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Abstract: One of the main functions of the symbol (from etymology to
hermeneutics) consists of making the junction between things or beings
once separated, but which at one point are found, are recognized by the
reunification of the broken object. Thus, we can say that by bringing
together, in one political body, all Romanians in historical provinces
separated by different governments, but identical by the language, belief
and elements of culture, the Great Union of 1918 is a symbol of the political
identity of Romania as a modern state. In other words, political identity is
built around historical symbols that have, among other qualities, the ability
to express the memory, the tradition and the durability of a thing.
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Vorbind din perspectiva ºtiinþei ºi filosofiei politice despre Marea Unire de
acum un secol, putem spune cã identitatea politicã a României moderne este aceea
a unui stat naþional unitar, cu regim monarhic constituþional.

Paºii urmaþi în vederea creãrii statului naþional român cât ºi sensurile cultu-
rale ºi politice ale identitãþii ne conduc la identitatea naþionalã.

În condiþiile în care „raporturile internaþionale tradiþionale sunt asaltate de res-
tructurãri sau presiuni care constrâng la interogaþii noi asupra cadrelor noastre
de referinþã identitarã, de apartenenþã individualã ºi colectivã la un destin ºi o
condiþie proprie, care ne aseamãnã cu sau ne diferenþiazã de alte identitãþi colec-
tive sau agregate socio-umane supranaþionale“, identitatea politicã este „o laturã
sau dimensiune indestructibilã a identitãþii naþionale“, susþine pe bunã dreptate
Aristide Cioabã. Iar identitatea politicã poate fi recunoscutã în „existenþa unei
structuri politice constitutive ºi coordonatoare, în fapt statalã“, dar ºi în „conºtiinþa
de sine a actorilor sistemului statal de guvernare asupra specificitãþii, continui-
tãþii sau reproducerii condiþiilor de existenþã ºi scopurilor fundamentale pe care
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le propune, le urmãreºte ºi le realizeazã în numele ºi interesul comunitãþii naþio-
nale pe care o reprezintã“.1

Aceastã percutantã definire a identitãþii politice ca „dimensiune indestructibilã
a identitãþii naþionale“ trimite fie ºi indirect la un cadru de referinþã care permite
nuanþarea observaþiei „empirice“ potrivit cãreia identitatea politicã a unui stat
(aici, statul român structurat de evenimentele interne ºi internaþionale majore
începând cu istoria modernã a României) poate fi afectatã pe parcursul unui joc
geopolitic ce îºi schimbã regulile, cel puþin în ultimele douã secole, la un interval
de aproximativ cincizeci de ani.

Dar într-un cadru teoretic al esenþelor, se poate constata cã dincolo de valorile
civico-politice ºi economico-sociale care stau la baza statului de drept ºi-i defi-
nesc identitatea politicã (în cazul acesta congruente cu valorile definitorii ale iden-
titãþii europene), identitatea politicã a unui stat este definitã ºi de simbolurile în
jurul cãrora sunt construite naraþiunile colective. La acest aspect, în perioada
interbelicã de exemplu, s-au referit Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Rã-
dulescu-Motru, ªtefan Zeletin, Constantin Noica. Din vasta literaturã filosoficã,
sociologicã, cultural-antropologicã ºi politicã a definirii identitare explicite ro-
mâneºti putem aminti de asemenea reprezentanþi precum Lucian Blaga, Mircea
Vulcãnescu, Eugen Lovinescu, Constantin Dobrogeanu Gherea, Dimitrie Gusti,
Vasile Bãncilã, Ernest Bernea, Dumitru Drãghicescu.

Concepþiile interbelice româneºti despre identitate au pornit de la premisa cã
identitatea naþionalã a României este în acelaºi timp culturalã ºi politicã ºi, prin
urmare, corpul ei politic atât de dramatic legat de disputele administrativ-terito-
riale ale „trupului þãrii“ s-a dezvoltat în strânsã legãturã cu ceea ce s-a considerat
în diferite contexte geopolitice a fi cultura ºi tradiþia „latinilor Orientului“ (Eliade),
manifestatã în planurile religiei creºtine, ale culturii populare, ale istoriografiei
ºi liricii, ale arhitecturii, cât ºi în acela al contribuþiilor la dezvoltarea ºtiinþei ºi
tehnicii. Dar asemenea identitãþii individuale, identitatea naþionalã (a unui stat)
este construitã politic, social ºi cultural.

În acest sens, dacã ne referim la „corporalitatea“ României, aceasta a suferit trans-
formãri importante în istorie, începând cu primele atestãri documentare ale for-
maþiunilor statale româneºti medievale, pânã la desãvârºirea unitãþii naþional-statale
din 1918, continuând cu dezmembrãrile ce au avut loc ca urmare a Dictatului de
la Viena. Cu alte cuvinte, în acest plan, trebuie renunþat la perspectivele esenþia-
liste asupra identitãþii. În schimb, nu putem renunþa la memoria etapelor relevante
pentru identitatea României de azi, a continuitãþii unui mod specific de a fi al lo-
cuitorilor acestui spaþiu, iar aceasta ne conduce la spiritualitatea României, nealte-
ratã de istorie.

Dacã formele de stat pot fi înlocuite (cum s-a întâmplat în cazul României dupã
realizarea statului naþional unitar român din decembrie 1918, apoi în decembrie
1947 când se proclamã republica popularã, ºi din nou în decembrie 1989 când
statul totalitar socialist este înlocuit cu statul de drept), „naþiunea este o fatalitate“
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(Emil Cioran), o afirmaþie consonantã cu aceea a lui Ortega y Gasset, ºi anume:
„Popoarele, naþiunile existã“. Putem considera aceastã din urmã propoziþie drept
o enunþare a principiului identitãþii politice, premisa unei „formidabile realitãþi“,
în pofida „ciudatului internaþionalism“ care „uitã mereu detaliul cã existã naþiuni“2.

În cadrul unei naþiuni moderne, dupã cum aratã George Schöpflin, identitatea
ia formã prin sinteza tuturor tipurilor de „activitate umanã colectivã“. Dar în zona
politicului, patru sunt procesele semnificative ale formãrii identitãþii: „creºterea
în complexitate ºi intensitate“ a statului modern, „reþeaua de asociaþii“ ºi activi-
tãþile societãþii civile, „etnicitatea“ ºi „importanþa acordatã dimensiunii interna-
þionale“3.

Dupã cum istoria o aratã, creatorii Marii Românii din 1918 au luat în conside-
rare toate aceste aspecte. Mai mult, potrivit lui Neagu Djuvara „Înfãptuirea
României Mari, dintr-o datã, în decembrie 1918, reprezintã împlinirea unui vis
secular al românilor de a se afla împreunã din Banat pânã la Nistru. Aceastã
Românie Mare e o þarã care se naºte cu dificultãþi uriaºe – trebuiau sã se adune ºi
sã se gospodareascã împreunã oameni care nu s-au aflat niciodatã sub aceeaºi câr-
muire. Ceea ce-i uneºte pe toþi românii este faptul de a vorbi aceeaºi limbã. (…)4“

Acest din urmã principiu al unitãþii ºi identitãþii naþionale este interpretat ºi
în componenta politicã de Pierre Manent: „Noi, europenii, ar trebui sã fim în
mod particular conºtienþi de caracterul politic al cuvintelor. Limbile europene
sunt, cum se spune, «limbi naþionale». Afirmaþia este adevaratã dacã înþelegem
prin «naþiune» un corp politic de o anumitã specie. Într-adevãr, limbile noastre
nu trimit în mod principal la o inefabilã origine pierdutã sau la o serie de expe-
rienþe incomunicabile, ci mai înainte de toate la o istorie politicã inteligibilã în
mare masurã, la care avem acces tocmai datoritã familiaritãþii cu limba în care
este exprimatã aceasta“.5

În ciuda dificultãþilor istorice (sau poate tocmai de aceea), dar având drept
premise o limbã ºi o culturã comune, Neagu Djuvara este de pãrere cã „aceastã
unire pe care am fãcut-o în 1918 a fost excepþional de bine reuºitã“. ªi aceasta,
comparativ, pentru cã „Vãzând ce greutãþi au avut cehii ºi slovacii ca sã pãstreze
o singurã þarã sau drama celor din fosta Iugoslavie (nu numai acum, ci în întreaga
perioadã interbelicã), atunci trebuie sã recunoaºtem cã aceastã unire a românilor
s-a realizat în mod miraculos. Un singur exemplu: Ionel Brãtianu avea un pres-
tigiu imens ºi se bucura ºi de deplina încredere a regelui Ferdinand (cei treispre-
zece ani cât au fost împreunã la putere au reprezentat unul dintre marile mo-
mente de împlinire ale istoriei noastre). Înþelegând Ionel Brãtianu cã era nevoie
de un ardelean ca sã cimenteze unirea ºi ca sã ne reprezinte la Paris când ni se
fãceau dificultãþi din cauza pãcii de la Bucureºti, la tratatul de la Trianon s-a dus

28 LORENA STUPARU 3

————————
2 José Ortega y Gasset, Europa ºi ideea de natiune, Traducere de Sorin Mãrculescu, Bucureºti, Editura

Humanitas, 2002, p. 123.
3 George Schöpflin, Nations, Identity, Power, New York, New York University Press, 2000, pp. 29-30.
4 Neagu Djuvara, O scurtã istorie a românilor povestitã celor tineri, Ediþia a XII-a revãzutã ºi adãugitã,

Bucureºti, Humanitas, 2010, p.236.
5 Pierre Manent, Raþiunea naþiunilor. Reflecþii asupra democraþiei în Europa, Traducere din limba fran-

cezã de Cristian Preda, Bucureºti, Editura Nemira, p. 49.



deci sã negocieze un ardelean (este vorba despre Alexandru Vaida-Voevod (n.m.),
nu un om de la Bucureºti. Prin urmare, am fost extrem de liberali în sensul acesta,
am reuºit sã unim în mod foarte concret cele patru-cinci provincii care fuseserã
înainte despãrþite“.6

Oamenii politici pentru care interesul naþional era primordial, aceºti politi-
cieni, pentru care soarta þãrii era mai importantã decât mândria, poziþia politicã
profitabilã sau chiar averea personalã, au fost formaþi în spiritul idealurilor
statului-naþiune, specifice epocii moderne.

Legat de acest aspect, Pierre Manent considera cã „Statul-naþiune a fost pentru
Europa modernã ceea ce a reprezentat cetatea pentru Grecia anticã: producând
res publica, el a fost sursa unitãþii ºi, în consecinþã, a dat sens ºi viaþã. (…) doar
cetatea ºi statul-naþiune au fost capabile sã realizeze, cel puþin în faza lor demo-
craticã, unirea intimã a civilizaþiei ºi libertãþii.(…) A fost vorba despre o între-
prindere foarte îndrãzneaþã (…) despre extinderea vieþii civice, a «vieþii în libertate»,
care era, în cel mai bun caz, privilegiul unei minoritãþi, la comunitãþi alcãtuite
din nenumãraþi oameni. A fost vorba despre guvernarea unor mari ansambluri de
oameni care rãmâneau liberi“.7

Iar reprezentãrile identitare sunt strâns legate de conºtiinþa naþionalã sau sen-
timentul naþional ºi acestea „sunt formate (sau deformate) de organizarea socie-
tãþii în cadrul statului-naþiune“. „Constituenþii“ conºtiinþei naþionale sunt, potrivit
lui René Girault, urmãtorii: „o limbã vorbitã (chiar dacã pot exista încã excepþii),
o educaþie ce se sprijinã pe o istorie naþionalã, un cadru politic ºi cultural naþional,
un sistem economic ºi social naþional“, la care se pot adãuga „o practicã reli-
gioasã (…) o civilizaþie a timpului liber, un gust sau o artã de a trãi“.8

Aºadar, pe lângã limbã, dupã cum au arãtat-o numeroºi gânditori, alte elemente
comune care pãstreazã identitatea naþionalã sunt credinþa ºi creativitatea artisticã.
Referindu-se la cazul României, Dumitru Stãniloae aratã cum „Creºtinismul a fost
în viaþa poporului nostru un însemnat factor de unitate“. Deºi „Despãrþiþi de vitre-
giile celor trecute vremi prin graniþe politice ºi împrãºtiaþi printre alte neamuri“,
locuitorii din þãrile române „(au) rãmas în tot timpul un popor unitar nu numai
prin limba, ci ºi prin viaþa religioasã, care ºi ea a contribuit la pãstrarea aceluiaºi
grai între toþi românii“. Iar acest rol îndeplinit de creºtinism în viaþa poporului
nostru nu a fost posibil „decât pentru cã a fost el însuºi acelaºi la toþi românii,
pentru cã el însuºi s-a simþit ca o unitate în cuprinsul poporului român“. Potrivit
observaþiei pãrintelui Dumitru Stãniloae „Nicolae Iorga cu intuiþia lui de vizionar,
a surprins atât caracterul pitoresc naþional, cât ºi pe cel uman-social, sau popular
al Bisericii româneºti din Ardeal, când a numit-o Bisericã de sate ºi preoþi“. ªi
aceasta deoarece „Prin Bisericã se sfinþeau, se transfigurau toate ale poporului.
Toate cãpãtau un prestigiu, o strãlucire, care îl fãcea sã fie mândru de ele, sã-ºi
ia o revanºã pentru umilirile ce le îndura de la o stãpânire lumeascã (…). Biserica
aurea viaþa poporului cu o frumuseþe mai presus de fire, prin faptul cã la rândul
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ei era plinã de produsele creaþiei populare româneºti. Arta poporului, devenise
arta sacrã a Bisericii, ca sã se întoarcã în popor cu nimbul acestei sacralitãþi.
Bisericuþele de lemn cu uºi sculptate cu motive româneºti ºi rãsunând de tropa-
rele înduioºate de modulaþiile doinei noastre, în care poporul îºi mãrturisea lui
Dumnezeu nu niºte simþiri de spiritualitate abstractã, ci durerile concrete ale
vieþii lui de toate zilele, erau aºa apropiate de cãsuþele þãrãneºti, care deveneau
ºi ele cu lucrurile modeste din ele, cu povestirile despre Dumnezeu care umbla
pe pãmânt ºi cu doinele din ele, aºa de asemãnãtoare cu bisericuþele“.9

Evocând spiritul creator românesc, pãrintele Stãniloae evidenþiazã importanþa
culturii religioase pentru definirea identitãþii unui popor, o problemã care se referã
ºi la Mircea Eliade: „În cadrele aceleiaºi mase etnice, ceea ce produce cultura nu
e însãºi fibra etnicã. Ci un mãnunchi de germeni spirituali, dezvoltaþi de cele mai
multe ori de religie. Civilizaþia se transmite unui numãr infinit de generaþii, ºi
poate trece hotarele“. Mai mult, „Cultura nu e provocatã de evenimente istorice
brute. Istoria însãºi e o parte dinamicã a culturii. Pentru cã istoria nu e produsã
întotdeauna de pântec – ci de credinþe, de dogme, de fapte spirituale, aºadar. ªi
chiar atunci când foamea creeazã un fapt istoric – foamea aceea, fiind produsã
de anumite poziþii spirituale ale lumii înconjurãtoare, ajunge un fapt spiritual“.10

Consecinþa unui act politic cu valoare simbolicã pentru identitatea sa, act la
producerea cãruia dinamica culturii joacã un rol decisiv, aºa cum s-a întâmplat
în cazul Marii Uniri a românilor din 1918, este un stat organic care, potrivit lui
Eliade, „permite fiecãrui om sã fie un organism viu într-un alt organism viu mare“,
ceea ce înseamnã „Crearea, îmbogãþirea Fiinþei“. În mod cert, statul unitar na-
þional român realizat în 1918 le-a permis românilor sã creeze, chiar dacã la un
moment dat creaþia în limba românã ºi în spaþiul românesc a rãmas un ideal nos-
talgic pentru cei aflaþi în exil dupã 1947. Cu toate acestea, fiindcã unitatea spiri-
tualã româneascã poartã marca uniunii politice din 1918: „De câte ori e vorba de
limba, istoria sau cultura româneascã, oamenii rãspund spontan la orice fel de
chemare. Setea fiecãruia dintre noi de a ne reaminti sau învãþa valorile create de
spiritul românesc, de a le compara atâtor valori spirituale europene sau universale,
demonstreazã încã o datã sãnãtatea ºi integritatea sufleteascã a masei refugiaþilor.
(…) În fond, unitatea aceasta spiritualã româneascã este, într-un anumit fel, o
manifestare a profundei unitãþi politice a neamului nostru. Cãci, întocmai dupã
cum românii, oricare ar fi credinþele lor personale, se gãsesc întotdeauna alãturi
la 24 Ianuarie, la 10 mai, de ziua Regelui ºi la comemorarea reintegrãriiArdealului
– tot aºa ei sunt gata sã se adune de câte ori e vorba de sufletul neamului, adicã
de limba, istoria ºi cultura noastrã româneascã“.11

Aceastã mãrturisire este o dovadã în plus a faptului cã prin întreaga sa activi-
tate, Eliade s-a identificat cu destinul þãrii sale. Sfera noþiunii eliadiene de „creaþie
culturalã“ din scrierile de tinereþe include în mod explicit politicul, în scrierile
mature acest aspect fiind implicit. Mircea Eliade considera cã singura ºansã de
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afirmare a României (care nu poate avea pretenþii politice, aºa cum considera
Emil Cioran în Schimbarea la faþã a României) este culturalã. Filosoful înþelege
prin culturã „orice creaþie spiritualã“, iar „naþiunea fiind un instrument cultural,
rolul statului nu poate fi decât acela de a ajuta pe fiecare cetãþean sã creeze“. Dar
aceasta înseamnã „creaþie de fapte, de rodire sufleteascã a fiecãrui cetãþean cuprins
între graniþele unei þãri“, altfel spus, „armonizarea omului cu lumea ºi sufletul
sãu“, un „echilibru firesc ºi fertil“12. De aceea, aºa cum s-a arãtat deja, statul or-
ganic pentru Eliade este „acela care dã putinþã fiecãrui om sã fie un organism viu
în cadrul unui alt mare organism viu“, ceea ce însemnã „creaþia, rodirea, îmbogã-
þirea Firii“13, iar pledoaria aceasta organicistã pentru cultura autenticã, nu de îm-
prumut („papagaliceascã“), îmbracã la maturitate forma „noului umanism“. Dacã
în articolele de tinereþe filosoful vorbeºte despre „primatul spiritualului“ asupra
politicului ºi economicului, la maturitate, în cadrele „noului umanism“, spiri-
tualul este înþeles drept „o calitate a fiinþei, un mod de gândire ºi o lume de sen-
suri nesupuse tranziþiilor politice, economice ºi istorice“14.

Or, în constituirea ºi menþinerea ei, naþiunea românã pe aceastã calitate spiri-
tualã s-a bazat, aceasta hrãnind idealul de constituire a statului naþional unitar al
generaþiilor de patrioþi. În acest sens este relevantã consemnarea din Memoriile
lui Mircea Eliade, unde se comparã generaþia intelectualã a Marii Uniri din 1918
cu generaþia care a urmat-o pe aceasta: „Aºa cum vedeam eu lucrurile, deosebirile
între «generaþia tânãrã» ºi cele care o precedaserã se datorau în primul rând fap-
tului cã înaintaºii noºtri îºi realizaserã misiunea lor istoricã: întregirea neamului.
Dar dacã rãzboiul îngãduise României sã integreze fruntariile ei reale, pentru
ideologia oficialã occidentalã rãzboiul constituise o teribilã contradicþie. Mitul
progresului infinit, credinþa în rolul decisiv al ºtiinþei ºi industriei, care trebuiau
sã instaureze pacea universalã ºi justiþia socialã, primatul raþionalismului ºi pres-
tigiul agnosticismului – toate acestea se spulberaserã pe fronturile de luptã (...).
Noi, «generaþia tânãrã», trebuia sã ne gãsim rosturile noastre. Dar, spre deosebire
de înaintaºii noºtri, care se nãscuserã ºi trãiserã cu idealul reîntregirii neamului,
noi nu mai aveam un ideal de-a gata fãcut la îndemânã. Eram liberi, disponibili
pentru tot felul de experienþe». În credinþa mea de-atunci, «experienþele» acestea
nu erau menite sã încurajeze diletantismul sau anarhia spiritualã. Ele ni se impu-
neau printr-o fatalitate istoricã. Eram prima generaþie româneascã necondiþionatã
în prealabil de un obiectiv istoric de realizat“15.

Dar aceastã „generaþie româneascã necondiþionatã în prealabil de un obiectiv
istoric de realizat“, a strãlucit prin creaþia culturalã în limba românã ºi în limbi de
circulaþie internaþionalã din care ºi-a fãcut o datorie de onoare, contribuind la dem-
nitatea naþionalã a României ºi la recunoaºterea ei valoricã pe plan internaþional.
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Mai mult, aceastã generaþie prin creaþia sa a pãstrat ºi a resemnificat rolul me-
moriei colective de a contribui la definirea identitãþii narative româneºti, subli-
mând „creaþia“ politicã, cãci memoria, care poate fi consideratã dincolo de funcþia
sa temporalã (Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oublie) o expresie a modului
prin care istoria cu evenimentele sale cruciale este dezvãluitã pânã în prezent,
are o dimensiune creativã la nivelul identitãþii politice.

Aceasta ar trebui sã fie datoria oricãrei generaþii intelectuale, dincolo de creaþia
valoricã la cele mai înalte standarde: de a pãstra ºi resemnifica simbolurile isto-
rice care dau expresie identitãþii naþionale ºi politice, iubirii faþã de þarã ºi de
eroii ei, spiritului demnitãþii ºi mândriei patriotice.

Revenind la Marea Unire din 1918, pentru înþelegerea încãrcãturii emoþionale
a acestui act politic, naraþiunea istoricã este decisivã: „Realizarea statului naþional
unitar, visul atâtor generaþii, a avut loc în acest an 1918, la capãtul unor mari lupte
ºi suferinþe“. Împlinirea acestui vis are loc prin unirea Basarabiei (la 27 martie
stil vechi 1918) ºi a Bucovinei (15/28 noiembrie 1918) cu România, apoi prin
evenimentele care s-au sucedat în Transilvania: „Încã de la 12 octombrie 1918,
Comitetul Executiv al Partidului Naþional Român din Transilvania ºi Ungaria,
întrunit la Oradea, formuleazã într-o declaraþie – cititã ºase zile mai târziu în
Camera Deputaþilor din Budapesta – dreptul naþiunii române «la deplina libertate
naþionalã». Apoi Consiliul Naþional Român, constituit în noaptea de 30 spre 31
octombrie la Budapesta din ºase reprezentanþi ai Partidului Naþional Român ºi
ºase ai socialiºtilor români, hotãrãºte, la 10 noiembrie, sã-ºi asume de îndatã
«puterea deplinã de guvernare asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal ºi
Þara Ungureascã». El convoacã apoi, pe 1 decembrie 1918, laAlba Iulia, «Adunarea
Naþionalã a naþiunii române» a reprezentanþilor tuturor categoriilor sociale, a
tuturor profesiunilor, din toate circumscripþiile electorale, aflãtoare în Transilvania,
Maramureº, Criºana ºi Banat. La data hotãrâtã erau în oraºul care vãzuse bi-
ruinþa lui Mihai Viteazul ºi martiriul lui Horia ºi Cloºca, pe lângã cei 1228 de
delegaþi ai secþiilor de votare ºi ai diferitelor asociaþii profesionale ºi culturale,
ºi peste 100 000 de þãrani, muncitori ºi orãºeni veniþi din toate pãrþile unde se
vorbeºte româneºte, de la Iza maramureºeanã pânã la Dunãrea bãnãþeanã, din
Þara Bârsei pânã la Criºuri. În timp ce delegaþii se întruneau sub preºedinþia lui
Gheorghe Pop de Bãseºti în sala Cazinei, mulþimea cea mare se rânduia pe câmpia
unde Horia ºi Cloºca fuseserã traºi pe roatã ºi unde acum se înãlþaserã opt tribune.
Se rostirã cuvântãri arãtând însemnãtatea acelei zile istorice, ziua dreptãþii popo-
rului român, apoi profesorul Vasile Goldiº dãdu citire «Hotãrârii» de unire, hotã-
râre al cãrei prim punct avea urmãtorul cuprins: «Adunarea naþionalã a tuturor
românilor din Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã, adunaþi prin reprezentanþii
lor îndreptãþiþi la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie (1 decembrie) 1918, decre-
teazã unirea acestor români ºi a tuturor teritoriilor locuite de dânºii cu România...»
Delegaþii, în picioare, foarte mulþi având ochii în lacrimi, aplaudã îndelung ºi-ºi
strigã bucuria. Urale nesfârºite rãsunã pe câmpia unde sunt strânºi cei peste o
sutã de mii; fiecare simte cã trãieºte o zi unicã, ziua cea mai însemnatã din istoria
de douã ori milenarã a poporului sãu, ziua dreptãþii. Alte puncte ale Hotãrârii pri-
vesc egala îndreptãþire naþionalã ºi confesionalã a naþionalitãþilor conlocuitoare,
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vot obºtesc, direct, egal ºi secret, reformã agrarã radicalã, drepturi muncitorimii,
ca în cele mai înaintate state industriale, eliminarea rãzboiului ca mijloc de re-
zolvare a diferendelor internaþionale. Iar punctul ºapte al «Hotãrârii» are urmã-
torul cuprins: «Adunarea naþionalã cu smerenie se închinã memoriei acelor bravi
români care, în acest rãzboi, ºi-au vãrsat sângele pentru înfãptuirea idealului
nostru, murind pentru libertatea ºi unitatea naþiunii române». La 27 decembrie
1918/9 ianuarie 1919, Adunarea de la Mediaº, convocatã de Consiliul Central
Sãsesc ºi de Consiliul Naþional Sãsesc, aproba hotãrârea de la Alba Iulia. Iar la
10 august 1919, o decizie asemãnãtoare luau ºvabii din Banat adunaþi în congres
la Timiºoara“16.

Închinarea „cu smerenie (…) memoriei acelor bravi români care, în acest
rãzboi, ºi-au vãrsat sângele pentru înfãptuirea idealului nostru“ menþionatã în
cuprinsul unei declaraþii politice, este un argument în plus pentru spiritul virtuþii
creºtine care a guvernat, în final, istoria româneascã, pentru cultul eroilor care
au contribuit la definirea identitãþii politice a unui popor care vedea cum în bise-
ricã „toate cãpãtau un prestigiu, o strãlucire, care îl fãcea sã fie mândru de ele,
sã-ºi ia o revanºã pentru umilirile ce le îndura de la o stãpânire lumeascã“ (Dumitru
Stãniloae).

Aceastã frumoasã naraþiune istoricã este de altfel completatã prin implicarea
directã a Bisericii, fapt dovedit ºi de discursul þinut cu câteva zile înainte de
1 Decembrie 1918 de viitorul Patriarhul Miron Cristea: „Idealul fiecãrui popor
ce locuieºte pe un teritoriu compact trebuie sã fie unitatea sa naþionalã ºi politicã.
Am fi niºte ignoranþi, vrednici de dispreþul ºi râsul lumii, dacã în situaþia de azi
am avea alte dorinþe. Numai din unirea tuturor românilor de pretutindeni vor
putea rãzbi astfel de producte ºi manifestaþiuni ale geniului nostru naþional, care
prin însuºirile lor specifice româneºti sã contribuie la progresul omenirei (…)
Oricât de tare ar fi zidul Carpaþilor, care pânã acum ne-a despãrþit de fraþii noºtri
totuºi azi ºi aici în atmosfera tradiþiunilor lui Mihai Viteazul – nu pot decât sã
exprim împreunã cu scriitorul Rãdulescu Niger: «Hotarele de astãzi sunt margini
trecãtoare,/ de care timpul râde;/ Cãci el pãtrunde-n taina ursitei viitoare,/ când
ele s-ar deschide». Ceasul deschiderii a sosit!“17.

În ordinea discuþiei despre Marea Unire din 1918 ca simbol al identitãþii poli-
tice a României moderne, dar ºi despre istorie ºi memorie, figura lui Mihai Viteazul
despre care aminteºte ºi Patriarhul Miron Cristea este un simbol al unitãþii naþio-
nale, iar „Mihai Viteazul nu a fost ales ca simbol al unitãþii naþionale din purã
întâmplare, numai pentru cã unii ºi-au propus sã introducã «imaginarul» în con-
ºtiinþa publicã sau în istorie, ci pentru cã unele fapte de la 1593-1601 (destul de
multe, nu doar alãturarea celor trei þãri care aveau sã formeze ulterior România)
prevestesc sau devin prolog a ceea ce avea sã urmeze pe linia unitãþii naþionale“,
dupã cum aratã Ioan-Aurel Pop.18
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Din punct de vedere etimologic, dar ºi hermeneutic, este funcþia simbolului
aceea de a reuni lucruri sau fiinþe despãrþite cândva, dar care la un moment dat
se regãsesc, se recunosc, prin reîntregirea obiectului rupt în douã. Cuprinzând
toate modalitãþile de mediere proprii omului, simbolul este, mai întâi de toate,
semn de recunoaºtere (de la grecescul sumbolon, care înseamnã „bucãþi ce
trebuie resudate“).

În acest sens, dar ºi în virtutea complexelor relaþii de comunicare pe care le
stabileºte cât ºi datoritã forþei sale evocatoare ºi investiþiei de sens ºi semnificaþie
pe care le presupune ºi le implicã, putem spune cã aducându-i laolaltã, într-un
singur corp politic pe toþi românii din provincii istorice separate prin guvernãri
diferite, dar identice prin limbã, credinþã ºi elemente de culturã popularã, Marea
Unirea din 1918 este un simbol al noii identitãþi politice statale a României
moderne.

Însãºi Constituþia României Mari, potrivit lui Ioan Stanomir, este semnificativã
sub aspect simbolic: „Punctul tare este simbolismul – aceasta este Constituþia
României Mari“, ºi în ciuda limitelor sale, „Actualitatea Constituþiei din 1923 poate
fi cãutatã în instituirea domniei legii ºi a ideii de egalitate constituþionalã ºi de
bunã guvernare“.

Dacã anul 1918 este „un an al conturãrii unitãþii naþionale pornind din martie
pânã în decembrie“, un an în care „din punct de vedere tehnic ºi simbolic, România
s-a considerat ca succesoare a Vechiului Regat ºi a apreciat cã structurile aso-
ciate Vechiului Regat sunt unicele adaptate ºi adaptabile realitãþilor noi“19, con-
textul monarhiei constituþionale din România Mare a însemnat nu numai ºansa
afirmãrii politice a identitãþii naþionale, dar a oferit ºi condiþiile creaþiei culturale
pe care deopotrivã oamenii politici ºi intelectualii au datoria de a le menþine, de
a le regãsi dacã au fost pierdute, de a le dezvolta în timpul prezent.

Dacã definirea identitãþii naþional-politice este indisolubil legatã de istorie,
memorie, de pãstarea, reactualizarea ºi resemnificarea simbolurilor potrivit re-
gulilor hermeneuticii tradiþionale, ºansa unei culturi de a exista ºi de a se impune
este aceea de a fi expresia unei identitãþi bine afirmate ºi recunoscute, cu atât mai
mult într-o epocã de transformãri ºi tranziþii care oferã toate datele unei schimbãri
de paradigmã.
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