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Abstract. The article approaches the concept of Union as a citizens’
concept of justice, reconstructing and interpreting the socio-political and
historical profile of the national conscience through several fragments
from documents regarding the Great Union (signed by Ion I. C. Brãtianu,
Iuliu Maniu, Nicolae Filipescu, Lucian Blaga, Ion Inculeþ, Ion Buzdugan).
These selections from the documents of the epoch emphasize the symbolical
implications of the Union that both come from the people and are feeding
the popular aspirations of reunion, freedom and modern development.
National conscience cannot crystalize outside the individual and citizen
national conscience, or outside the belief in the national value that sustains
belief in the national development and the national future. Modernity itself
induced the crucial role of the people in assuming national conscience as
a conscience of national unity, representing at once an improvement of the
status quo and fulfilment of the historical justice.
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Vom aborda aici o perspectivã interpretativã socio-politicã ºi istoricã, urmãrind
profilul conºtiinþei naþionale exprimatã într-o serie de documente referitoare la
Unire ºi implicaþiile forþei simbolice a acesteia, provenind de la popor ºi, totodatã,
hrãnind aspiraþiile populare de unitate naþionalã. Conºtiinþa naþionalã nu se poate
cristaliza în afara unei conºtiinþe individuale cetãþeneºti ºi naþionale, iar odatã cu
modernitatea, conºtiinþa naþionalã este asumatã de români ca o conºtiinþã a unitãþii
naþionale, ce reprezintã totodatã ºi o îndreptare a stãrii de fapt, adicã, o îndeplinire
a dreptãþii istorice faþã de români.

Declaraþia de unire a Basarabiei cu România (27 martie 1918) este grãitoare
în acest sens. Însuºi temeiul declaraþiei este reprezentat de „dreptul istoric“ ºi
„dreptul de Neam“. Legitimitatea acestei declaraþii este asiguratã de voinþa po-
porului Basarabiei, în numele cãruia vorbeºte Sfatul Þãrii: „În numele poporului
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Basarabiei, Sfatul Þãrii declarã: Republica Democraticã Moldoveneascã (Basarabia),
în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagrã ºi vechile graniþe cu Austria, ruptã
de Rusia acum o sutã ºi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea
dreptului istoric ºi dreptului de Neam, pe baza principiului, ca noroadele singure
sã-ºi hotãrascã soarta lor, de azi înainte ºi pentru totdeauna se uneºte cu Mama sa
România. Aceastã Unire se face pe urmãtoarele baze: 1. Sfatul Þãrii actual rãmâne
mai departe pentru rezolvarea ºi realizarea reformei agrare, dupã nevoile ºi cere-
rile norodului. Aceste hotãrâri se vor recunoaºte de Guvernul român. 2. Basarabia
îºi pãstreazã autonomia provincialã, având un Sfat al Þãrii (Dietã), ales pe viitor
prin vot universal, egal, direct ºi secret, cu un organ împlinitor ºi administraþie
proprie. 3. Competenþa Sfatului Þãrii este: a) votarea bugetelor locale; b) con-
trolul tuturor organelor Zemstvelor ºi oraºelor; c) numirea tuturor funcþionarilor
administraþiei locale prin organul sãu împlinitor, iar funcþionarii înalþi sunt
întãriþi de Guvern. 4. Restructurarea armatei se va face în principiu pe baze teri-
toriale. 5. Legile în vigoare ºi organizaþia localã (Zemstve ºi oraºe) rãmâne în
putere ºi vor putea fi schimbate de Parlamentul român, numai dupã ce vor lua
parte la lucrãrile lui ºi reprezentantul Basarabiei. 6. Respectarea drepturilor mi-
noritãþilor din Basarabia. 7. Doi reprezentanþi vor intra în Consiliul de Miniºtri
român, acum desemnaþi de actualul Sfat al Þãrii, iar pe viitor luaþi din sânul re-
prezentanþilor Basarabiei din Parlamentul Român. 8. Basarabia va trimite în
Parlamentul Român un numãr de reprezentanþi proporþional cu populaþia, aleºi
pe baza votului universal, egal, direct ºi secret. 9. Toate alegerile din Basarabia
pentru voloste, sate, oraºe, Zemstve ºi Parlament se vor face pe baza votului uni-
versal, egal, direct ºi secret. 10. Libertatea personalã, libertatea tiparului, a cu-
vântului, a credinþei, a adunãrilor ºi toate libertãþile obºteºti vor fi garantate prin
Constituþie. 11. Toate cãlcãrile de legi fãcute din motive politice în vremurile tul-
buri ale prefacerilor din urmã sunt amnistiate. Basarabia, unindu-se ca fiicã cu
Mama sa România, Parlamentul român va hotãrî convocarea neîntârziatã a Cons-
tituantei, în care vor intra proporþional cu populaþia ºi reprezentanþii Basarabiei,
aleºi prin vot universal, egal, direct ºi secret, spre a hotãrî împreunã cu toþii în-
scrierea în Constituþie a principiilor ºi garanþiilor de mai sus. Trãiascã Unirea
Basarabiei cu România, de-a pururea ºi pentru totdeauna! Preºedintele Sfatului
Þãrii, I. Inculeþ Secretarul Sfatului Þãrii, I. Buzdugan“1. Modernitatea politicã a
concepþiei care stã la baza acestei Declaraþii este remarcabilã: Unirea este soluþia
pentru realizarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti, fiind ºi un deziderat legiti-
mat de cãtre popor prin reprezentanþii sãi aleºi. Conºtiinþa naþionalã, maturã ºi mo-
dernã dicteazã principiile ºi garanþiile enumerate mai sus, care îºi gãsesc împlinirea
prin Unire. Metafora „trupului reîntregit al þãrii“ ºi metafora „mamei“ subliniazã
firescul ºi „organicitatea“ actului Unirii.

Idealul Unirii tuturor românilor a înflãcãrat stindardul liberal al modernitãþii
timpurii româneºti. Cu toate acestea, ar fi o eroare sã considerãm cã în rândurile
conservatorilor acest þel al Unirii rãmânea fãrã ecou. Evocãm astfel o personali-
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tate de prim rang printre conservatorii din România, adesea omisã în omagiile ºi
comemorãrile corelate cu Unirea, Nicolae Filipescu, orator, jurnalist, liceniat în
drept la Paris, politician conservator, ministru de Rãzboi, cel care a fost ºi unul
dintre marii susþinãtori ai modernizãrii, spre exemplu, în calitate de primar al
Bucureºtiului2, a fost ºi un mare susþinãtor al Unirii. Din nefericire, a murit în
1916 ºi nu a mai apucat sã îºi vadã marele vis al vieþii sale, Unirea, ca vis îm-
plinit. Cu un an înainte de a muri, în Cuvântarea de la întrunirea Ligii Culturale
de la Iaºi, din 15 martie 1915 – intitulatã „Agitaþia intervenþionistã în perioada
neutralitãþii“ – Nicolae Filipescu arãta:3 „Fiþi bineveniþi toþi acei ce v-aþi strâns
aci spre a vã întãri credinþa ºi a vã oþeli sufletele spre a împlini porunca strãmoºilor!
Domnilor, de la unitatea naþionalã sub Mihai trec 260 de ani pânã la Unirea Prin-
cipatelor ºi 280 de ani pânã ce unirea se împlineºte în forma ei desãvârºitã: inde-
pendenþa ºi regatul. De atunci ºi pânã azi, abia 34 de ani! Trei secole, dar, ca sã
se zãmisleascã statul român al Principatelor Unite. Abia vreo trei decenii însã
pânã la noul popas, de unde va ieºi, credem, unitatea neamului. Prea puþin! Cum
ne-am pregãtit de ziua mare a românismului, în aceastã din urmã fazã a istoriei
noastre, îngãduiþi-mi a o spune. Generaþia eroicã [de la 1848] îºi rezumase pro-
gramul în cele patru puncte de la Divanul ad-hoc, din care cel mai de seamã era
Unirea Principatelor. Nu pãºesc însã ºi pe al cincilea: unitatea naþionalã. ªi bine
a fãcut. Ar fi comis o imprudenþã, cãci vrãjmãºiile ce ar fi deºteptat, ar fi putut
compromite totul. Apoi, ar fi întreprins o muncã peste puterile ei. Sunt generaþii
care – ca arborii cari într-un an îmbelºugat dau fructele a trei ani ºi sleiesc ro-
direa anilor urmãtori – au trãit ºi au împlinit aspiraþiunile mai multor generaþii.
Generaþia eroicã trãise ºi izbândise cât trei generaþii. Mai departe orice nãzuinþã
i-ar fi pãrut o aventurã. Deci, dupã Unire ºi Independenþã, ea îºi împlinise che-
marea.“4 Aceastã emoþie puternicã asociatã idealului unionist se transmite oricãrui
public. Este vorba despre forþa unui patos, despre forþa unor metafore („suflete
oþelite“, „generaþia eroicã“, „arborii“ ºi „fructele“ generaþiilor, „porunca strãmo-
ºilor“), dar mai ales este vorba despre forþa convingerilor lui Nicolae Filipescu,
împãrtãºite de un public larg ºi acum. În vocea lui este forþa vocii ºi a povestirilor
bunicilor noºtri.

Nicolae Filipescu continuã: „Dupã ea a urmat o generaþie cuminte, care ºi-a
mãrginit aspiraþiunile la aceasta: consolidarea internã a statului român. Atunci se
întemeiazã Liga pentru unitatea culturalã a tuturor românilor, care zice: «A venit
vremea sã pregãtim unitatea naþionalã». Ce este regatul român fãrã Ardealul? O
absurditate geograficã. O fâºie de pãmânt întortochiatã ºi frântã în semicerc.Arãtaþi
aceastã figurã schiloadã unui copil de ºapte ani ºi întrebaþi-l ce lipseºte României?
El, cu mâna lui agiamie, va trage linia ce împlineºte cercul. Iertaþi-mi pedantismul,
dar ºtiþi cã cercul e figura care la o circumferinþã mai micã are suprafaþa mai mare.
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Noi avem graniþa cea mai mare faþã de teritoriul cel mai mic. Militãreºte, nu se
poate mai rãu. La graniþele actuale, suntem o þarã fãrã viitor. Spre a ne împlini
aci rolul european, ne trebuie bastionul ce dominã aceastã poziþiune. De aceea,
aþintim cãtre cetatea naturalã a Ardealului, cãtre Acropola românismului. Aici e
centrul, aci inima românismului. Aci, într-un palat fermecat, zidit ca în poveºti,
în vreuna din peºterile Carpaþilor, s-a adãpostit conºtiinþa de neam. Din aceºti
munþi þâºnesc izvoarele râurilor noastre ce carã, spre ºesul dunãrean, în undele
lor, suspinurile fraþilor. De aci, ªincai ºi Petru Maior ne-au trimis mãrturiile obâr-
ºiei noastre latine. De aci au roit dascãlii neamului spre a trezi conºtiinþa naþionalã
în vremurile de uitare de sine. De aceea vremArdealul ºi nimic alt. De aceea pot
rezuma tot ce v-am spus, rostind ºi repetând acest singur cuvânt:Ardealul!Ardealul!
Ardealul!“5

Un mare vizionar, Nicolae Filipescu a fost cel care i-a prezis Regelui Ferdinand:
„Vei fi cel mai mare voievod al þãrii, împodobindu-te cu titlurile lui Mihai Viteazul:
Domn al întreg Ardealului, al Þãrii Româneºti ºi al Moldovei…Sau, rãpus în cel
mai suprem avânt de vitejie a neamului, vei fi totuºi sfinþit ca erou naþional. De
nu va fi nici una, nici alta, grozav mã tem cã nici praf nu se va alege de dinastie.
De aceea, mãrirea ce þi-o urãm, Sire, este sã te încoronezi în Alba Iulia sau sã
mori pe Câmpia de la Turda.“6

Idealul recuperãrii inimii conºtiinþei de neam, care bate cu o semnificaþie
deosebitã pe teritoriul adelenesc, de unde au pledat pentru latinitate ºi continuitate
româneascã un ªincai ºi un Maior, pentru idealul completitudinii, idealul perfec-
þiunii cercului, idealul pragmatic al optimei raportãri a graniþelor la teritoriu, iatã
idealul ce animã ºi discursul lui N. Filipescu, dovedind cã fãrã Unirea naþiunii,
conºtiinþa naþionalã se regãseºte, slãbitã, împuþinatã ºi sãrãcitã într-un mod
inacceptabil.

Aceeaºi tezã, a conºtiinþei naþionale consfinþitã prin Unire ºi prefiguratã de o anu-
mitã armonie de cuget ºi simþire româneascã a fost confirmatã în acelaºi an, la
Moþiunea Congresului de la Bucureºti al românilor din Austro-Ungaria (15 martie
1915). „Românii de peste hotare, aflãtori în þarã, ascultând expunerile fãcute la
Ateneul Român de reprezentanþii românilor ardeleni ºi bucovineni ºi discursurile
rostite în sala «Dacia» de reprezentanþi ai românilor de pretutindeni, declarã
monstruoase insinuãrile duºmanilor neamului nostru ºi ale uneltelor lor, cum cã
românii ardeleni ºi bucovineni ar fi mulþumiþi cu stãpânirea austro-ungarã ºi n-ar
dori unirea cu România. [Dimpotrivã, aceºtia] Se declarã solidari cu lupta începutã
de fruntaºii români de pretutindeni pentru a grãbi intrarea în acþiune a României
în contra Austro-Ungariei ºi însãrcineazã pe fruntaºii lor sã sprijine ºi sã con-
tinue lupta prin toate mijloacele posibile. Roagã guvernul þãrii sã grãbeascã libe-
rarea fraþilor lor de sub stãpânirea austro-ungarã, ameninþaþi cu exterminare de
duºmanii externi ºi interni ºi sã retragã imediat debitul poºtal ziarelor din solda
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legaþiunii austro-ungare. Trimit salutul lor ºi al cetãþenilor Capitalei voinicilor
fraþi de pe diferite câmpuri de luptã ºi celor rãmaºi pe urma lor acasã ºi-i asigurã
cã vor ºti sã-ºi facã datoria pentru libertatea lor.“7 Precum vedem, naþiunea gândea
în termenii asumãrii unei datorii patriotice în vederea îndeplinirii dreptãþii prin
asumarea istoricã a responsabilitãþilor patriotice ºi prin îndeplinirea idealului de
Unire.

În acest sens putem cita ºi Telegrama lui Ion Inculeþ, preºedintele Sfatului Þãrii,
adresatã regelui Ferdinand I (11 martie 1918) M.S. Regelui – Iaºi: „În numele
Sfatului Þãrii, care reprezintã poporul românesc din Basarabia desrobit de jugul
secular, aduc Majestãþii Voastre expresiunea credinþei neclintite a întregului popor
românesc din România Rãsãriteanã, care în unire cu þara-mumã vede chezãºia
desvoltãrei sale libere, calea neîmpiedicatã spre cultura naþionalã ºi dreptatea so-
cialã. – Al Majestãþii Voastre prea plecat servitor, – Ioan Inculeþ, Preºedintele
Sfatului Þãrii din Basarabia“.8

Semnificaþia îndeplinirii idealului Unirii este evocatã cu deosebitã forþã ºi
emoþie de cãtre tânãrul Lucian Blaga, întors în þarã împreunã cu D. D. Roºca, la
30 octombrie 1918. La Sebeº, în judeþul Alba, a ajuns abia la 3 noiembrie, dupã
ce cãlãtorise pe jos 3 zile de la Vinþul-de-Jos. Deºi românilor nu li se dãdea
niciun fel de „fiinþã în conºtiinþa imperiului“, atmosfera era incandescentã, ani-
matã de credinþa româneascã în destinul naþional ºi de conºtiinþa naþionalã. „În
dupã-amiaza înfriguratã de 3 noiembrie, populaþia româneascã din Sebeº-Alba,
adunatã în preajma bisericii de lângã râu, s-a pornit în marº masiv spre centrul
oraºului, spre piaþa mare, având în frunte o seamã de soldaþi sosiþi în cursul dimi-
neþii de pe front ºi pe cei câþiva intelectuali localnici. În piaþã s-au rostit discursuri,
arãtându-se cã românii din Transilvania doresc alipirea lor la regatul României.“9
Chiar mai semnificative ne apar ideile urmãtoare: „Pentru marea, istorica
adunare naþionalã de la Alba-Iulia unde s-a hotãrât alipirea Transilvaniei la
patria-mumã n-a fost nevoie de o deosebitã pregãtire a opiniei publice. Pregã-
tirea se fãcuse vreme de sute de ani. În dimineaþa zilei de 1 decembrie, ca la un
semnal, lumea româneascã a purces spre Alba-Iulia (spre Bãlgrad), cum îi
spuneam noi, cu vechiul nume, pe jos ºi cu cãruþele. [subl. ns.]“

Lucian Blaga a refuzat cãlãtoria cu trenul ºi considera cã cei 16 km care îl
despãrþeau de Alba-Iulia se puteau strãbate pe jos în pofida iernii, cu siguranþã
pentru cã aºa se simþea mai aproape de bucuria colectivã. „Era o dimineaþã rece
de iarnã. Respiraþia se întrupa în invizibile cristale. Pe o parte a ºoselei se duceau
spre Alba-Iulia, scârþâind prin fãgaºele zãpezii, cãruþele româneºti, buchete de
chiote ºi bucurie, alcãtuind un singur tir, iar pe cealaltã parte se retrãgea în
aceeaºi direcþie, armata germanã, ce venea din România, tun dupã tun, ca niºte
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pumni strânºi ai tãcerii. Soldaþii germani, fumegând liniºtiþi din pipe, se uitau
miraþi dupã cãruþele noastre mai grãbite. Ei îºi luau rãgaz. Nu s-a produs nici un
incident. „Uite, îi spun lui Lionel [fratele lui Lucian Blaga], aºa – prin ger ºi zã-
padã, se retrãgea pe vremuri Napoleon din Rusia.“10

Astfel a ajuns Lucian Blaga la Alba, acolo unde Adunarea Naþionalã hotãra
îndeplinirea idealului românesc, confirmat de popor ce trãia aceastã bucurie ca
un singur suflet. „La Alba-Iulia nu mi-am putut face loc în sala adunãrii. Lionel,
care era în delegaþie, a intrat. Am renunþat c-o strângere de inimã ºi mã consolam
cu speranþa cã voi afla de la fratele meu cuvânt despre toate. Aveam în schimb
avantajul de a putea colinda din loc în loc, toatã ziua, pe câmpul unde se aduna
poporul. Era o roire de necrezut. Pe câmp se înãlþau ici-colo, tribunele de unde
oratorii vorbeau naþiei. Pe vremea aceea nu erau microfoane, atât oratorii, cu
glas prea mic pentru atâta lume, treceau, pentru multiplicarea ecoului, de la o tri-
bunã la alta. În ziua aceea am cunoscut ce înseamnã entuziasmul naþional, sincer,
spontan, irezistibil, organic, masiv. [subl.ns.] Era ceva ce te fãcea sã uiþi totul,
chiar ºi stângãcia ºi totala lipsã de rutinã a oratorilor de la tribunã.“11

Pentru noi cei de astãzi comemorarea acestui eveniment istoric ne evocã o
bucurie pe care inevitabil o resimþim numai ca ecou. De aceea, evocând senti-
mentele tânãrului poet ºi gânditor Lucian Blaga ne aflãm un pas mai aproape de
realitatea evenimentului istoric, aproape cã „participãm“ la eveniment, într-un
mod diferit de cel prilejuit de frunzãrirea documentelor istorice mai aride. „Seara,
în timp ce ne întorceam, cu aceeaºi trãsurã la Sebeº, atât eu, cât ºi fratele meu,
ne simþeam purtaþi de conºtiinþa cã «pusesem temeiurile unui alt Timp», cu toate
cã n-am fãcut decât sã «participãm», tãcuþi ºi insignifianþi, la un act ce se realiza
prin puterea destinului. Faptul de la rãscrucea zilei, cu tãria ºi atmosfera sa, ne
comunica o conºtiinþã istoricã. Când am trecut prin Lancrãm, satul natal, drumul
ne ducea pe lângã cimitirul, unde, lângã bisericã, Tata îºi dormea somnul sub rã-
dãcinile plopilor. Zgomotul roþilor pãtrundea desigur pânã la el ºi-i cutremura
oasele. «Ah, dacã ar ºti Tata, ce s-a întâmplat», zic eu fratelui meu, întorcând
capul spre crucea din cimitir. ªi cât a þinut drumul prin sat n-am mai scos un
cuvânt, nici eu, nici Lionel. O emoþie ne strânsese gâtul ca o mânã, care încetul
cu încetul se înmuia, dupã ce voise aproape sã ne sufoce; în sat era întuneric ºi
liniºte. Când dãm sã ieºim din sat, numai ce auzim dintr-o curte, neaºteptat, în
noapte, un strigãt de copil: «Trãiascã România dodoloaþã!»“12

Discursul de la Sibiu precum ºi unele relatãri despre entuziasmul ardelenilor
faþã de premierul liberal Ion I. C. Brãtianu au fost prezentate într-un articol pu-
blicat la 7 august 1919, la Cluj, în „Patria“13, desigur, pe pagina întâi. Discursul
a fost prilejuit de întâlnirea lui I. I. C. Brãtianu, primul ministru al guvernului
regal român, cu liderii ardeleni, reuniþi în Sfatul Þãrii. La întâlnire alãturi de
Iuliu Maniu se afla ºi Teodor Mihali, vicepreºedintele Marelui Sfat al Þãrii.
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Teodor Mihali evidenþiazã la aceastã întâlnire starea generalã de euforie ºi
mãreþia momentului, care a fost posibil în primul rând datoritã dorobanþului ro-
mân ce cucerise Budapesta la începutul lui august 1919. Aºadar, în discursul sãu,
T. Mihali puncta: „Azi am ajuns nu numai sã ne vedem visul cu ochii, dar armata
românã a adus ordine ºi pentru alte neamuri din aceastã parte a Europei.“14

Conform celor relatate, ca preºedinte al Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu, îl
saluta pe premierul Brãtianu, prezentându-i cu profundã emoþie salutul Consiliului
Dirigent ºi al poporului român desrobit. Apoi, de asemenea, ca un omagiu, Iuliu
Maniu a preluat ideea centralã care anima eforturile liberale în epocã: „Noi mãr-
turisim cu recunoºtinþã cã unitatea neamului românesc a sãvârºit-o România in-
dependentã, dupã cum pe vremuri Piemontul a fost acela care a sãvârºit unitatea
Italiei. România ºi bãrbaþii ei de stat au înþeles ce trebuie sã facã, ºi regatul vechiu
a fost la înãlþimea chemãrii sale. Mulþumim bãrbaþilor de stat ºi Dumneavoastrã
în special pentru cã aþi rupt legãturile cu cei ce ne þineau ºi pe noi legaþi, ºi aþi
pornit pe drumul libertãþii noastre ºi a întreg neamului românesc.“15

Ion I. C. Brãtianu a subliniat în discursul sãu ideea Unirii ca împlinire a eli-
berãrii naþionale ºi ca încununare a unei dreptãþi ºi îndreptãþiri istorice pentru ro-
mânii de pretutindeni ºi pentru românism: „Domnilor! Am pãºit cu adâncã emo-
þiune în aceastã salã, dar am simþit ºi o mare ºi puternicã cãldurã din acel simþã-
mânt al cuvintelor care aþi binevoit a le rosti. Se elaboreazã în aceste momente,
aici la Dumneavoastrã, desãvârºirea actului care s-a fãcut la Alba Iulia ºi care se
cheamã: Unirea tuturor Românilor. Cuvântul chiar de Unire ne aratã care sunt da-
toriile noastre reciproce: unirea tuturor românilor, adicã unirea tuturor conºtiin-
þelor noastre, unirea tuturor energiilor noastre spre un scop comun. Aþi binevoit
a releva prin cuvinte de recunoºtinþã ajutorul pe care Regatul Român l-a dat – ºi
era dator sã-l dea – românimei de peste tot. Am fi uitãtori ºi ingraþi, dacã n-am
ºti sã tragem din istoria trecutului toate învãþãmintele care ne sunt de folos.
Tocmai, ca Regatul sã fi fost pus în mãsura de a ajuta pe Românii de pretutindenea,
de a ajuta pe Românii de peste munþi (aplauze) ºi în întregimea lor þinuturile din
Transilvania, Bãnat ºi Þara Ungureascã, trebuie sã se fi reaprins conºtiinþa naþio-
nalã ºi pentru timpurile moderne ale României ºi dacã Dumneavoastrã aveþi mo-
tivele Dumneavoastrã de dragoste ºi de recunoºtinþã, avem ºi noi motive reciproce.
Am fost de ajutor unora ºi altora, ºi noi ºi Dumneavoastrã, în cursul unui veac
întreg, când cu bãrbaþii cei mai buni de la Dumneavoastrã ne-am ajutat pentru
întemeierea desãvârºitã ºi întãrirea Regatului, care trebuia sã fie ºi a fost sâmbu-
rele României Mari. (aplauze)“.16

Unirea înseamnã solidaritate, dar ºi dreptate ca împlinire a datoriilor ºi înda-
toririlor istorice ºi, totodatã, libertate naþionalã, toate acestea fiind fundamente
ale dezvoltãrii naþionale: „Prin urmare, când ne gândim la trecut, putem da o frã-
þeascã recunoºtinþã cãtre toþi aceia, care ori ºi unde ar fi fost, dincolo ºi dincoace,
au ºtiut sã simtã solidaritatea, care ne lega ºi care în împrejurãrile politice în care
îºi puteau dezvolta activitatea lor, sã nu piardã din vedere cã pe lângã munca im-

7 CONCEPTUL UNIRII – UN CONCEPT CETÃÞENESC, AL DREPTÃÞII 21

————————
14 „Patria“, 7 august 1919.
15 Cf. „Patria“, 7 august 1919.
16 Ibidem.



pusã de problemele zilei, fiecare generaþiune era totodatã datoare ca prin muncã
necontenitã sã nu îngreuneze, ci sã ajute ceea ce a fost întotdeauna în conºtiinþa
neamului nostru, aspiraþiunea de temeiu a existenþei noastre naþionale: Unirea
tuturor Românilor. Astãzi, când am realizat-o, ni se impune tuturor, desigur,
datoria de recunoºtinþã pentru aceia care au preparat-o prin suferinþele lor, prin
munca lor dar mai ales prin credinþa lor. Prin urmare avem cãtre trecut o datorie
de pietate, dar avem ºi cãtre prezent datoria de a asigura prin munca pe care o
facem aici ºi dincolo, temeiul României nu numai Noi dar ºi Mari, pe o bazã
democraticã, largã, care sã permitã, ca la aceastã muncã atât de mare sã nu fie
departe de la ea nici un român, care poate sã fie un element de forþã ºi care poate
sã-ºi aducã pãrticica lui de muncã, de energie, de inteligenþã, pentru a asigura înte-
meierea astãzi, dezvoltarea mâine, a forþelor sociale ºi naþionale ale României
Mari.“17

Conceptul Unirii adunã existenþa românilor sub stindardul unei creaþii comune
pentru care fiecare român ºi cu toþii împreunã sunt rãspunzãtori ºi beneficiari.
„Domnilor! În aceastã organizare de stat, probleme noi, mai complexe decât
altãdatã, se pun înaintea noastrã a tuturora. Sistemul de lucrare al nostru, pe lângã
care putem sã lucrãm la ora actualã este, cã putem sã lucrãm, fiindcã procedãm
în acelaºi spirit, în acelaºi avânt; opera noastrã este comunã, deºi lucrãm în depar-
tamente separate. Nu putem tocmai sã uitãm ce afaceri intereseazã opera întreagã,
precum nici ceea ce intereseazã operele singuratice. Avem o operã complexã. În
organizaþia Statului, în þinuturile noi, sunt ºi rase deosebite, pe lângã neamul
nostru, organizãri religioase mai numeroase ºi mai împãrþite decât cele ce erau
în Vechiul Regat. Trebuie sã ºtim sã ne purtãm ca un popor, care în luptã a dat
dovada bãrbãteºtei sale energii, pe care nimeni nu poate sã o conteste, aceea a
arãtat-o ºi la înfrângere – ceea ce este chiar mai greu – ºi a arãtat-o ºi prin vic-
toria sa, ceea ce o sãrbãtorim chiar astãzi. Zic un popor, care are aceastã bãrbãþie,
dovedeºte, cã adevãratele lui puteri sunt acelea care le poate concepe în soluþio-
narea problemelor cetãþeneºti ºi în viaþa paºnicã. Violenþele în timpuri normale
ºi în timpuri de pace sunt unele din calitãþile de slãbiciune. (aprobãri) Poporul
nostru a dat dovadã temeinicã, cã slab nu este. De aceea în organizarea nouã îºi
vor gãsi – ºi cunosc simþãmintele D-voastrã, ºi sunt în armonie perfectã cu ele –
în noul regat acea frãþeascã ºi prieteneascã dragoste toþi aceia, care de oriunde ar
veni, vor voi sã trãiascã frãþeºte cu noi pentru dezvoltarea prin muncã comunã a
Statului Român. Noi nu vom întreba de unde vine cineva, ci vom întreba unde
vor sã meargã toþi aceia care vor voi sã meargã împreunã cu noi. Toþi vor fi siguri
de frãþescul ºi prietenescul nostru ajutor. Ei trebuie sã ºtie cã în aceste simþã-
minte ale noastre, a sentimentelor comune vieþii de pace, stã nu numai cea mai
mare, dar singura lor garanþie în puterea Statului Român, în concepþia de drep-
tate, în concepþia largei democraþii este garanþia propriei lor dezvoltãri ºi cã, în
afarã de graniþele Statului Român, nimic nu poate sã-i întãreascã ºi n-ar putea
sã-i slãbeascã [subl. ns.].“18
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O idee excepþional de importantã, a cãrei rememorare se va dovedi constitu-
tivã pentru conºtiinþa româneascã individualã ºi colectivã de astãzi, este aceea cã
opera durabilã a statului naþional se întemeiazã pe o conºtiinþã comunã a valorii
româneºti în afara cãreia voinþa naþionalã, credinþa naþionalã ºi forþa naþionalã se
regãsesc subminate. Ion I. C. Brãtianu arãta: „Domnilor! Modestia este bunã, dar
un popor trebuie sã aibã conºtiinþa limpede despre aceea ce reprezintã pentru ca
sã aibã conºtiinþa limpede despre aceea ce trebuie sã reprezinte. (aplauze). A fost
românimea în lupte seculare nu numai pentru existenþa ei, dar ºi pentru existenþa
ºi apãrarea civilizaþiei umane. În luptele creºtinãtãþii contra turcilor, soldaþii lui
ªtefan Vodã au luptat nu numai pentru apãrarea Moldovei, dar ºi pentru mântui-
rea creºtinãtãþii ºi valurile barbariei, de aceastã stâncã s-au frânt nu numai pentru
ca sã scape românimea, ci ºi pentru ca civilizaþia europeanã sã nu fie distrusã de
puhoiul pãgânilor. Domnilor! Istoria se repetã, desigur, schimbându-ºi faþa cu
împrejurãrile. Dar în ziua de astãzi soldatul român pe Tisa ºi dincolo de Tisa n-a
asigurat numai graniþele României, ci a sprijinit, ca în vremurile de demult, civi-
lizaþiunea europeanã, apãrând-o de valurile distrugãtoare ale bolºevismului.
(aplauze frenetice ºi prelungite) Anarhia ºi distrucþia la Nistru ºi la Tisa s-au oprit,
curentele care ameninþã centrul Europei, ºi stânca de care s-au frânt, au fost ener-
gia ºi bãrbãþia poporului român. Iatã de ce este de datoria oamenilor, care pretind
cã au datoria de a conduce destinele acestui popor, sã înþeleagã de sus, cu toatã
înãlþimea vederilor, misiunea pe care o are acest popor în locul unde Dumnezeu
l-a pus, unde ºi din istoria trecutului ºi din faptele prezentului, dovedeºte care
este rostul sãu, misiunea sa în istoria civilizaþiunei umane. (aprobãri) Domnilor!
Pentru cã astfel stau lucrurile, sã ne reamintim cã prin unirea simþãmintelor
noastre într-o credinþã comunã, într-o credinþã neclintitã, precum a fost aceea a
strãbunilor noºtri, vom gãsi izvorul de energie sã asigurãm pentru ziua de mâine
aceea, ce este ºi dreptul ºi datoria acestui neam. (aplauze) ºi mã duc din mijlocul
dumneavoastrã cu adâncã recunoºtinþã, cu cea mai mare comoarã de mulþãmire
sufleteascã, care va þinea cât viaþa mea. (aplauze frenetice )“19

Iar ca încheiere, dorim sã reamintim la ceas aniversar pledoaria lui Iuliu Maniu
despre înþelepciune, devotament ºi patriotism, despre ºtafeta de aur a devotamen-
tului patriotic schimbatã cu cinste între generaþii: „Tatãl meu a scris o scrisoare
despre Lazãr, în 1863. El întreba cu ce mijloace Gheorghe Lazãr, care purta
numele celuilalt Lazãr, ridicat de Mântuitorul din mormânt, a ridicat un neam
din mormânt la viaþã. A ºtiut Gheorghe Lazãr sã se facã expresiunea conºtiinþei
unui neam. [subl. ns.]“20

Iulia Maniu continua evidenþiind corelaþia fundamentalã între înþelepciune,
conºtiinþa neamului, interesele neamului ºi datorie: „În aceastã înþelepciune, de
a înþelege conºtiinþa neamului pe care trebuie sã-l serveascã, stã datoria acelora
care vor sã reprezinte interesele neamului în momentele supreme. Tatãl meu îmi
spunea: lucreazã cu capul în împrejurãrile zilnice, dar lucreazã cu inima în îm-
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prejurãrile mari, dacã vrei sã nu greºeºti! Pentru cã vorbitorul dinaintea mea a
amintit de tãcerea mea din timpul neutralitãþii, sunt dator sã amintesc cã ea a
început încã din prima lunã a rãzboiului. Eu încheiasem la începutul lunii sep-
tembrie o înþelegere cu Rusia, de a ne revendica toate teritoriile din Austria ºi
Ungaria locuite de români. Dacã am crezut cã datoria mea era sã tac, aceasta nu
însemna cã stam la îndoialã care erau drepturile noastre. Rãmânea numai de
calculat ºi hotãrât care erau momentele ºi împrejurãrile cele mai eficace pentru
a înfãptui ceea ce aveam de înfãptuit. Am crezut cã acþiunea noastrã trebuie sã
corespundã cu maximum de importanþã pe care trebuia sã o avem. ªi nu m-am
înºelat. Acþiunea României, dacã a fost dureroasã într-un fel, a fost cu mult mai
importantã decât forþele pe care le aveam la începutul rãzboiului. Noi am avut
un rol hotãrâtor în rãzboi, cu toate aceste calcule. A venit acea catastrofã când
Aliaþii noºtri hotãrâtori, în loc de sprijin au devenit pentru noi primejdie. Am
plãtit-o cu mari pierderi. Azi nu le regretãm, când vãd pe dl. Inculeþ între noi.
Oricât de optimist ar fi fost cineva n-ar fi prevãzut cã vom deveni puternici de la
Nistru pânã la Tisa ºi cã aici la masa aceasta sã stea prezidentul Dumneavoastrã
cu mine ºi alãturi cu dl. Inculeþ. Am un singur merit cu care mã fãlesc: credinþa.
Mai multã credinþã ca mine nu poate sã fi avut altcineva. S-a zis cã Columb, do-
minat de credinþa cã existã o lume nouã, chiar dacã nu exista, o scotea din valuri.
În timpul tratatului de la Bucureºti am scris un memoriu pe care-l voi lãsa ca tes-
tamentul vieþii mele politice. ªi am spus Regelui nostru când Mackensen21 era
stãpân pe jumãtate din þarã: Sire, ai fãcut bine ce ai fãcut ºi eºti asigurat de izbândã!
Nu era posibil sã nu se manifeste aspiraþiunea secularã a neamului nostru. Se
putea întârzia cu câteva luni, cum s-a întârziat cu tratatul de la Bucureºti, cu câþiva
ani; dar nu era sã rãmânã fãrã rol în dezvoltarea neamului nostru nici jertfa ºi nici
acþiunea noastrã din rãzboi. ªi-mi ziceam: în tragicul sfârºit al lui Mihai ºi al lui
Tudor Vladimirescu, mort în ºanþurile de la Târgoviºte, stã cea mai strãlucitã pa-
ginã din învãþãturile pãmânteºti. Îmi reamintesc aceasta acum când voi da sfaturi
acelora care vor conduce destinele statului. Sã nu vã uitaþi la succese de persoane
sau de moment, ci sã urmaþi pulsul inimii poporului, conºtiinþa lui naþionalã ºi
sã aveþi contactul neîntrerupt cu dânsa, ca sã fiþi reprezentanþii sinceri ai unui
neam conºtient. Domnilor! Pentru cã în împrejurãrile de azi sunt convins cã,
conºtiinþa neamului nostru este puternicã prin înãlþarea unei însufleþiri naþionale,
sunt plin de încredere cã vom avea, un viitor în raport cu misiunea noastrã istoricã,
binefãcãtoare pentru civilizaþia lumei în Orientul Europei, pentru cã sunt încre-
dinþat cã existã posibilitatea realizãrii ei, urez ca România Mare sã-ºi adevereascã
numele, sã fie întãritã de sufletul românimei, care, tare, unitã ºi prin înþelepciunea
sa va lucra în interesul general. Trãiascã România Mare!“22

Un secol mai târziu, astãzi, nu putem decât spera ca succesiunea generaþionalã
sã reuºeascã sã perpetueze comoara naþionalã nepreþuitã a dreptãþii ºi libertãþii
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naþionale, a românismului, a legãturii comunionale între generaþii ºi a devota-
mentului patriotic, perpetuând astfel corelaþia între drept naþional, îndatorire
patrioticã, dreptate istoricã ºi uniune naþionalã, pânã la urmã, perpetuând speran-
þele candide ale bunicilor (ale noastre ºi ai noºtri), în România noastrã contem-
poranã, ceva mai micã.
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