale lumii ºi se multiplicã nevoia per-
manentã de noi investigaþii istorice.
Trecutul, fiind de fapt viaþã revolutã, este foarte tentant, are mulþi fani care ar

vrea sã-l cunoascã fãrã sã aibã instrumentarul necesar. Cei care descifreazã tre-
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cutul în acest fel nu sunt, de regulã, specialiºti, ci amatori. Amatorismul se mani-
festã însã ºi în rândul unora dintre specialiºti, adicã al unor istorici de meserie,
care au învãþat temeinic cum se poate reconstitui trecutul, dar, din varii motive,
nu-l mai studiazã în funcþie de mesajele izvoarelor. Pe de o parte, unii nu reuºesc
sã mai ajungã la izvoare, fiindcã accesul la surse presupune o pregãtire superioarã,
dificilã, insistentã, continuã, pe care aceºtia nu o au; pe de altã parte, alþii ar putea
sã ajungã uºor la mãrturiile despre trecut – mai ales la cele din epocile mai re-
cente, elaborate necriptat ºi în limbi accesibile –, dar preferã sã nu o facã. Moti-
vele pentru care unii dintre specialiºti nu mai merg la surse se leagã de anumite
concepþii filosofice. De exemplu, ideea lui Francis Fukuyama despre „sfârºitul
istoriei“ le deschide unora apetitul pentru speculaþii gratuite, în condiþiile în care
lumea nu se mai aflã la zenit, ci la amurg sau la apus. În altã cuprindere, tratarea
post-modernã a realitãþii contemporane le este de ajuns adepþilor post-adevãrului
pentru repudierea reconstituirii veridice a frescelor trecutului.
În cercurile filosofice actuale, se discutã mult despre natura comunicãrii. Pentru

aceºti teoreticieni, comunicatorii de-acum nu mai au menirea sã explice lumii
realitatea care existã ori s-o facã accesibilã, cunoscutã, ci sã construiascã o nouã
realitate/ noi realitãþi, în funcþie de ideile comanditarilor lor, ale grupurilor de in-
terese, ale liderilor comunitãþilor. De-a lungul timpului, s-a schimbat ºi abordarea
noþiunii de adevãr:
1. Adevãrul-corespondenþã (sau echivalenþã) = discursul sau teoria trebuie sã

se adecveze cât mai exact cu realitatea; ideile specialiºtilor reflectã realitatea aºa
cum este ea, o descriu ºi o prezintã oamenilor în mod cât mai apropiat de felul
cum este ea.
2. Adevãrul-coerenþã (de la Kant încoace) = ideile sunt adevãrate dacã sunt

compatibile cu ansamblul ideilor considerate la un moment dat adevãrate, dacã
nu contravin acestora.
3. Adevãrul-semnificaþie = semnele ºi codurile prin care se comunicã fãuresc

ele însele realitatea, iar aceastã realitate virtualã devine adevãr; adevãrul se ma-
nifestã în funcþie de utilitate. Prin urmare, adevãrul poate sã fie diferit pentru
fiecare grup de oameni ºi chiar pentru fiecare individ, dupã principiul cã un leu
înseamnã ceva pentru cel care nu are decât cincizeci de bani ºi cu totul altceva
pentru cel care are un milion de lei.
Aceastã relativizare fãrã limite a adevãrului în general a condus, implicit ºi

inevitabil, la relativizarea adevãrului istoric, care, pentru unii, nici nu mai existã
ºi, prin urmare, nu mai trebuie cãutat. De aici decurge ºi modalitatea de a face
istorie oricum, dupã impresii de moment, dupã comanda socialã, dupã interesul
cuiva, dupã gustul publicului, dupã cota de vânzare a cãrþilor de istorie pe piaþã
etc. Numai cã astfel de discurs despre trecut nu mai este produsul muncii specia-
listului, ci al imaginaþiei amatorului (chiar dacã cel care scrie istorie este istoric
cu diplomã/ diplome). Altfel spus, ºi specialistul de formaþie poate sã fie amator
prin modalitatea de elaborare a discursului.
Construirea de adevãruri alternative ca fresce noi ale vieþii de odinioarã rela-

tivizeazã trecutul de o asemenea manierã încât îl bagatelizeazã, îl ironizeazã, îl
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coboarã în ochii publicului. Una este însã sã greºeºti involuntar – fiindcã errare
humanum est – în reconstituirea unui fragment din trecut ºi cu totul altceva este
sã pui „eroarea“ ca premisã ºi sã spui cã orice tablou despre trecut este bun, este
de acceptat, deoarece totul este relativ.
Unii adepþi ai adevãrului-semnificaþie îl acceptã involuntar, fãrã sã ºtie teoria

acestuia, doar pentru cã sunt la modã ignoranþa, incultura ºi tupeul. Dispreþul
faþã de reconstituirea veridicã a trecutului se vede mai ales din cultivarea astãzi
a celor douã viziuni extreme despre istoria românilor:
1. Noi, românii, nu am fost nimic sau mai nimic în trecut ºi, ca urmare, ar fi

de preferat sã recunoaºtem asta în studii, cãrþi, monografii, sinteze, manuale ºi
sã prezentãm oamenilor ºi, mai ales, generaþiilor tinere, nimicnicia noastrã.
2. Noi, românii, am fost totul în lume, dar, din prostie, modestie, miopie sau

datoritã unor comploturi bine orchestrate contra noastrã, nu ne prezentãm lumii
în lumina „adevãratã“, de „genii ale omenirii“, de „pãrinþi ai civilizaþiei“.
În primul set de abordãri intrã o serie de idei minimaliste, susþinute prin ex-

tragerea din scrisul istoric românesc a unor exemple selectate anume ºi prin ob-
turarea, ignorarea, ocultarea altor fapte ºi procese istorice. Adepþii acestor opinii
spun cã trecutul românilor a fost alterat iremediabil de mituri identitare ºi, mai
ales, naþionaliste, care trebuie eliminate. Aceste mituri ar strãbate scrisul istoric
românesc de la cronicari pânã astãzi, aproape fãrã nicio excepþie. Cu alte cuvinte,
toþi istoricii români, mari ºi mici, ar fi greºit, de cele mai multe ori intenþionat,
ca sã scoatã în evidenþã mãreþia românilor, ca sã rãspundã unor comenzi sociale, ca
sã se plieze politicului etc. Ce propun aceºti critici? Paradoxal, nu propun cãutarea
ºi relevarea adevãrului, ci rescrierea relativizantã a istoriei. Ei ar dori ca istoricii
români sã susþinã cã românii nu au o origine clarã, fiindcã nu sunt nici daci, nici
romani, nici daco-romani, nici slavi, dar pot fi cumani, amestecuri ciudate etc.,
cã romanizarea ºi continuitatea nu au existat, cã poporul român nu are un loc
precis de formare, cã nu a avut nici coeziune ºi nici identitate. În consecinþã, în
Evul Mediu, românii ar fi fost supuºi cu totul regatelor ºi imperiilor vecine, voie-
vozii noºtri ar fi fost mereu înfrânþi pe câmpurile de luptã ºi nu ar fi contribuit
cu nimic la apãrarea Occidentului ºi nu i-ar fi ocrotit pe fãuritorii catedralelor
etc. În dreaptã consecinþã, Mihai Viteazul nu ar fi decât un condotier, arondat con-
ducãtorilor care plãteau mai bine; ideea de unitate româneascã nu ar fi existat
niciodatã în minþile românilor de rând; unirea s-ar fi fãcut prin voinþa marilor
puteri, ajutate de o elitã localã excentricã ºi exaltatã, care ar fi copiat gesturile
popoarelor occidentale. Naþionaliºti ar fi – dupã judecãþile acestor exegeþi – nu
numai istoricii, ci ºi aproape toate categoriile de mari intelectuali, de la poeþi precum
Mihai Eminescu, George Coºbuc ºi Octavian Goga pânã la artiºti plastici, muzi-
cieni, teologi etc. În concluzie, românii nu ar fi nici generoºi, nici primitori, nici
harnici, nici inventivi, ci doar niºte jalnici supravieþuitori, niºte trecãtori anonimi
prin viaþã, rãi cu strãinii, chiar xenofobi, egoiºti, animaþi de spirit gregar, laºi,
masã gelatinoasã uºor de modelat, fãrã voinþã ºi fãrã idealuri.
Al doilea set de abordãri este opus celui dintâi, el extrãgând din istorie doar

mãrturiile glorioase, cele care ar reprezenta prioritãþi româneºti absolute în lume,
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cele care ar evidenþia grandoarea noastrã ca popor unic ºi chiar ales. Mulþi por-
nesc în susþinerile lor de acest fel de la surse, interpretate însã distorsionat. Ei
observã toate criticile aduse la adresa destinului românilor, se simt frustraþi de
cei care combat continuitatea, romanizarea, participarea la cruciadele târzii etc.
ºi oferã explicaþii care sã facã toate aceste critici superflue. Astfel, pornind de la
o faimoasã apreciere, mai mult metaforicã, a lui Herodot1 – geþii erau din neamul
tracilor, iar tracii erau cel numeros popor din lume dupã indieni – aceºti „exegeþi“
de pripas susþin cã daco-geþii au dominat lumea europeanã, cel puþin de la Atlantic
la Urali ºi cã românii sunt daci adevãraþi, care vorbeau latineºte înainte de ro-
mani, cã dacii ar fi fost creºtini înainte de Hristos, cã ei ar fi creat un imperiu ºi
o civilizaþie superioarã, unicã, irepetabilã, cu savanþi care ºtiau medicinã, botanicã,
astronomie etc. Prin urmare, românii nu ar fi avut nevoie în istoria lor nici de ro-
mani, nici de romanizare ºi nici de continuitate. Una dintre cãrþile jenante care
susþinea, în urmã cu vreo douã decenii, astfel de idei hilare se chema „Noi nu
suntem romani, romanii sunt noi!“. Dar românii, în viziunea menþionatã, sunt
mai vechi ºi decât dacii, fiindcã sunt creatorii mondiali ai scrisului, în acord cu
„tãbliþele de la Tãrtãria“, cu „tablele de la Sinaia“, cu faimosul codice „Rohonczi/
Rohonczy/ Rohonc“ etc. Deºi istoricii de meserie s-au pronunþat de nenumãrate
ori, în mod ºtiinþific – adicã utilizând metodele consacrate ºi verificate – în legã-
turã cu toate aceste izvoare, demonstrându-le importanþa realã, relativitatea ºi
chiar falsitatea, apãrãtorii primordialismului românesc nu se lasã, îºi continuã
marºul triumfal, spre marea pagubã a poporului român, vãzut adesea de cãtre
occidentali ca unul neserios, aplecat spre spectacular ºi speculaþie, spre ignoranþã
ºi minciunã.
De unde provin oare cele douã viziuni, privilegiate adesea de presã, tocmai

pentru cã nu sunt „pe linie“, pentru cã stârnesc interes în largi categorii de cititori
ignoranþi sau mai puþin instruiþi, pentru cã aduc succes de vizibilitate? Ele sunt
exagerãri – câteodatã pânã la caricaturã – ale celor douã mari curente de gândire
din cultura modernã româneascã:
1. Curentul europenist, deschis spre lume ºi prooccidental, care constata, cu

regret ºi spirit critic, întârzierea sau defazarea românilor în raport cu civilizaþia
ºi cultura etalon din vestul Europei.
2. Curentul protocronist, autohtonist ºi rãsãritean, care descoperea farmecul

tradiþiilor noastre, ritmul nostru propriu de viaþã, „veºnicia nãscutã la sat“, forþa
þãranului român, vieþuirea prin supravieþuire ºi stagnare etc.
Ambele aceste curente au avut reprezentanþi de seamã, intelectuali de prim

rang în fruntea lor. Pentru prima orientare, este de ajuns sã-i evocãm pe Titu
Maiorescu – cu faimoasa sa „teorie a formelor fãrã fond“ – ºi pe Eugen Lovinescu
– cel care vedea în sincronizarea noastrã cu Europa occidentalã secretul moder-
nizãrii României. Pentru cea de-a doua abordare, îi avem pe Eminescu, pe Iorga
ºi pe Blaga, care sunt, totuºi, atipici, fiindcã în elogiile lor aduse românilor ºi ro-
mânitãþii, în paseismul ºi conservatorismul lor se regãsesc ºi incontestabile idei
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moderne, de integrare europeanã, de preþuire ºi receptare a valorilor general-umane.
Exacerbarea, vulgarizarea ºi caricaturizarea acestor douã curente, onorabile ºi
sustenabile amândouã, a început în secolul al XX-lea, dar s-a manifestat plenar
dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, mai întâi sub regimul comunist.

*

Atunci când tratarea trecutului se face însã tendenþios în mod voluntar, datoritã
unor interese politice, cu scopul influenþãrii opiniei publice, intervine propaganda.
Pe mãsurã ce se apropie centenarul Marii Uniri, se aud tot mai multe voci cri-

tice privind actele din 1918, voci venite din exteriorul României, dar ºi din inte-
rior. Sã le luãm pe rând!
La 1 decembrie 1918, s-ar fi unit doar o singurã provincie – Transilvania –,

pe când România era veche, mare ºi independentã de mai înainte. Trebuie observat
cã teritoriile unite la 1 decembrie reprezintã circa 40% din suprafaþa ºi din popu-
laþia României actuale ºi nu un cuantum infim, cum s-a insinuat.
„Miracolul“ din 1918 a fost nemeritat, fiindcã românii ar fi luptat abia doi ani

(1916-1918) – cu „pauze“ ºi aceºtia – ºi ar fi luat la urmã totul, mai mult decât
ar fi visat. Fals! Majoritatea românilor – adicã înaintaºii noºtri din Basarabia,
Bucovina, Transilvania, Banat, Criºana, Maramureº ºi de la sud de Dunãre – au
intrat în rãzboi, în chip direct ori indirect ºi fãrã sã fie întrebaþi dacã vor, în vara
anului 1914, odatã cu imperiile ºi þãrile din care fãceau parte ºi s-au sacrificat cu
sutele de mii pânã în 1918. „Miracolul“ se referã ºi la urmãtorul fapt: toatã lumea
ºtia înainte de rãzboi cã dacã România se alãturã Triplei Înþelegeri (Antantei) ºi
Antanta câºtigã, trebuia sã renunþe la Basarabia ºi cã dacã se alãturã TripleiAlianþe
(Puterilor Centrale) ºi aceasta câºtigã, trebuia sã-ºi ia adio de la Bucovina,
Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº. Or, România, prin voinþa naþionalã,
a luat tot ce se putea imagina atunci, adicã toate provinciile cu majoritate absolu-
tã sau relativã româneascã (Bucovina era singura care, în urma politicii masive
de deznaþionalizare austro-ungare, avea doar majoritate relativã româneascã).
Mai importantã decât unirea de la 1 decembrie ar fi independenþa de la 1877.

Numai cã independenþa proclamatã la 9-10 mai 1877 se referea doar la 130 000
de km pãtraþi, adicã la cu ceva mai mult de o treime din suprafaþa României
Mari. Fireºte, independenþa României de la 1877 a fost foarte importantã ºi pentru
românii din Dobrogea, Transilvania, Banat, Criºana, Sãtmar, Maramureº, Bucovina
ºi Basarabia (ei s-au ºi jertfit pentru aceastã independenþã a þãrii-mamã!), dar nu
i-a atins direct ºi imediat atunci, fiindcã erau cuprinºi în alte state.
Data de 1 decembrie ar privi, totuºi, prea puþini români, în raport cu masa po-

pulaþiei ºi cu teritoriile alãturate Regatului României în 1918. Stricto sensu poate
sã fie adevãrat acest lucru, numai cã Ziua Naþionalã de la 1 Decembrie nu cele-
breazã doar unirea Transilvaniei, ci marcheazã tot ceea ce s-a întâmplat atunci,
adicã este un simbol al întregului an de cumpãnã 1918. În acel an, s-au unit cu
Þara, prin decizii luate de adunãri reprezentative ºi recunoscute, trei mari pro-
vincii istorice, ºi anume: Basarabia, Bucovina ºi Transilvania. La 1 decembrie,
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s-a desãvârºit un proces larg, în urma cãruia România a ajuns de la 137 000 de
km pãtraþi ºi de la circa 7,2 milioane (în 1914) la 296 000 de km pãtraþi ºi la
15 milioane de locuitori (în 1918-1919). Cu alte cuvinte, pornind numai de la rea-
litãþi, s-ar putea spune foarte bine cã, în 1918, nu provinciile s-au unit cu România,
ci invers, cã România s-a unit cu provinciile sale istorice (cam 160 000 de km
pãtraþi). Astfel, în Ziua Naþionalã ne amintim de întreagã acea „orã astralã“ de la
finele Primului Rãzboi Mondial, prin care românii ºi-au luat soarta în mâini ºi
au decis sã trãiascã în România.
Ziua de 1 decembrie nu este potrivitã ca sãrbãtoare, fiindcã în acel moment

din an este iarnã ºi frig, iar românii vor sã meargã la iarbã verde când sunt veseli!
Este rizibil! ªi Crãciunul picã iarna, când este frig. De ce sã nu-l mutãm, dupã o
astfel de logicã, mai spre varã!? Pe de altã parte, zilele de 24 ianuarie, de 10 mai
sau de 31 august (Ziua Limbii Române) pot sã fie sãrbãtorite foarte bine, la fel
ca data de 1 decembrie. Sunt þãri în jurul nostru care au câte trei zile naþionale ºi
nu se supãrã nimeni.
Ziua Naþionalã actualã a României i-ar jigni pe conlocuitorii maghiari, care

– dupã ce cã nu au fost consultaþi la 1918 – se simt frustraþi ºi jigniþi de sãrbã-
toarea noastrã, fiindcã Transilvania a fost ruptã din Ungaria de-atunci. Tehnic
aºa este: pe când România aproape ºi-a triplat teritoriul la 1918, Transleitania
(adicã jumãtatea de rãsãrit, declaratã „ungarã“, a imperiului bicefal) s-a destrãmat;
sã ne reamintim cã Ungaria nu exista ca þarã independentã ºi ca subiect de drept
internaþional de la 1541 pânã la 1920 ºi cã, între anii 1918-1920, a pierdut douã
treimi din teritoriul sãu. Lãsãm la o parte faptul cã acea Ungarie a pierdut în 1918
Croaþia, Slovacia, Transilvania etc., adicã teritorii fãrã majoritate ungarã, pe când
România a obþinut numai provincii istorice cu majoritate (absolutã sau relativã)
româneascã. Dar, dupã cum existã o mãsurã în lucruri, nici marea sãrbãtoare naþio-
nalã a maghiarilor de pretutindeni, de la 15 martie, nu este un prilej de bucurie
istoricã pentru români, fiindcã atunci (în 15 martie 1848), la Bratislava, dieta revo-
luþionarã a decis (fãrã consultarea românilor ºi împotriva voinþei lor) „unirea
Transilvaniei cu Ungaria“. Cu alte cuvinte, ambele zile de sãrbãtoare au efect de
bumerang pentru fiecare din cele douã popoare, dacã este sã luãm în calcul numai
semnificaþiile istorice. Aºa se întâmplã cam peste tot între vecini. Cele decise de
maghiari la 15 martie 1848 nu s-au putut înfãptui la scara istoriei (fiindcã ungurii
ºi secuii erau atunci cam 24% din populaþia Transilvaniei), pe când cele decise de
români la 1 decembrie 1918 s-au transpus în practicã (deoarece românii reprezentau
douã treimi din populaþia provinciei). Iar hotãrârea românilor a fost confirmatã
(recunoscutã) în mai multe rânduri prin tratate internaþionale. Unde este nedrep-
tatea? Fireºte, nu este vorba nici despre dreptate absolutã, dar pe aceasta nu o
mai cautã astãzi nici filosofii. Oricum, dacã românii ar fi greºit la 1918, prin deci-
ziile luate la Chiºinãu, Cernãuþi ºiAlba Iulia, marile puteri i-ar fi sancþionat, fiindcã
nu se omorau nici atunci de mare dragoste pentru români ºi România. Or, marile
puteri nu au fãcut în 1919-1920 decât sã aprobe ceea ce deciseserã românii la 1918.
Românii ardeleni nu ar fi dorit unirea cu þara, înapoiatã ºi balcanicã, ei fiind

fascinaþi de „cultura superioarã ungarã“ sau austro-ungarã, astfel cã unirea ar fi
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fost fãcutã de un grup de intelectuali cam naþionaliºti. Rãspunsul la aceastã
aserþiune orgolioasã a elitei ungare a fost dat în epocã, prin vocea lui Alexandru
Vaida-Voevod, auzitã în parlamentul de la Budapesta, în 1914: „[În ceea] ce pri-
veºte cultura maghiarã, ºi aceasta e încã fragedã, ca ºi cultura românã. Dar ºi în
cazul dacã ar fi vorba nu de cultura maghiarã, ci de cea francezã, germanã sau
englezã, în zadar aþi voi sã ne o acordaþi. E adevãrat, cultura noastrã e încã în
dezvoltare, îºi trãieºte abia anii copilãriei, dar ea se manifestã foarte frumos ºi
aceastã culturã nouã ne e mai scumpã decât orice altã culturã strãinã, pentru cã
ea e manifestarea vieþii noastre sufleteºti, ea re-oglindeºte viaþa sentimentelor
noastre“.
Toate datele de care dispunem în prezent aratã cã majoritatea românilor au

dorit unirea Transilvaniei cu România ºi cã au exprimat ferm acest lucru, la nivelul
exigenþelor democratice de atunci. Este evident cã unii dintre românii ardeleni
(dupã calculele noastre, cam 10%), nu au dorit unirea cu România, dar asta nu
schimbã cu nimic datele problemei. Mai mult, comunitatea internaþionalã a apreciat
actul de voinþã naþionalã a românilor, formulat în anul 1918, ºi a recunoscut
realitãþile decise de români. Atunci când a fost posibil, mai ales în Bucovina, dar
ºi în Basarabia ºi Transilvania, minoritãþile au fost întrebate, iar unii membri ai
lor au ºi susþinut (în 1918 ºi dupã asta) apartenenþa la România. Insinuarea cã
numai un grup de intelectuali a impus unirea este ridicolã. Mai întâi, este o jignire
la adresa masei de intelectuali români care au militat sincer pentru actul unirii.
În al doilea rând, nu este nimic neobiºnuit ca poporul sã fie condus de elite ºi sã
le urmeze. Românii ardeleni au fost condamnaþi de asupritorii lor sã nu aibã în
fruntea lor lideri politici ºi economici puternici, ci, pânã târziu, doar preoþi ºi
dascãli, adicã intelectuali ieºiþi din sânul lor ºi apropiaþi de ei. Dar ei – românii
ardeleni – nu au rãmas nicio clipã fãrã elite ºi aceasta le-a fost salvarea. Decenii
la rând înainte de unire, preoþii ºi dascãlii nu-ºi încheiau slujbele, respectiv lec-
þiile, fãrã sã spunã adunãrilor în care vorbeau cã „soarele românilor la Bucureºti
rãsare“. Este de ajuns sã fie urmãrite documentele existente, rapoartele autoritã-
þilor, procesele verbale ale ASTREI, protocoalele partidelor politice, asociaþiilor
profesionale, ºcolilor etc. pentru a dovedi cum s-a pregãtit unirea de jos în sus ºi
din cele mai sofisticate ºi savante cercuri academice pânã la nivelul satelor. Este
clar cã intelectualii au stimulat unirea, cã i-au conºtientizat intens pe oameni în
spiritul unirii, cã i-au convins de binele care avea sã vinã, dar cine poate sã con-
damne acest lucru ºi de ce? Lozinca elitei ardelene de atunci a fost: „Þineþi cu
poporul, ca sã nu rãtãciþi!“. Prin urmare, conducãtorii, desprinºi din popor, se
ghidau dupã aspiraþiile poporului, le justificau ºi le susþineau, iar poporul îºi
urma conducãtorii. Nici cãile alese de popor (grupuri mari de oameni) nu erau in-
failibile, dar elitele ºi plebea, cel puþin din 1848 pânã la 1918, au mers concordant.
„Noile puncte de vedere“ evocate mai sus nu sunt fabricate acum – când se

apropie sãrbãtoarea centenarului Marii Uniri –, dar nici nu se recicleazã acum
din purã întâmplare. Acestea au o lungã istorie în urmã. Pe de o parte, ele provin
din arsenalul naþionaliºtilor revizioniºti (mai ales ungari), care au cultivat mereu,
în secolul care a trecut de la 1918, ideea „nedreptãþii istorice“ fãcute Ungariei de
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cãtre marile puteri, care ar fi dat cadou României „înapoiate ºi balcanice“ înflori-
toarea provincie numitã Transilvania, „iluminatã“ timp de un mileniu de „civili-
zatorii Bazinului Carpatic“, adicã de unguri. Limbajul detractorilor unirii nu este
acum tocmai acesta – între timp formulele de exprimare s-au cizelat, s-au euro-
penizat –, dar el se poate descifra uºor printre rânduri. Odatã cu aceastã uºoarã
tâlcuire, se vede limpede ºi sorgintea lui revizionistã, neprietenoasã la adresa po-
porului român. Pe de altã parte, dupã crearea de cãtre Moscova leninistã a unei
secþii a partidului sãu comunist la Bucureºti, în 1921, periodic, mai ales cu ocazia
meteoricelor congrese ale acestei formaþiuni politice de extremã stângã, se dãdea
cuvânt de ordine comuniºtilor români sã lupte pentru destrãmarea României,
denumitã „stat imperialist, multinaþional“. La fel s-a întâmplat în primul deceniu
efectiv comunist (1948-1958) – „obsedantul deceniu“ din literaturã –, când tezele
lui Roller exprimau aceleaºi idei antiromâneºti. Cu alte cuvinte, pânã nu tocmai
demult, hulirea Marii Uniri se fãcea, în mod organizat ºi disciplinat, de cãtre
URSS ºi de cãtre coloana sa a cincea, Partidul Comunist din România. Punctele
comune ale celor douã asalturi sunt uºor de sesizat: unirea s-a fãcut pe nedrept,
de cãtre un grup de intelectuali (naþionaliºti/ burghezi), dar mai ales de cãtre ma-
rile puteri (învingãtoare occidentale/ imperialiste). Readucerea în atenþie a acestor
cliºee ale propagandei de odinioarã se explicã prin apropierea centenarului Unirii,
dupã cum spuneam. Numai cã apropierea acestui centenar se produce: 1. în con-
diþiile unei periculoase recrudescenþe a naþionalismului în Ungaria acestor ani,
recrudescenþã condamnatã chiar ºi de organismele europene din care Ungaria
face parte; 2. în toiul unui acut conflict teritorial între Ucraina ºi Federaþia Rusã
(moºtenitoarea URSS), pe fondul cãruia Pactul Ribbentrop-Molotov este valorizat
pozitiv de cãtre unii ºi din cauza cãruia securitatea graniþelor din regiune este
ameninþatã. Lãsãm la o parte apropierea ciudatã dintre Ungaria ºi Rusia, pe care
inamicii unirii din 1918 o socotesc pur ºi simplu întâmplãtoare.
Vocile nemulþumite de formarea României întregite se regrupeazã acum, cu

ocazia centenarului ºi recurg la forme variate de exprimare. Pe fondul unei crase
lipse de culturã istoricã a opiniei publice actuale, forþele interne care cultivã rela-
tivismul istoriei ºi care combat ideea de unitate româneascã sunt dublate de
unele din exterior. Pentru a pregãti sãrbãtoarea centenarului Marii Uniri, statul
român a creat în 2016 un organism guvernamental, condus de un secretar de stat.
Între timp, deja s-a schimbat structura acestui „departament“, dar strategia ºi
tactica sa nu sunt clare, mai ales cã nu are încã un buget aprobat ºi nici precizate
modalitãþile de a procura fonduri din alte surse. Între timp, în Ungaria, „Grupul
de cercetãtori ºtiinþifici ai Academiei de ªtiinþe Ungare – Elan-Trianon 100“,
deºi nu figureazã ca un organism guvernamental, este, în fapt, puternic susþinut
de autoritãþi, este format dintr-o redutabilã echipã de istorici, istorici de artã,
istorici literari ºi sociologi, beneficiind de un substanþial fond bãnesc, eºalonat
pe cinci ani. Echipa are scopul sã elucideze în principal condiþiile în care s-au
încheiat tratatele de pace ºi, mai ales cel de la Trianon, tratate care au condus la
„pedepsirea“ Ungariei, la privarea sa de „douã treimi din teritoriu ºi din populaþie“.
Cel puþin acestea sunt expresiile discursului oficial din Ungaria contemporanã,
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þarã care, deºi aliatã cu România în NATO ºi membrã, ca ºi România, în UE, ºi-a
oprit, în 2016, diplomaþii sã participe la celebrarea Zilei Naþionale a României!
Din pãcate, arsenalul de idei pentru cercurile ungare care deplâng Marea Unire
româneascã de la 1918 sunt oferite, în mare parte, de românii înºiºi, de acei ro-
mâni care cultivã blamarea istoriei naþionale, care resping unitatea româneascã,
care cer felurite autonomii istorice, care condamnã „miticismele“ ºi „balcanismele“
cu scopul subminãrii României. Prevãd cã, scoþând lucrurile din context, România
va fi criticatã pentru naþionalism, pentru preamãrirea actului de la 1918 prin poli-
tica sa de stat, iar Ungaria va fi lãudatã pentru obiectivitate, pentru cercetãrile
istorice critice, pentru elucidarea dezinteresatã a umbrelor trecutului.
Pe fondul ideii cã românii au trãit pânã în secolul al XIX-lea în douã þãri dis-

tincte ºi în provincii istorice cuprinse în imperii strãine, se cultivã destul de in-
sistent ideea dezbinãrii româneºti, a „inventãrii“ numelui de România, a noutãþii
ideii de unitate politicã ºi a civilizaþiei diferite din Transilvania în raport cu ceea
ce era în regiunile extracarpatice. Din arsenalul unor epoci pe care le credeam
apuse ºi al unor ideologii totalitare condamnate de istorie, se revitalizeazã idei
teoretice precum: majoritãþile etno-demografice sunt relative ºi voinþa lor nu mai
conteazã astãzi; popoarele fãrã statalitate veche sunt popoare fãrã istorie ºi, prin
urmare, au drepturi limitate; autonomiile teritoriale pe criterii etnice au rãdãcini
vechi, verificate de istorie etc. În mod concret, despre trecutul românilor ºi despre
realitãþile româneºti, se insinueazã vechi sloganuri, actualizate prin adaptãri re-
cente: românii sunt un popor nou, intrat târziu în istorie; valahii ºi românii sunt
popoare diferite; Transilvania nu are legãturã cu istoria românilor; numele lui
Iancu de Hunedoara trebuie schimbat în Ioan de Hunedoara; particula Napoca
trebuie scoasã din numele municipiului Cluj-Napoca; imnul de stat – care ar ex-
prima idei retrograde – trebuie înlocuit etc. Unele dintre aceste „îndreptãri“ par
inofensive: a spune Ioan în loc de Iancu nu schimbã mare lucru, decât cã ne înde-
pãrteazã de esenþa unei forme româneºti diminutivate (Iancu provine tot din Ioan)
ºi de apropierea de numele unui erou naþional românesc –Avram Iancu; scoaterea
particulei Napoca din numele oraºului Cluj-Napoca ar ºterge mai mult de un
mileniu de istorie, adicã tocmai rãdãcinile daco-romane ale românilor.
Propaganda ungarã se desfãºoarã în ungureºte ºi, mai ales, în limbi de circu-

laþie internaþionalã, pe filiere adesea discrete ºi indirecte, cu antrenarea unor
personalitãþi din diferite domenii. Latura denigrãrii este vizibilã cel mai bine în
revista presei ungare din Secuime, unde, în ciuda eludãrii programatice a limbii
române ºi a simbolurilor statului român, a negãrii de facto a dreptului unor cetã-
þeni români de a se stabili acolo, este clamatã autonomia teritorialã ºi se trimit
petiþii spre UE privind încãlcarea drepturilor minoritãþii maghiare din România.
Fireºte, nu toate aceste acþiuni sunt iniþiate de autoritãþile ungare sau de instituþiile
oficiale ale comunitãþii ungare din România. Este vorba ºi despre luãri de poziþie
individuale sau ale unor grupuri marginale, ale unor organizaþii non-guverna-
mentale etc., dar, privite în ansamblu, dau impresia unui curent general ungar
ostil românilor ºi României. Deºi paleta acestor fapte este largã ºi eterogenã – de
la oprirea diplomaþilor unguri de la a participa la festivitãþile Zilei Naþionale a
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României pânã la primirea cu sloganuri rasiste a sportivilor români în Ungaria –,
se impune în conºtiinþe impresia de miºcare concertatã anti-româneascã. Evident,
aproape de fiecare datã, apar contra-acþiuni similare din partea românilor.
Unele dintre actele de denigrare a românilor prind la publicul larg, mai ales

în strãinãtate, ºi datoritã neseriozitãþii noastre, manifestate prin curentul dacist
(tracist), care-i aºazã pe daco-geþi ºi pe traci la temelia tuturor popoarelor
europene, cu o limbã primordialã din care s-ar trage latina, cu prioritãþi în toate
domeniile, de la scris ºi astronomie pânã la arhitecturã ºi medicinã etc. Deni-
grarea istoriei ºi a vieþii românilor este uºor de fãcut ºi pentru cã datele esenþiale
necesare sunt oferite de cealaltã extremã din cultura româneascã, aceea care acceptã
doar nimicnicia românilor, spiritul lor gregar, de popor fãrã voinþã, de masã in-
formã, „umbrã fãrã schelet“, formatã din „feþe patibulare“, cu „guri vulgare“,
„puturoºi“, cu un „amestec apos“ în loc de creier, cu o istorie în care toþi „au urinat“
peste noi ºi din care a rezultat limba românã, „bunã numai pentru înjurãturi“ etc.
O altã variantã a acestei extreme afirmã cã nu ne cunoaºtem corect trecutul, fiindcã
toþi marii istorici ºi oameni de culturã români au operat doar cu mituri naþionaliste.
Pe acest fundal trist – pregãtit de unii dintre noi înºine – este foarte uºor ca anu-
miþi factori din afarã sã combatã unitatea româneascã, actul de la 1 Decembrie
1918, ideea de solidaritate a românilor ca popor ºi ca naþiune.
Dar, oare cum ºi de când au vrut românii intracarpatici sã facã parte dintr-o

Þarã Româneascã, sã trãiascã în structuri politice româneºti, sub oblãduirea unor
instituþii româneºti? Pentru cã sub comunismul nostru original, mai ales în ultimul
deceniu de existenþã a regimului Ceauºescu, se exagera cu sloganul „luptei de
veacuri a poporului român pentru unitate, permanenþã ºi continuitate“, dar ºi din
alte motive, asemenea idei au fost, dupã 1989, complet respinse, bagatelizate,
ironizate. Cu alte cuvinte, s-a spus ºi s-a scris ditirambic cã nu au existat niciodatã
astfel de idei în mintea românilor. De fapt, orice popor, din momentul constituirii
sale, tinde sã-ºi formeze structuri politice proprii, numite generic state, cu scopul
organizãrii ºi conservãrii comunitãþii etnice respective. Românii au fãcut ºi ei
acelaºi lucru, începând cu sfârºitul mileniului I d. Hr., fãurindu-ºi astfel de for-
maþiuni numite þãri, judecii/cnezate, ducate/voievodate, domnii etc. Popoarele
nu erau atunci conºtiente de necesitatea unitãþii lor politice globale, astfel cã
unele au rãmas sã trãiascã în mai multe nuclee politice. Altele ºi-au realizat uni-
tatea politicã prin voinþa elitelor lor, a unor conducãtori energici. Românii au
reuºit în secolul al XIV-lea (ceva mai târziu decât unii dintre vecinii lor) sã-ºi
formeze douã voievodate cvasi-independente sau douã „libertãþi româneºti“ –
cum le-a botezat inspirat Nicolae Iorga –, anume Þara Româneascã ºi Þara
Româneascã a Moldovei. Restul românilor, deopotrivã la nord ºi la sud de Dunãre
– în ciuda unor înjghebãri politice proprii trecãtoare –, au ajuns sã trãiascã în
state strãine, în frunte cu stãpâni de altã limbã ºi credinþã. Este evident cã ro-
mânii nu au fost „animaþi“ permanent de „dorinþa fãuririi statului lor unitar, na-
þional ºi independent“, din moment ce atunci erau alte prioritãþi de vieþuire ºi de
supravieþuire. Cu timpul însã, situaþia se schimbã. Pe fondul acestei fãrâmiþãri,
pe la finele Evului Mediu ºi la începuturile Epocii Moderne, apar tendinþe de
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unitate (parþialã sau generalã), stimulate de conºtientizarea comunitãþii etnice.
Asemenea atitudini nu mai sunt atunci, pe la 1500-1600, rezultatul exclusiv al
unor conducãtori luminaþi, ambiþioºi sau clarvãzãtori, ci ele provin ºi din voinþa
poporului de jos, a comunitãþilor grupate în anumite nuclee politice.2
Cu alte cuvinte, românii trãgeau la români cel puþin încã din secolul al XVI-lea

(sunt mãrturii ale unor astfel de acþiuni încã din secolele XIII-XIV). În secolul
al XVII-lea, Grigore Ureche ºi Miron Costin, ca ºi Constantin Cantacuzino Stolnicul,
aratã unitatea de origine, de limbã ºi de credinþã a românilor extracarpatici cu cei
transilvãneni. La începutul secolului al XVIII-lea, Dimitrie Cantemir este primul
savant român de talie europeanã care face cunoscutã latinitatea ºi unitatea româ-
nilor cu argumente ºtiinþifice, în lucrãri de mare anvergurã, scrise în limba latinã.
În secolul al XVIII-lea începe lupta de emancipare naþionalã a românilor din
Transilvania, desfãºuratã pe plan religios (unirea cu Biserica Romei), pe plan po-
litic (memoriile adresate Curþii de la Viena ºi altor cancelarii ºi foruri europene;
miºcarea Supplex Libellus Valachorum), pe plan social (Rãscoala lui Horea), pe
plan cultural (ªcoalaArdeleanã). În aceastã etapã a luptei naþionale din Transilvania
ºi poate fi vorba, fireºte, de unirea Transilvaniei cu România, fiindcã nu exista
încã România. Este vorba, de aceea, de obþinerea în Transilvania ºi Ungaria a drep-
turilor politice naþionale ale românilor din Transilvania ºi Ungaria, numai acolo
unde aceºti români alcãtuiau majoritatea populaþiei. Nu este vorba despre drep-
turi preferenþiale ale acestor români, ci pur ºi simplu despre egalitatea lor cu mem-
brii naþiunilor oficiale ºi ai confesiunilor recunoscute („recepte“). Totuºi, legãtu-
rile între românii transilvãneni ºi cei olteni, munteni ºi moldoveni sunt continue.
În secolul al XIX-lea se desfãºoarã miºcarea de emancipare naþionalã a

provinciilor aflate sub dominaþie strãinã ºi de formare a statului naþional unitar.
Toatã acþiunea era bazatã acum pe ideologia daco-românismului. În aceastã
miºcare panromâneascã, românii din interiorul Carpaþilor au jucat un rol funda-
mental: astfel, îi gãsim pe Gheorghe Lazãr, care introduce limba românã la Sfântul
Sava, în Þara Româneascã, pe Florian Aaron ca profesor al lui Bãlcescu ºi apoi
al Universitãþii din Bucureºti, pe cãlugãrul maramureºean Gherman Vida, ca
învãþãtor al lui Kogãlniceanu ºi Alecsandri pe baza cronicii lui ªincai, pe Ioan
Maiorescu la Craiova, pe Damaschin Bojincã ca profesor la Academia Mihãileanã
din Iaºi, pe Bãrnuþiu, pe ªtefan Micle, pe Laurian, pe Papiu-Ilarian ºi pe toþi care
au predat la universitãþile României moderne ºi au pus temeliile Academiei
Române. Miºcarea de unire a Transilvaniei cu România a putut prinde contur abia
dupã formarea României ºi mai ales dupã afirmarea României independente,
devenite, la scurtã vreme, regat.
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semnul îndoielii, ideile romanitãþii românilor sunt atestate clar ca existând în conºtiinþa româneascã în Evul
Mediu. Cu alte cuvinte, unii dintre români – ºi nu numai dintre cei educaþi – au ºtiut mereu cã neamul lor se
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(Geneza statului în Evul Mediu românesc. Studii critice, Cluj-Napoca, 1988), Adolf Armbruster (Romanitatea
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solidaritãþi medievale: controverse istorice. Bucureºti, 2002), Ioan-Aurel Pop (Naþiunea românã medievalã.
Solidaritãþi etnice româneºti în secolele XIII-XVI, Bucureºti, 1998).



Astfel, dacã românii nu au luptat „de secole pentru unitatea naþionalã“, ei s-au
înscris în miºcarea europeanã care promova statele naþionale împreunã cu celelalte
naþiuni. Nu au fãcut acest lucru nici mai bine ºi nici mai rãu ca alte naþiuni. În
secolul al XIX-lea ºi la începutul secolului al XX-lea, cele mai progresiste
miºcãri erau cele menite sã elibereze naþiunile de sub robia imperiilor multina-
þionale ºi sã le îndrepte spre formarea statelor naþionale unitare. Cea mai puternicã
miºcare de emancipare naþionalã a românilor din provinciile aflate sub stãpâniri
strãine s-a desfãºurat în Transilvania. Astfel, se vede clar cã ideile de unitate ºi
lupta pentru emancipare naþionalã ºi unire nu s-au nãscut între români în mod
spontan ºi instantaneu, prin imitaþie sau prin efortul unor lideri exaltaþi sau inte-
resaþi. Cã nu a fost unanimitate în aceste procese, cã au fost ºi ºuvoaie abãtute,
cã intelectualii ºi oamenii politici au potenþat ideile de unitate româneascã, cã
poporul a fost dirijat ºi condus de liderii sãi, acestea sunt lucruri cunoscute, recu-
noscute ºi valabile în istoria tuturor popoarelor. Istoricul însã, înainte de a releva
excepþiile, aspectele marginale, curiozitãþile din trecut, are obligaþia profesionalã
de a preciza liniile magistrale ale mersului societãþii. Sau, dacã nu se ocupã de
aceste constante ori linii predominante, atunci are datoria moralã ºi intelectualã
sã le enunþe, pentru a nu da impresia cã lumea ar fi putut sau ar fi trebuit sã facã
ceea ce, de fapt, nu a fãcut. Menirea primã a istoricului de meserie este sã studieze
ceea ce a fost, nu ceea ce ar fi putut sã fie, dacã nu s-ar fi întâmplat cutare lucru.
Istoria contrafactualã – în vogã astãzi – poate oferi necunoscãtorilor convingerea
unor realitãþi care, de fapt, sunt fictive, imaginate, inventate.
Linia magistralã a istoriei românilor la începutul secolului al XX-lea, în ajunul

Primului Rãzboi Mondial, era fãurirea statului naþional unitar român, prin unirea
cu România a tuturor provinciilor istorice care aveau majoritãþi etnice româneºti.
Acelaºi ideal, de fãurire a statelor lor naþionale, îl nutreau toate popoarele din re-
giunea central-sud-est europeanã, care se aflaserã de secole sub stãpâniri strãine.
Românii din Transilvania s-au identificat treptat cu idealul libertãþii ºi al unitãþii
naþionale, ideal pe care l-au trãit, în forme ºi cu intensitãþi diferite, începând cu
finele Evului Mediu ºi cu debutul Epocii Moderne. Ca ºi românii din Vechiul
Regat, ca ºi basarabenii ºi bucovinenii, românii ardeleni s-au înscris în marea lor
majoritate pe traiectoria formãrii României întregite, considerând, prin educaþia
oferitã de liderii lor, cã cel mai bun cadru de organizare, coordonare ºi protejare
a naþiunii era statul unitar român.Acest ideal s-a înfãptuit în urmã cu nici un secol,
iar realitatea care a rezultat în urma marelui efort de-atunci – România – nu ºi-a
dat încã mãsura deplinei valori în Europa ºi în lume3.
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3 Precizez cã mesajul meu pe aceastã temã, de la Academia Românã, era menit sã sensibilizeze factorii de

rãspundere din România în legãturã cu pregãtirea inadecvatã a centenarului Marii Uniri ºi sã ofere un exemplu
de „eficienþã“ în tratarea chestiunii secolului trecut de la finele Primului Rãzboi Mondial. „Eficienþa“ se referea
la vecinii maghiari, care, desigur, nu se pregãtesc sã celebreze unirea Transilvaniei cu România! Este clar, dupã
toate semnalele pe care le avem, cã mesajele venite dinspre Ungaria ºi chiar din România nu sunt ºi nu vor fi
prieteneºti. Dupã rostirea unor fragmente din acest text, în Aula Academiei, presa scrisã ºi vorbitã, unele televi-
ziuni au preluat însã – aºa cum se întâmplã mai nou peste tot – mesajul meu trunchiat ºi i-au dat o amploare ºi o
dimensiune pe care nu le-a avut. Prin poziþia mea nu am jignit pe nimeni, ci am atras atenþia asupra unor realitãþi
care, netratate la timp ºi în mod înþelept, pot învenina ºi mai mult raporturile româno-ungare.
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