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Abstract. Gheorghe Brãtianu’s work seeks to establish the place of
Romanians in European history. This is happening in the context of World
War II, when Romania’s borders had been forcibly changed. Therefore, the
main theme of the paper is the idea of unity and the need to unite all
Romanians, for the restoration of Greater Romania. The work is patriotic,
a real lesson of geopolitics and national history in an extremely difficult
moment of the Romanian destiny.
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Gheorghe Brãtianu (1898-1953) a fost unul dintre cei mai importanþi istorici
români interbelici, dar ºi unul dintre reprezentanþii de seamã ai elitei româneºti
care a înfãptuit modernizarea României, înrudit prin mamã (vãduva fiului domni-
torului Alexandru Ioan Cuza, Maria-Moruzi-Cuza) cu familia Moruzi, precum ºi
cu familia Sturdza1, fiind ºi fiu al marelui om politic Ion I. C. Brãtianu. Elev ºi
continuator al lui Nicolae Iorga ºi al spiritului patriotic al acestuia în istoriografia
româneascã, va deveni profesor universitar la Universitatea din Iaºi în 1924, apoi
la cea din Bucureºti, în 1940. Devine membru al Academiei Române în 1942,
dupã ce, în 1928, fusese ales membru corespondent al aceleiaºi instituþii. Între
1941 ºi 1947 este director al Institutului de Istorie Universalã „Nicolae Iorga“
din Bucureºti. Este, de asmemea, membru al mai multor societãþi istorice ºi
culturale din strãinãtate. În timpul primului rãzboi mondial s-a înrolat voluntar,
la 18 ani. Va fi, dupã sfârºitul celei de-a doua conflagraþii mondiale, victimã a
regimului comunist, care-l va încarcera în 1950 la Sighet, unde va muri în 1953.

A scris câteva cãrþi fundamentale pentru disciplina istoricã: O enigmã ºi un
miracol istoric: poporul român (1940), a cãrei primã ediþie, din 1937, a apãrut
în limba francezã; Originile ºi formarea unitãþii româneºti (1942, reeditatã în
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1998 la editura Universitãþii Al. Ioan Cuza), Cuvinte cãtre români (1942), La
Bessarabie, droits nationaux et historique, 1943 (ediþie apãrutã în francezã la
Bucureºti), tradusã abia în 1995 cu titlul Basarabia, drepturi naþionale ºi isto-
rice2; Tradiþia istoricã despre întemeierea statelor româneºti (1945); Sfatul
domnesc ºi adunarea stãrilor în Principatele române (postum); Marea Neagrã,
de la origini pânã la cucerirea otomanã (postum); Istoricii români au putut sã se
intereseze de opera lui Gheorge Brãtianu mai ales dupã 1989, din motive de
ordin politic, în mod evident. În 1989 culegerea de studii Incursiuni în opera
istoricã a lui Gheorghe I. Brãtianu3 a vrut sã fie o analizã cuprinzãtoare a operei
marelui istoric martir, iar istoricii care au semnat studii cu aceastã ocazie sunt
dintre cei mai avizaþi: Pompiliu Teodor, ªerban Papacostea, Ovidiu Ghitta, Maria
Teodor Crãciun, Ovidiu Mureºan, Ioan Aurel Pop, Iacob Mârza, Ovidiu Pecican
ºi Radu Mârza4.

Cu ocazia împlinirii a treizeci de ani de la moartea sa tragicã (mulþi istorici
sau membri ai familiei au considerat cã a fost asasinat – el este înhumat în cripta
Brãtienilor de la Florica, Argeº), Aurel Pentelescu a scris o lucrare dedicatã ma-
relui istoric: În faþa istoriei. Gheorghe I. Brãtianu, 1898-1953: la 30 de ani de
la moartea sa5. Tot despre moartea sa, cu ceva timp înainte, apãruse volumul
semnat de Maria G. Brãtianu, ªerban Papacostea ºi Ion C. Brãtianu, Gheorghe I.
Brãtianu, Enigma morþii sale6. E de menþionat cã interesul pentru opera istoricã
a lui Gheorghe Brãtianu este dublat de cel pentru ideile sale geopolitice, mai ales
cele referitoare la Marea Neagrã, care fac obiectul unor teze de doctorat7. De
altfel, despre geopolitica lui Brãtianu se scrisese încã din 1995, dintr-o perspectivã
multidisciplinarã, de sociologie ºi geopoliticã8.

Nu doar istoricii români s-au ocupat de opera lui Gheorghe Brãtianu. Lucrarea
acestuia L’Organisation de la paix dans l’histoire universelle des origines à
1945 a fost prefaþatã de John Rogister, istoric britanic, din generaþia postbelicã,
cu ocazia publicãrii în România9. De asemenea, referinþe la opera lui Brãtianu
gãsim la preotul ºi bizantinologul francez Vitalien Laurent.

Lucrarea lui Gheorghe Brãtianu Cuvinte cãtre români meritã o lecturã din
perspectiva timpului prezent, aºa cum vom încerca sã argumentãm în cele ce
urmeazã. Pe parcursul acestei rememorãri nu vom face doar sã reluãm ideile ma-
relui istoric, deºi principala noastrã þintã este aceea de a ne întâlni cu spiritul
acestui martir al istoriografiei naþionale, ci vom încerca pe alocuri ºi câteva co-
mentarii, cu credinþa cã anumite aspecte ale gândirii geopolitice brãtieniste me-
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ritã chestionate, nu în sens negativ, ci pur ºi simplu în sensul unei reflecþii actuale,
având în vedere cã de la scrierea acestei cãrþi au trecut opt decenii, care au adus
suficiente schimbãri ale situaþiei geopolitice a României.

Lucrarea de care ne ocupãm este o carte de rãzboi ºi acest lucru se vede încã
din prefaþã. Un rãzboi permanent, cu cuvântul ºi cu armele. Un rãzboi pe care
din 1916 ºi pânã în 1944 românii l-au purtat aºa cum au ºtiut, dar l-au purtat.
Modelul îndepãrtat al cãrþii lui Brãtianu este Cuvintele cãtre naþiunea germanã
(1808) a lui Fichte, la rândul ei o carte de rãzboi, un rãzboi pierdut, care a dus
însã, paradoxal, la renaºterea unei naþiuni, naþiunea germanã. De altfel, aºa cum
Fichte îºi þinea cursurile în Berlinul ocupat de trupele lui Napoleon, Gheorghe
Brãtianu þinea aceste prelegeri ce constituie materia cãrþii de faþã într-un Bucureºti
care pierduse o treime din teritoriul naþional... Lucrarea de care ne ocupãm nu
este însã doar o scriere conjuncturalã, deºi este scrisã sub presiunea unor eveni-
mente formidabile

Tema esenþialã a lui Brãtianu este aceea a locului românilor în istoria euro-
peanã. Tratarea acestei teme este tributarã momentului istoric deosebit de greu
prin care trecea þara, cu graniþele spulberate atât la vest, cât ºi la est. Mãiestria
mare a istoricului este aceea de a filtra perfect faptele contemporane ºi a le da
înãlþimea corespunzãtoare în raport cu trecutul ºi invers, de a reliefa la fel de
bine momentele importante ale trecutului ºi a le aºeza la locul cuvenit în raport
cu drama prezentului. Este, în fond, o logicã a înþelepciunii istorice ºi a înþelep-
ciunii istoricului, aceea de a se împãca cu trecutul, de a privi prezentul în faþã ºi
de a pregãti o revanºã sau un viitor mai bun pe mai departe. Se simte peste tot
dorinþa celui care scrie de a încorda încã o datã energiile neamului, de a þine treazã
conºtiinþa acestuia, de a nu ceda. Istoria este a celor care o iau de la capãt, sisific
sau, mai aproape de noi, dupã modelul meºterului Manole. Cine pune capãt
acestei încordãri se pregãteºte sã iasã din istorie...

În conjuncþie cu tema amintitã, majorã, a lucrãrii, cartea lui Brãtianu are ºi
alte valenþe semnificative, pe care le vom urmãri în cele ce urmeazã: este o re-
plicã la adresa istoriografiei maghiare, care încerca sã justifice drepturile ma-
ghiarilor în Transilvania. Este, în acelaºi timp, o geopoliticã a spaþiului româ-
nesc, cu accent pe ideea de spaþiu de securitate, dar ºi o schiþã de geopoliticã a
Europei, în special a celei rãsãritene. Într-o mãsurã ºi mai semnificativã, cartea
este o reflecþie asupra conºtiinþei naþionale româneºti, a identitãþii spirituale a
poporului român ºi a energiei vitale de care acesta a dat ºi trebuie sã dea dovadã
în istorie. Temele acestea se împletesc armonios în lucrare, care este un amestec
de reflecþie istoricã semi-detaºatã, maturã, vizând durata mare a istoriei, dar ºi
de descrieri punctuale ale timpului prezent istoric. Peste întreaga construcþie teo-
reticã pluteºte aerul unei mobilizãri patriotice exemplare, aproape militare, care
nu are însã deloc un aer impropriu, dimpotrivã.

Lucrarea este formatã din zece prelegeri, ce se constituie fiecare în capitole
separate. Prima se referã la Ideea naþionalã la unguri ºi la români – în care, pe
scurt, Brãtianu polemizeazã cu istorigrafia maghiarã ostilã intereselor româneºti.
Tema este istoricã, dar anumite reverberaþii ale ei pot fi detectate ºi astãzi. Desigur,
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de la momentul scrierii lui Brãtianu au trecut mulþi ani. Astãzi, contextul rela-
þiilor româno-maghiare pare diferit. Poate chiar este diferit. Recent, prim-mi-
nistrul maghiar oferea un cadou unui fost prim-ministru român ºi vorbea, cu
aceastã ocazie, despre dorinþa pãrþii maghiare de a sprijini mereu „guvernele
române“10, expresie cu tâlc actualmente, dar care ar trebui privitã ºi pe firul lung
al istoriei. De altfel, poate cã nu întâmplãtor cartea lui Brãtianu se deschide cu
aceastã prelegere ºi insistã, aºa cum vom vedea, asupra ei în multe alte rânduri
pe parcurs. Prelegerea reprezintã cuvântul de deschidere al cursului de istorie
universalã a Universitãþii Bucureºti din 11 noiembrie 1940, atunci când hotarele
României Mari fuseserã deja rupte. Tonul este profetic, cuvântul „ideal“ este
atotprezent iar scrierea este optimistã, înflãcãratã, patrioticã. Nu este însã un pa-
triotism zgomotos, ci unul realist. Niciodatã Brãtianu nu alunecã în fanfaronadã
patriotardã, niciodatã nu depãºeºte idealismul ºi tonul mobilizator firesc pentru
momentul respectiv. Autorul cautã sã ne arate cum anume românii au dezvoltat
idealul unirii, cum trebuie sã-l urmeze mai departe, în ciuda sincopelor (ca cea
din acei ani). Este un text care trebuie citit în vreme de rãzboi, pentru cã este un
text de rãzboi: dur, dar fãrã patetisme, hotãrât. Cadenþa sufleteascã transmisã de
text cititorului face ca acesta din urmã sã înþeleagã perfect atât drama þãrii cât ºi
ideea de renaºtere, de luptã decisivã pentru refacere naþionalã care vine dupã
orice accident, dupã orice înfrângere. Al doilea element iese întãrit din rapor-
tarea la primul. Cititorul se simte mobilizat, gata sã ia arma în mânã ºi sã repare
tragedia. Conºtiinþa naþionalã este primul subiect al primei prelegeri. Ca orice
popor care a suferit drame, în spaþiul de confruntare dintre imperii, ne temem de
scãderile ei, de energia slabã a acesteia (sã fie aceastã slãbiciune cauza tragediei
din 1940?). Istoricul e optimist, el cautã sã întãreascã aceastã conºtiinþã, nu s-o
gãseascã, fiindcã ea existã:

„Pentru cã aceastã conºtiinþã existã. A existat ºi existã în poporul român ºi,
putem afirma cu mândrie: din generaþie în generaþie ºi mai ales de un secol
încoace purtãtorii ei de cuvânt s-au gãsit, cu deosebire în rândurile tineretului
universitar; ei au purtat flacãra idealului nostru prin cele mai grele vremuri ºi
prin toate momentele mari ale istoriei naþionale“11.

Istoricii trebuie sã ºtie, spune Brãtianu, care este rostul ºi misiunea românilor
în lume ºi în Europa. Idealul naþional, se subînþelege (unirea, care a fost fãcutã
la 1918 ºi pentru care trebuie luptat în continuare în acel an 1940), se împleteºte
cu ideea acestei misiuni în istoria lumii ºi a Europei. ªi, cum istoria noastrã, în
sensul de începuturi, ne-a fost adesea contestatã de strãini (autorul trimite la
Kogãlniceanu ºi lecþia sa de deschidere a cursului de la Academia Mihãileanã)
Brãtianu urmãreºte dezvoltarea acestei conºtiinþe naþionale româneºti de-a lungul
istoriei. Prin aceasta, el doreºte, evident, sã contracareze atacurile la adresa ro-
mânilor, la adresa istoriei lor.
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Pentru desluºirea acestei necunoscute, adicã a gradului de coagulare a con-
ºtiinþei naþionale româneºti în timp, se impune o opþiune teoreticã, metodologicã
dar ºi istoricã: ce a contat mai mult: statul (el este cel care a creat naþiunea) sau
naþiunea (ea este cea care a creat statul)? Teoriile stataliste considerã statul ele-
mentul de bazã în aceastã diadã. În cazul nostru, însã, spune istoricul, o atare
perspectivã nu se dovedeºte prea fructuoasã:

„Cred mai degrabã cã se dovedeºte cã naþiunea a creat statul; în orice caz,
Statul, în marginile ce i le-am cunoscut, Statul cãtre care rîvnim“12.

Pentru a fi mai clar, istoricul se raporteazã la aceeaºi problemã în cazul veci-
nilor maghiari, cu care, de altfel, am avut ºi vom mai avea, spune el, de dus o
disputã pe tãrâm statal. Brãtianu se referã la o lecþie de deschidere þinutã de un
cunoscut istoric maghiar, rectorul universitãþii din Budapesta, Alexandru Doma-
novszky, cu un an înainte, în capitala Ungariei, exact pe aceeaºi temã, tratând
despre formarea spiritului naþional unguresc. De asemenea, istoricul român va
analiza o altã scriere, diferitã de cea a lui Domanovszky, aparþinând lui Tibor
Jóo, numitã „Ideea ungureascã de naþiune“, apãrutã foarte curând dupã prima.
Este în mod evident o epocã de duel între istorici ºi între istoriografia maghiarã
ºi cea româneascã.

Teoria lui Domanovszky considera ideea naþionalã maghiarã ca nãscutã încã
din Evul Mediu, aproape odatã cuArpad ºi cu Sf. ªtefan, în preajma anului 1000,
pentru a fi confirmatã ºi întãritã în luptele cu mongolii ºi apoi cu semiluna. De
unde ºi epitetele de secol XIII, în care regii maghiari sunt declaraþi de bulele
papale athleta Christi. Apãrarea creºtinãtãþii ca misiune asumatã de maghiari
face ca teoria istoricului maghiar sã afirme cã ideea naþionalã maghiarã trans-
cende legãturile de sânge: „Aceastã conºtiinþã a unei misiuni supranaþionale se
aratã superioarã afinitãþilor de rasã (...) Astfel, Ioan Huniadi, fiul unui refugiat
valah, a devenit cu totul Ungur, a fost un ctitor de biserici ungureºti ºi reprezintã
o culme ungureascã a culturii umaniste a timpului sãu“, scrie istoricul maghiar13.

Brãtianu nu respinge direct teoria confratelui maghiar, dar se referã la capaci-
tatea istoricului, în general, de a interpreta în sensul dorit un document istoric,
prin accentuarea anumitor idei, sintagme sau fraze ºi prin trecerea în plan secund
a altora. Este cazul acestei recunoaºteri de cãtre papalitate a calitãþii de atlet al
lui Christos, la care fãcea referire teza maghiarã. În realitate, acel document in-
vocat de istoricul maghiar este o invitaþie pe care papa Grigore al IX-lea i-o adre-
seazã regelui Ungariei, Bela al IV-lea, de a pleca la rãzboi împotriva vecinilor
sãi, þarul valahilor ºi bulgarilor, Ion Asan al II-lea, pentru a salva imperiul latin
de Constantinopol, creaþia cruciadei a patra, care era ameninþat de împãratul de
Niceea ºi de þarul Asan. Titlul de atlet al lui Christos nu avea nimic naþional (am
vãzut cã autorul maghiar e atent totuºi ºi transformã maghiarismul într-un soi
de... misiune internaþionalã) – Ioan de Huniadi ºi ªtefan cel Mare au primit
amândoi acelaºi titlu. Dar exemplul însuºi al regelui maghiar Vladisval al IV-lea,
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care se înconjurase de pãgâni, de musulmani etc., ºi împotriva cãruia papalitatea
a cerut intervenþia vecinilor, aratã de asemenea cã papalitatea nu desemna, prin
alegerile celor pe care-i considera demni de a fi încurajaþi sau a celor pe care-i
pedepsea, nimic naþional, ci internaþional, în sensul creºtinismului medieval. De
altfel, în învãþãturile regelui ªtefan cãtre fiul sãu (despre care Brãtianu spune cã
nu sunt dovedite autentice, dar reprezintã spiritul epocii), se spune clar cã Regnum
unius linguae fragile et imbecille est – domnia unei singure limbi este gingaºã ºi
slabã – ceea ce aratã încã odatã caracterul neunitar al regatului maghiar din
perspectivã naþionalã.

Cealaltã teorie a istoriografiei maghiare face tabula rasa cu ideile generale
despre naþionalitate ºi aºazã lucrurile pe alt fãgaº, susþinând cã, pentru popoarele
dunãrene, ideea naþionalã sprijinitã pe rasã ºi obârºie este mai degrabã un deza-
vantaj, un blestem. Autorul maghiar, Tibor Jóo în acest caz, aduce în discuþie
originea eurasianistã a maghiarilor, care, spre deosebire de popoarele europene,
unde statele s-au conturat pe vatra obârºiei comune a triburilor, au cunoscut
ideea imperialã eurasiaticã, unde statul sau imperiul nomad a fost cel care a stã-
pânit teritorii imense. Acest model politic este, aºadar, asimilat ºi de maghiari,
care aparþin, ca origine, zonei nomade eurasiene. Dar imperiul cãlãreþilor eura-
siatici nu avea nicio legãturã cu ideea naþionalã, ci era un imperiu de cucerire,
dar un imperiu, crede autorul maghiar, uºor de suportat, de-a dreptul liberal ºi ra-
þional, cãci, odatã cucerirea petrecutã, cei care conduceau imperiul primeau în
rândurile lor pe oricine dintre cei cuceriþi care acceptau sã participe la condu-
cerea politicã a întregului ansamblu imperial. Imperiul de acest tip era, deºi apãrut
prin cucerire... tolerant. Aºadar, naþiunea ungureascã este naþiunea coroanei
Sfântului ªtefan, o naþiune de nobili, de aristocraþi, iar ceilalþi membri ai statului,
oamenii de rând („bãdãranii“, traduce Gheorghe Brãtianu), pot trãi în vatra etnicã
proprie, dar nu au drepturi politice, nu fac parte din naþiunea privilegiatã. Ma-
ghiarimea a fost ºi ea contaminatã cu ideile romantice de a întemeia naþiunea pe
ideile de obârºie ºi limbã, iar acest lucru nu e în avantajul sãu – ea trebuie sã re-
vinã la misiunea sa milenarã, ceea ce nu e deloc uºor; cãci e mai simplu de a trãi
ca popor oarecare, în comoditatea comunitãþii, în loc de a încerca o misiune isto-
ricã pe deasupra rudeniei, limbii sau originii comune. Ungurii, aºadar, trebuie sã
revinã la misiunea istoricã de a supune celelalte popoare dunãrene... sacrifi-
cându-se astfel pentru idealul pentru care au fost hãrãziþi. Dar Brãtianu aminteºte
în context ºi „condamnarea“ pe care Herder a rostit-o la adresa maghiarilor,
atunci când a vorbit despre acest popor de cuceritori, mic, din a cãrui limbã nu
va mai rãmâne nimic sau aproape nimic, având în vedere cã ei, maghiarii, sunt
minoritari în þarã printre slavi ºi valahi... Iatã o problemã grea pentru un popor
cuceritor dar mic! E posibil sã fie cucerit de cei pe care i-a cucerit...

Brãtianu trece apoi la analiza acelei stãpâniri „raþionale, liberale ºi luminate“
de care vorbea Tibor Jóo, care s-ar fi manifestat faþã de popoarele în mijlocul
cãrora naþiunea maghiarã trãia. El se referã la douã documente din secolul
al XVII-lea, scrisoarea lui Vasile Lupu cãtre regele Poloniei din 1643, în care îi
spunea acestuia cã poate oricând sã-i rãscoale pe românii din Transilvania împo-
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triva principelui Rakoczi; de asemenea, la relatãrile unui cãlãtor german, Conrad
Jacob Hildebrand, de la 1656, ce însoþea o misiune suedezã, ºi care a cutreierat
Muntenia ºi Ardealul. Imaginea românilor, pe care germanul îi considera urmaºii
romanilor, cei mai numeroºi locuitori ai þãrii, este deplorabilã. Ei ajunseserã sã
prefere sã fie spânzuraþi, în loc sã fie traºi în þeapã – pedeapsa cea mai des întâl-
nitã pentru greºeli împotriva stãpânirii... Aºa se explicã, crede Brãtianu, catastrofa
de la Mohacs, pe care o pune alãturi de catastrofa ºi prãbuºirea imperiului
austro-ungar de dupã dualism, în 1918. Este semnul cã statul respectiv a fost, pur
ºi simplu, sabotat din interior de cei pe care clasa stãpânitoare îi tratase cu meto-
dele amintite mai sus.

În fond, ideea naþionalã maghiarã nu este decât o fantasmã, un vis (originea
asiaticã a maghiarilor îi sugereazã lui Brãtianu aceastã paralelã). Ungaria este
ceva iluzoriu, o idee a unei elite, dar fãrã fundament real. Istoria dualismului
austro-ungar, în care ultimii reprezentanþi ai maghiarimii nobiliare încercau pur
ºi simplu sã maghiarizeze cu forþa popoare mai numeroase nu este altceva decât
o astfel de fantasmã ce încerca, fãrã succes, sã se întrupeze în realitate politicã.

Gheorghe Brãtianu îºi îndreaptã apoi atenþia spre ideea naþionalã la români,
pe care o considerã, încã de la început, la antipodul celei maghiare:

„Vom vedea cã, departe de a face obiectul unor teorii abstracte, care sã se
sprijine atât de puþin pe realitãþi, ea s-a dezvoltat ca o fiinþã organicã, prin evo-
luþia ºi creºterea ei normalã, fireascã“14.

La români apare mai întâi conºtiinþa limbii (tipãriturile lui Coresi, fãcute spe-
cial pentru ca oamenii sã înþeleagã ce se spune în bisericã, sau Cazania lui
Varlaam de la 1643). Apare apoi conºtiinþa originii. Papa Inocenþiu al III-lea
vorbea deja în secolul al XII-lea despre aceastã conºtiinþã a originii romane a
locuitorilor de pe aceste pãmânturi. Grigore Ureche ºtia ºi el cã de la Râm ne tra-
gem... Miron Costin poate fi ºi invocat în acelaºi sens. Constantin Cantacuzino,
în Muntenia, are aceeaºi idee despre unitatea de neam ºi de limbã a celor care
locuiesc în Ardeal, Moldova ºi Þara Româneascã.

.Misiunea istoricã a Ungariei este titlul celei de-a doua prelegeri a lucrãrii.
Ideile majore sunt deja cele enunþate în prelegerea anterioarã.

Ea începe cu evocarea dezastrului militar suferit de regele Bela al IV-lea în
faþa invaziei tãtare de la 1241. Cãlãreþii tãtari l-au urmãrit pe rege pânã pe coas-
tele Dalmaþiei, dar regatul maghiar a scãpat printr-o minune, deoarece marele
han a murit ºi invazia s-a potolit. Dupã trei secole, la Mohacs, Ungaria s-a prã-
buºit ºi a fost supusã stãpânirii otomane. Aceste exemple, spune Brãtianu, aratã
cât de relativã a fost misiunea de apãrare a creºtinãtãþii, pe care Ungaria ºi-o arogã
sieºi. Brãtianu citeazã apoi un istoric francez (fãrã a-l numi, din pãcate), care
aratã cum în faþa Turciei sacrificiul ºi rezistenþa au venit din partea sârbilor, mol-
dovenilor, muntenilor, ruºilor, a ungurilor – deci a tuturor esticilor.

Ideea misiunii istorice a maghiarilor, crede Brãtianu, care se sprijinã ºi pe
lectura unui istoric german de secol XX (Ludwig Spohr), vine din aceea cã ma-

7 GHEORGHE BRÃTIANU, „CUVINTE CÃTRE ROMÂNI“ 61

————————
14 Ibidem, p. 33.



ghiarii sunt puþini ºi au conºtiinþa cã nu au în jur popoare înrudite, ci dimpotrivã,
sunt singulari, insulari. De aici naþionalismul, tendinþa spre maghiarizare ºi cele-
lalte excese cunoscute ale elitei maghiare. Oricât ºi-ar fi propus maghiarii sã
arate cã au pondere numericã în Ardeal, realitatea demograficã îi contrazice
(Brãtianu apeleazã la obiectivitatea unor cercetãtori germani, care aratã fãrã pu-
tinþã de tãgadã cã sporul demografic al românilor este aproximativ de trei ori mai
mare decât al maghiarilor). De aceea, s-a recurs de cãtre partea maghiarã la ideea
misiunii istorice, pentru a umple golul demografic...

Temeiurile teoriei misionariste a Ungariei sunt trei.
Prima este legatã de ideea coroanei Sf. ªtefan – fundamentul însuºi al exis-

tenþei istorice a regatului vecin.
Al doilea element este tradiþia Ungariei milenare – ideea cã Ungaria a fost

singura þarã care a dãinuit, în sens de pace ºi continuitate, de ordine europeanã,
în aceastã zonã, timp de 1000 de ani.

A treia teorie afirmã cã numai stãpânirea maghiarã a putut aduce popoarele
din zonã la o convieþuire paºnicã, fructuoasã – iar minoritãþile s-au bucurat în ca-
drul statului maghiar de un regim ideal.

Prima temã abordatã de Brãtianu este coroana Sf. ªtefan – trimisã de papa
Silvestru al II-lea primului rege al Ungariei, împreunã cu o diplomã. Diploma
celebrã invocatã de istoricii maghiari este contestatã de cercetãrile istoriografice
recente, spune istoricul român! Ea pare a fi o plãsmuire de secol XVII, dupã cum
aratã chiar unii istorici maghiari. Chiar coroana însãºi, obiectul în sine, se dove-
deºte a fi trimis nu de la Roma, ci de la Constantinopol, sau cel puþin partea de
jos a coroanei (coroana este formatã din douã pãrþi), aºa cum recunosc ºi istoricii
maghiari. Dar chiar ºi dacã partea de deasupra a coroanei ar fi fost trimisã de
papa de la Roma, ea nu ar fi fost un gest de angajare exclusivã a Ungariei în mi-
siunea sa apostolicã, deoarece astfel de angajãri papalitatea le fãcea ºi cu alte
forþe militare ºi politice (cavalerii teutoni în Prusia, latinii din Siria ºi Grecia etc.).
Prin urmare, o misiune istoricã naþionalã sau exclusivã Ungaria nu-ºi poate re-
vendica defel, deoarece erau multe alte forþe politice care aveau aceeaºi misiune,
internaþionalã, apostolicã, catolicã.

A doua teorie, a Ungariei milenare, este la fel de inconsistentã, aratã Brãtianu.
Mai ales dupã 1526, au existat, de fapt, trei Ungarii: una supusã turcilor (mai

puþin autonomã decât Principatele Române sub aceeaºi suzeranitate), un paºalâc,
cu un paºã instalat în castelul de la Buda, a doua a fost partea care s-a alipit
Habsburgilor ºi a mai fost ºi Ardealul, principat autonom care avea un principe
confirmat de sultan, unde maghiarii erau unul dintre ordinele privilegiate, dar nu
cel mai numeros. Pânã la 1688, când au fost recucerite de armatele imperiale,
dupã Mohacs, nu a fost o Ungarie, ci trei! Unirea acestor pãrþi s-a fãcut abia la
1867 ºi a þinut doar o jumãtate de secol, pânã la 1918.

„Se poate deci spune cã avem de a face cu o Ungarie milenarã care n-a durat
nici jumãtate de mileniu pentru a se reconstitui numai o jumãtate de secol“15.
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Cât despre al treilea element, cel referitor la viaþa deosebit de bunã pe care
minoritãþile ar fi avut-o sub stãpânire maghiarã, lucrurile sunt cu totul altfel
decât le prezintã istoricii maghiari zeloºi. Pe tema raporturilor dintre maghiari ºi
minoritãþi în Evul Mediu, istoricul maghiar Gyula Szekfü scrie, citat de Brãtianu,
cã minoritãþile au avut o situaþie înrãutãþitã dupã secolul al XV-lea, dar nu din
cauza voinþei de asuprire a maghiarilor, ci din cauza condiþiilor economice ºi
sociale noi. Brãtianu admite chiar cã dinastia arpadianã, cea care considera cã a
stãpâni o singurã limbã e prea puþin, sã fi fost, într-adevãr, mai tolerantã, având
în vedere misiunea pe care dorea s-o îndeplineascã. În schimb, dupã secolul
al XV-lea, apare în Ungaria un egoism al claselor stãpânitoare, care colaborau cu
turcii de altfel, ºi care duce la pierderea oricãrui idealism misionar creºtin, ºi se
reduce la interesul egoist al celor privilegiaþi. Brãtianu revine la mãrturia germa-
nului Conrad Jacob Hildebrand, care trece prin Ardeal în secolul al XVII-lea,
deja amintitã în legãturã cu prima prelegere.

Conºtiinþa naþionalã ºi intelectualii. Istoria,
între fãrãmiþare ºi unitate

A treia prelegere a lucrãrii reia tema conºtiinþei naþionale (titlul sãu este
Evoluþia ideii naþionale). Ea reprezintã sfârºitul ciclului de cursuri care debutase
cu prima prelegere din volumul de faþã.

În aceastã prelegere istoicul român dezvoltã ideea interesantã cã rezultatul
rãzboaielor napoleoniene a fost o formã de unificare a Germaniei. La rândul ei,
deºteptarea naþionalã germanã a trezit ºi alte conºtiinþe naþionale, care nu au fost
deloc favorabile intereselor germane. Un joc de domino care a început din uni-
versitãþile germane ºi s-a resimþit pânã în Cehia, Iugoslavia, Polonia, chiar Rusia,
Finlanda etc. Brãtianu trece în revistã o serie de autori din aceste culturi care au
fost cert influenþaþi de ideile herderiene despre sufletul popular. Istoricul amin-
teºte pe scurt, cu sens de recapitulare, ºi alte elemente pe care le-a dezvoltat în
cadrul cursului (dar pe care volumul nu le cuprinde, din pãcate), cum ar fi teoria
lui Renan despre naþiune ca ºi conºtiinþã moralã. El citeazã apoi istorici germani
importanþi; unii, cum ar fi Mommsen, credeau cã istoria merge de la fãrãmiþare
la unitate. Dar tot atât de adevãrat, va accentua istoricul român, este ºi faptul in-
vers, cã istoria se întoarce ºi dinspre universal spre particular. Calea de mijloc
între aceste douã miºcãri de pendulã ale istoriei universale este statul naþional,
cum se va exprima fericit un alt german, Steinacker.

Dacã romantismul a descoperit pe cale intelectualã sufletul popular, nu
înseamnã cã intelectualitatea a fost cea care a creat, efectiv, conºtiinþa naþionalã.
Aici Brãtianu marcheazã o idee esenþialã:

„Dar oricât ar fi de stãruitoare acþiunea de lãmurire a intelectualilor, oricât de
puternic le-ar fi îndemnul, încã nu e de ajuns pentru a închega deplin ºi temeinic
o conºtiinþã naþionalã. Mai trebuie un element esenþial: fapta, lupta comunã îm-
potriva primejdiei din afarã, care fãureºte în focul ei legãtura de oþel a solidari-
tãþii ce constituie o comunitate. Nicio naþiune nu s-a nãscut cu adevãrat fãrã ca
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stindardul ei sã fi primit botezul focului“16. Chiar dacã lupta nu este câºtigatã,
spune Brãtianu, fapta eroicã coaguleazã suficient conºtiinþa naþionalã. Pentru
cazul rãzboiului al doilea mondial, care era în desfãºurare la momentul la care el
þine prelegerea de care ne ocupãm, exemplul Finlandei sau al Greciei este rele-
vant. Mai mult decât atât, aceastã idee va fi soclul pe care Brãtianu va pune teoria
sa despre rolul lui Mihai Viteazul în crearea conºtiinþei unitãþii naþionale, aºa
cum vom vedea imediat.

Istoricul încheie cu lozinca (preluatã dupã modelul navigatorilor hanseatici,
care spuneau cã a naviga este necesar, dar a trãi nu – navigare necesse est, vivere
non est necesse), cu totul în spiritul acelui timp: Militare necesse est, vivere non
est necesse (tradusã „a lupta pentru ideea naþionalã este necesar, a trãi fãrã ea nu
e necesar!).

Cum ideea de conºtiinþã naþionalã ºi de unitate/unire este centrul nevralgic al
scrierii lui Gheorghe Brãtianu, din ea nu putea lipsi figura lui Mihai Viteazul: a
patra prelegere a volumului are ca titlu Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia.

Este vorba despre o cuvântare þinutã la radio, la data de 1 noiembrie 1940.
Din capul locului, istoricul se întreabã dacã fapta lui Mihai, cel care se înconju-
rase de mercenari cazaci ºi sârbi în timpul bãtãliei, sau de nemeºi unguri în sfatul
de la Alba Iulia (deci de strãini), poate fi socotitã o faptã de conºtiinþã româ-
neascã. Putea fi vorba de aºa ceva la noi, când ideea naþionalã abia se întrezãrea
în statele Apusului? Brãtianu citeazã cuvintele unui istoric ardelean care crede
cã scurtimea faptei lui Mihai se datoreazã tocmai lipsei acestei conºtiinþe naþio-
nale de fundal; ea, conºtiinþa unitãþii neamului, s-ar fi forjat abia apoi, în veacu-
rile urmãtoare, cu ajutorul preoþilor, dascãlilor, învãþaþilor. La aceste observaþii
(am putea spune cã ele prefigureazã ideile de azi ale istoricului Lucian Boia!)
Brãtianu rãspunde cã nimeni nu tãgãduieºte rolul dascãlilor, dar pe lângã acest
element, de ordin sufletesc ºi intelectual, este nevoie de fapte:

„În procesul de frãmântare al unitãþii româneºti, Mihai Viteazul a adus fapta;
el a creat precedentul istoric, a întrunit întâia oarã pe pecetea unui Voievod ro-
mân armele celor trei principate (...) De la intrarea lui înAlba Iulia, oricâte neno-
rociri ºi greutãþi s-au mai ivit în cale, unirea neamului românesc de dincoace ºi
de dincolo de munþi n-a mai fost numai visul unor cãrturari strãini de realitãþile
lumii, ci un fapt îndeplinit odatã în vâltoarea vremurilor, o stare care în împre-
jurãri prielnice se poate oricând reface (...)“17.

Mihai Viteazul, spune Brãtianu, poate nu a avut conºtiinþa deplinã a unitãþii,
dar a avut instinctul acestei unitãþi. Aºadar, tendinþa era prezentã, chiar dacã nu
tocmai deplin edificatã sau urmãritã conºtient. El avea, de altfel, conºtiinþa unei
misiuni de apãrare a creºtinãtãþii la marginea rãsãriteanã a Europei.

O altã temã importantã este aceea a cauzelor insuccesului lui Mihai. Vina nu
este a lui ºi nici a poporului lui, „care poate nu l-a putut înþelege deplin“, cum
noteazã cu oarece prudenþã istoricul. Cauza mai adâncã a insuccesului lui Mihai
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Vodã este de naturã geopoliticã: anume relaþia, sau tragedia dintre împãrãþia
germanilor, din mijlocul Europei, ºi popoarele de la marginea acestei împãrãþii,
ungurii ºi românii. Mihai a luptat de partea împãratului german ºi a nãvãlit în
Ardeal când a simþit cã Andrei Báthory este unealta turcilor ºi polonezilor împo-
triva germanilor.

Este descrisã apoi relaþia tensionatã cu nemeºimea ungureascã (accentul este
normal în epocã), care l-a trãdat pe Mihai, nesuferindu-i domnia.

O astfel de prelegere nu poate sã nu ne trezeascã, astãzi, un oarecare „fior
geopolitic“. Cãci astãzi din nou se reaºazã, cum prea comun se spune, plãcile
tectonice ale geopoliticii europene ºi globale. ªi astãzi lumea germanã tinde a
domina Europa, poate alãturi de Franþa. ªi astãzi, popoarele estului european
ezitã în a deveni hinterlandul acestei lumi germanice, privind ºi spre alte orizon-
turi. Polonia, amintitã în acest context de cãtre Brãtianu, alãturi de Ungaria ºi
Cehia, construiesc azi o semi-frondã la imperiul franco-german. Polonia se spri-
jinã pe dorinþa americanã de a separa Germania de Rusia. O Rusie bine primitã
în Ungaria, adicã în antecamera Imperiului german actual. Dacã rolul Turciei
este mult diminuat în Europa, se pregãteºte sã ia poziþii în acelaºi est european
China, prin intermediul Serbiei, dar ºi cu ajutorul Poloniei, un fel de poartã de
intrare a produselor chinezeºti în UE. La rândul sãu, Franþa se poziþioneazã tot
mai departe de SUA ºi parcã tot mai aproape de Rusia, cu care România, me-
taforic vorbind, se învecineazã la Chiºinãu! Dacã situaþia geopoliticã a lui Mihai
Viteazul era complicatã, nici situaþia geopoliticã a României actuale nu este o
ecuaþie simplã.

Geopolitica, factor educativ. Atunci ºi acum...

Brãtianu a înþeles, desigur, în epocã, ceea ce dã titlul celei de-a cincea prele-
geri, anume faptul cã Geopolitica (este) factor educativ ºi naþional. Dar acest
lucru nu era adevãrat doar la 1942, nu era doar la 1916 sau la 1918, acest lucru
este adevãrat ºi astãzi, iar acest adevãr rostit în lucrarea de care ne ocupãm
trebuie sã nu ne dea pace nici astãzi. Cãci ºi astãzi suntem în rãzboi, unul neo-
ficial, nedeclarat, dar foarte prezent. Un rãzboi economic, unul hibrid, cum se
spune astãzi, ba chiar unul al duelului virusologic, aºa cum bine ºtim din expe-
rienþa destul de traumantizantã a Covid 19, în sine factor de precipitare a fazelor
rãzboiului geopolitic global la care asistãm în ultimii ani.

Brãtianu descrie pe scurt contribuþia aparte a geopoliticii în cadrul geografiei
politice, din care s-a desprins, ca fiind acea laturã ce se ocupã nu cu partea staticã
a politicii, ci cu cea dinamicã. Geopolitica este anticipatoare, deschide spre ceea
ce va fi geografia ºi politica de mâine.

Desigur, principiile geopolitice sunt vechi, foarte vechi, istoricul, în general,
fiind familiarizat cu gândirea geopoliticã (Brãtianu citeazã aici cazuri celebre, de
la Carol Robert de Anjou, al Siciliei, care urmãrea sufocarea economicã a Egip-
tului musulman, cu ajutorul unei flote, în loc de a trimite ostaºi sã elibereze
Sfântul Mormânt, în secolul XIII, pânã la Napoleon, cu blocada sa împotriva
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Angliei). În fond, aºa cum spunea Napoleon despre politica statelor, „leur politique
est dans leur géographie“..., politica lor se aflã în geografia lor.

Este, mai aproape de noi, cazul Italiei, care revendicã dupã primul rãzboi
mondial coastele dalmate, pentru a se pune la adãpost de un atac venit de acolo,
deºi, etnic, revendicarea este discutabilã.

În fine, istoricul aminteºte ºi cazul României în acelaºi context, cu declaraþia
lui Ion I. C. Brãtianu, în faþa Comisiei Afacerilor Române de dupã primul rãzboi
mondial, în care omul de stat afirma cã România nu se poate concepe fãrã hotar
la Nistru, la Dunãre ºi la Tisa. „Basarabia reprezintã pentru noi intrarea casei
noastre“, spunea el. Iatã o clarã concepþie geopoliticã.

Noutatea o constituie mai degrabã elementul educativ ºi de propagandã al
noii geopolitici, cãci e clar cã principiile existau de mult timp.

Brãtianu se referã apoi din nou la vecinul de la apus, adicã Ungaria, care ºi
ea ºi-a bazat pretenþiile asupra unei pãrþi a Ardealului tot pe idei geopolitice.
Unitatea economicã a bazinului dunãrean cu centrul la Budapesta sau imaginile
ºi hãrþile cu Ungaria Mare care a fost desfãcutã ºi dezmembratã, dupã 1920, au
fost mereu aduse în conºtiinþa publicului, pentru a crea o stare de spirit, de aºtep-
tare (în parantezã fie spus, astfel de hãrþi care ºi astãzi, uneori...). Hãrþile reale
care urmau a deveni hãrþi mentale, cum se spune astãzi, au fost printre princi-
palele organe ale acestei propagande meºteºugite maghiare. Brãtianu aminteºte
argumente care ar fi putut fi folosite pentru a contracara propaganda maghiarã:
importanþa traficului nestingherit la Gurile Dunãrii, securitatea drumului vital
Bucureºti-Constanþa, unitatea de secole, economicã ºi politicã, a Transilvaniei.
De aceea, se impune ca pe viitor, sã se foloseascã valoarea educativã a hãrþii
„pentru orientarea spiritului public“. Aceste idei ale istoricului sunt deja în aria
aproape operativã a geopoliticii. Ele pot fi consultate cu spor ºi astãzi; în orice
caz, nu meritã a fi trecute cu vederea. Harta etnograficã, spune istoricul, trebuie
sã arate nedreptatea hãrþii politice de atunci, de moment, a României, în toate in-
stituþiile. Brãtianu fãcea, aºadar, o muncã de recuperare a hãrþii mentale a româ-
nilor, care tocmai suferiserã o înfrângere geopoliticã semnificativã în anul 1940.

De altfel, cine gândeºte ºi acþioneazã geopolitic gândeºte ºi acþioneazã mereu
cu harta în faþã. O singurã probã vom aduce aici: în 1944 (la numai doi ani de la
apariþia lucrãrii lui Brãtianu), în Statele Unite apare sub semnãtura celebrului geo-
politician american Nicholas Spykman lucrarea The Geography of Peace18. Era,
practic, una dintre lucrãrile de geopoliticã ce pregãteau, aºa cum spune ºi titlul,
viitoarea pace de dupã a doua conflagraþie mondialã. O mare parte a acestei lu-
crãri este consacratã hãrþilor. Hãrþi care sunt de mai multe tipuri, care au diferite
perspective, care focalizeazã anumite zone geografice ale globului. Importanþa
hãrþilor în geopoliticã este subliniatã de multe ori direct în textul lui Spykman,
dar ea este uºor de vizualizat chiar pe hãrþile pe care autorul american le prezintã
publicului. Interesant este cã, urmând teoria sa a rimlandului, Spykman vorbea
deja în 1944 despre necesitatea ca SUA sã se alieze cu Uniunea Sovieticã pentru
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a contrabalansa orice tentativã de constituire a unui pol de putere în masa conti-
netului eurasiatic... Dacã ne gândim la eforturile fãcute de elita româneascã in-
terbelicã dar ºi postbelicã (care emigrase) de a contracara bolºevismul cu ajutorul
americanilor, nu putem decât sã zâmbim amar, extrem de amar. Hãrþile puterii
globale pe care SUA le prezenta publicului arãtau cã interesele americane con-
vergeau cu cele sovietice pentru contracararea Germaniei ºi Japoniei, adicã a
celor douã puteri care ºi-ar fi putut da mâna în estul ºi vestul SUA, strângând-o
într-un cleºte de putere.

Deºi scurtã, prelegerea lui Brãtianu era, aºadar, cu totul îndreptãþitã ºi, mai
ales, era foarte îndreptãþitã ideea sa de a analiza ºi instrumentaliza geopolitica cu
ajutorul hãrþilor în spiritul educaþiei naþionale ºi, evident, al interesului naþional.

Destinul românesc – între fatalitate
ºi misiune. Specificul românesc al puterii politice

Destinul românesc este cea de-a ºasea prelegere a volumului, la bazã o confe-
rinþã þinutã la 31 martie 1941 în ciclul Universitãþii Libere. Este o prelegere inte-
resantã, ce îmbinã elemente de filosofie a istoriei ºi de geopoliticã. Ideea de destin,
de fatalitate, asociatã poziþiei geografice, geopoliticii dar ºi trãsãturilor etnice de
exprimare a puterii politice sunt toate prezente în aceastã prelegere, pe care citi-
torul o va recepta cu mare plãcere.

Istoricul trece în revistã o serie de concepþii antice despre destin ºi fatalitate,
ajungând sã facã, normal pentru epocã, oarecari concesii momentului geopolitic,
considerând cã ideea fatalistã din spatele determinãrilor destinului e mai puþin
prezentã atunci, odatã cu teoriile noi asupra regenerãrii rasiale ºi sociale (Brãtianu
se referã, evident, la teoriile germane)19: „Noþiunea de fatalitate nu se mai im-
pune deci cu aceeaºi rigoare absolutã; apare în locul ei ideea unei „desfãºurãri
de posibilitãþi“, unei chemãri, a oamenilor, ca ºi a popoarelor, din care li se des-
prinde pe linia dezvoltãrii lor istorice, ceea ce numim ºi astãzi destinul; în con-
cepþia modernã, destinul ºi-a pierdut deci tot mai mult înþelesul fatal, pentru a
cãpãta pe acel al misiunii de care rãmâne nedespãrþit“20.

Din ce în ce mai mult se observã cum accentul lucrãrii cade pe cuvântul de
misiune. Este interesant cã Brãtianu, care respinge ideile despre misiunea istoricã
a Ungariei, cautã la rândul lui, într-un moment greu al istoriei noastre, sã contu-
reze o misiune pentru români.

Destinul sau misiunea rezidã în elementele de permanenþã (Brãtianu îl citeazã
pe Nicolae Iorga), în temeiurile statornice care þin viaþa unui popor. El dã ºi
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exemple de astfel de elemente statornice, cum ar fi apelul la conducãtori strãini
la slavi, tendinþa lor anarhicã ºi egalitaristã, vremelnicia cuceritoare ºi statalã la
imperiile nomade (istoricul aminteºte din nou cazul ungurilor, care nu s-au liniºtit
din aceastã tendinþã decât dupã creºtinare) etc.

Geografia (cu sensul ei geopolitic implicit) este o altã constantã a destinului.
Dupã mai multe exemple concludente, vine o frazã foarte bine ancoratã în timpul
sãu geopolitic:

„Cine face politica Prusiei va cãuta astfel în mod aproape necesar apropiere
de Rusia, iar cine va porni în Drang nach Osten, spre Sud-Est, pe drumurile
Austriei, va trebui neapãrat sã înfrunte puterea ruseascã“21.

Concepþia dualã asupra destinului (cea anticã ºi cea modernã, adicã pesimis-
mul ºi optimismul relativ, bazat pe ideea de misiune) ne întâmpinã ºi în trecutul
poporului român, spune istoricul. Resemnarea fatalistã apare clar la vodã Bibescu
(„Soarta acestei þãri este de a fi în veci smeritã“), într-o declaraþie fãcutã lui George
Bariþiu, în care primul respingea ideea unirii ca fiind imposibilã, între turci, ruºi
ºi austro-ungari. „Dar nu aceastã resemnare lipsitã de încredere ºi de vlagã a dus
poporul nostru la luptele ºi faptele prin care ºi-a câºtigat locul sãu în istoria
neamurilor“, susþine Brãtianu.

Nu resemnarea fatalistã, nici dorinþa de stãpânire nu este o permanenþã a isto-
riei noastre mai vechi, crede istoricul, ci cu totul alt sentiment, pe care el cautã
a-l determina cu nuanþe, ºi vom cita pentru a nu altera sensul cãutãrilor sale:

„Elementele permanente ale trecutului sãu ne aratã la conducãtorii noºtri de
odinioarã o modestie creºtineascã, atât de deosebitã de trufia semeaþã a altora, o
mãrginire realistã la dreptul ºi la pãmântul þãrii, îndepãrtând visurile de stãpânire
împãrãteascã ale vecinilor; dar aceleaºi elemente cuprind un sentiment statornic
al unei vieþi de sine stãtãtoare ºi o legitimã mândrie a chemãrii sale“ (Brãtianu
reia versul eminescian cu sãrãcia ºi nevoile ºi neamul)22.

Apoi istoricul citeazã (aºa cum era de aºteptat) din Neagoe Basarab. Combi-
naþia aceasta unicã de smerenie în afarã, dar ºi de mândrie faþã de propriul resort
interior, faþã de propria chemare (misiune, în sens mai larg, nu neapãrat geopo-
litic, ceea ce nu exclude aceastã dimensiune) face portretul omului politic român
dintotdeauna, al conducãtorului adevãrat al românilor. Fãrã trufie, dar cu încre-
dere, cu smerenie creºtinã dar ºi cu determinare ultimã în faþa celor care vor sã
ne uzurpe drepturile noastre la noi acasã, astfel se poate defini, imperfect, desigur,
filonul gândirii politice a românului în istorie. Aceasta este, aºadar, o permanenþã
a sufletului românesc. O certitudine ºi o piatrã de hotar, care nu poate fi clintitã
nici la vremuri ca cele în care scria Brãtianu; ba chiar, am putea spune, astfel de
permanenþe devin mai vizibile atunci când valurile istoriei izbesc mai tare þãrmul
românesc, de unde, invariabil, se ivesc stâncile...

Teritoriul reprezintã o altã permanenþã a trecutului ºi destinului nostru, spune
Gheorghe Brãtianu. El face aici un salt istoric pânã în vremea lui Burebista, care
a stãpânit din inima Carpaþilor pânã dincolo de Nistru. Apoi este citat ªtefan cel
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Mare în corespondenþa sa cu veneþienii de la 1478, vorbindu-le acelora de Chilia
ºi Cetatea Albã, care erau ameninþate de turci, ºi care erau, dupã vorbele voievo-
dului, „toatã Moldova“ – sensul fiind acela cã de destinul lor depindea destinul
geopolitic al Moldovei. Apoi este invocat domnul ªtefan Lãcustã, omorât de
boieri pentru cã voia sã dea þara turcului, tot þãrmul de la Dunãre pânã la munte
ºi Nistrul tot. Dar nu numai atât: teritoriul locuit de români era impregnat de
aceeaºi conºtiinþã de neam, devreme ce „Când din cetatea Ardealului Iancu Corvin
dusese la biruinþã peste Dunãre oºtile creºtine, un contemporan socotea cã mai
mult sporise slava Valahilor din care îºi trãgea obârºia, decât a Ungurilor“23. În
fine, dupã ce citeazã ºi memoriul lui Mihai Viteazul din 1601 cãtre împãratul
german, în care acestuia din urmã i se prezentau þãrile româneºti ca fiind apãra-
rea creºtinãtãþii în faþa puterii otomane, Brãtianu revine la tema misiunii maghi-
are, pe care în întregul volum o pune sub semnul întrebãrii, încercând sã demon-
streze cã mai degrabã românii au fost cei care au dus aceastã misiune pe umeri:

„Alþii s-au lãudat sau se mai laudã cu misiunea de apãrare a Creºtinãtãþii, pre-
tinzând cã le revine exclusiv, dar istoria obiectivã, pe care o scriu învãþaþii altor
þãri, a judecat de mult acest proces ºi ne-a dat dreptate“24.

Gheorghe Brãtianu aduce în discuþie chiar o scrisoare a unui cãpitan de oºti
maghiar cãtre Aron Vodã al Moldovei, în care primul îl considerã pe domn po-
tenþial apãrãtor al creºtinãtãþii, dar vorbeºte ºi de o mãrire a þãrii lui, prin unirea
cu Þara Româneascã ºi Serbia, concept foarte interesant, desigur, al contextului
medieval, care aratã însã potenþialul de unitate al teritoriului locuit de români –
venind din partea unui maghiar, aceastã scrisoare are un caracter polemic impor-
tant în epoca în care scrie Brãtianu...

El vorbeºte apoi de proiectele strãine, în care se preconiza tot unitatea vechii
Dacii (este cazul amantului Ecaterinei a II-a, celebrul Potemkin). De asemenea,
în parlamentul din Frankfurt, mai târziu, spune Brãtianu, se vorbea despre unirea
Ardealului cu Þãrile Româneºti, pentru a da statului român cam tot teritoriul
vechii Dacii (din pãcate, istoricul nu precizeazã nimic despre acest episod ger-
man). De asemenea, el citeazã cuvintele ambasadorului austriac la Constantinopol,
care prevedea la 1857 cã dacã Moldova ºi Þara Româneascã s-ar uni, românii nu
s-ar opri aici, ci ar revendica Bucovina, Ardealul ºi Banatul locuit de români.
Ceea ce, spune Brãtianu, aratã cã, deºi nu era de acord cu aceste idei, diplomatul
austriac înþelegea legile destinului românesc. Destin care însemna apãrarea Europei
(ultima datã în primul rãzboi mondial, cu strivirea bolºevismului pe Tisa ºi pe
Nistru – aici istoricul reaminteºte cuvintele lui Ion I. C. Brãtianu), dar numai de
pe culmea unitãþii teritoriale a neamului nostru...

10 mai 1941, al ºaptelea capitol al lucrãrii, este un articol de rememorare a
destinului modern al României cu ocazia zilei naþionale, într-un context desigur
trist, dar cu gândul spre un viitor mai luminos. Ca ºi celelalte capitole ale cãrþii,
ºi acesta este o respiraþie istoricã, un fel de reîncãrare a energiilor spirituale, spre
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a reface trupul þãrii în viitor. Este însã ºi o meditaþie despre semnificaþiile zilei
de 10 mai pentru istoria românilor. Istoricul rememoreazã celebrul legãmânt
fãcut de regele Carol I la 10 mai 1866, când, practic, þara a devenit una cu condu-
cãtorul sãu. Se pare cã ideea aducerii unui principe strãin era atât de puternicã,
spune el, încât chiar ºi Alexandru Ioan Cuza ar fi acceptat acest lucru, desigur,
în altã formã decât aceea care l-a detronat la 11 februarie.

„Ctitorii“ – un cuvânt abandonat dupã 1989

Trei chipuri de ctitori se numeºte al optulea capitol al cãrþii. Textul începe cu
Ferdinand I. Este descris sacrificiul lui Ferdinand, care luptase cu sentimentele
sale de german pentru a înfãptui marea misiune de unire a tuturor românilor.
Frazele lui Brãtianu par azi, la o lecturã superficialã, prea atinse de aerul patrio-
tic, fãrã a fi deloc bombastice; ele sunt, totuºi, învãþãturi calde, dacã ne gândim
în ce context au fost scrise. Ele denotã, în cele din urmã, un tonus important, o
credinþã ºi o speranþã mai mult decât vie în destinul neamului.

Cuvântul simbolic al regelui Ferdinand cãtre ªtefan cel Mare la Putna, dupã
biruinþa în primul rãzboi, este absolut special, meritând a fi reþinut aici:

„Chilia ºi Cetatea Albã, la pierderea cãrora a sângerat inima Ta, sunt ale
noastre. ªi Ardealul pentru care Tu ºi viteazul Tãu fiu Petru Rareº aþi purtat
armele victorioase peste munþi, este al nostru. Al nostru este malul Mãrii ºi bo-
gata Dunãre de Jos. ªi tot dupã a ta poruncã fãcut-am rãzeºi în tot întinsul pã-
mântului românesc, pe toþi aceia care au purtat arma în timp de rãzboi, lucrând
cu plugul în timp de pace“25.

Urmeazã evocarea Reginei Maria, dupã moartea acesteia, ceea ce înseamnã
cã articolul este scris în iulie 1938. Istoricul evocã un episod impresionant din
primul rãzboi, cu o vizitã a reginei în posturile cele mai înaintate ale soldaþilor
pe frontul din Moldova, unde, practic, se expusese unei mari primejdii, pentru cã
se afla foarte aproape de liniile duºmane. Textul capãtã accente impresionante:

„Unii s-au întrebat, vãzând neînduplecata Ei hotãrâre, dacã în zilele acelea de
restriºte nu a cãutat moartea. Dar moartea a recunoscut vitejia ºi ºi-a întors
drumul“26.

În fine, este evocat marele istoric Nicolae Iorga.
Cu tristeþe, istoricul scrie cã dupã moartea sa, nu s-a auzit niciun glas care sã

venereze pe cel dispãrut atât de tragic – culmea, o publicaþie din Ungaria a scris
atunci laudativ la adresa operei marelui istoric român! Iorga este evocat în lumina
luptei sale pentru îndeplinirea idealului naþional. Dar Iorga însuºi devine,
apoteotic, parte a conºtiinþei noastre naþionale:

„Dacã poate fi o mângâiere pentru cei care îl deplâng, afle cã tragedia care
i-a întunecat sfârºitul face din memoria lui Nicolae Iorga unul din factorii de
seamã care întãresc astãzi conºtiinþa moralã a naþiunii române“27.
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Moldova, unionismul ºi propaganda sovieticã

Penultimul capitol al lucrãrii se numeºte Moldova. Este o conferinþã þinutã la
28 noiembrie 1941 în cadrul Universitãþii Libere. Moldova este vãzutã ca o
piatrã de temelie în destinul unionist al României. Interesul pentru aceastã confe-
rinþã este cã autorul urmeazã cãile argumentaþiei celor care au încercat sã cu-
cereascã Moldova în vremurile mai noi – el reflectã, cu alte cuvinte, punctul de
vedere rusesc, sau mai precis sovietic asupra acestei provincii româneºti. Afir-
maþiile unui scriitor sovietic, care rusifica þinuturile moldoveneºti, exagerând,
sunt pretextul acestei conferinþe. Autorul sovietic trecea în zbor pe lângã datele
istorice, având, în plus, ºi o proiecþie teoreticã marxistã care era foarte supãrã-
toare ºi inadecvatã. Dincolo de propaganda de proastã facturã a sovieticilor,
Brãtianu se întreabã cu seriozitate ce anume putem opune noi acestei minciuni
sovietice? Cu alte cuvinte, ce importanþã are Moldova din punctul de vedere al
pãmântului românesc?

„În ochii noºtri Moldova apare ca cel mai autentic pãmânt carpatic: este în
mod esenþial o prelungire carpaticã“28.

Istoricul român pledeazã pentru ideea de unitate a spaþiului dintre Dunãre,
mare ºi munte, pânã la Nistru. Dincolo de Nistru se întinde ºi geografic o altã
lume, un pãmânt care nu mai are legãturã ºi nu mai este influenþat de Carpaþi (ºi
de miºcãrile tectonice ale acestora – dovada este cutremurul din 1940, care nu se
simte în stepa ruseascã).

La Cucuteni, spune Brãtianu, era o civilizaþie de tip egeean. Triburile de nã-
vãlitori, crede istoricul, inclusiv slavii, au trecut mai departe ºi nu s-au oprit în
Moldova, care era un þinut destul de sãlbatic, puþin locuit. Moldova este regiunea
unde românii au pãtruns mai târziu, dar numai ei au întemeiat aici o viaþã pro-
priu-zis istoricã – o enigmã, spune, Brãtianu, care se leagã de miracolul ºi enigma
istoriei noastre în general.

Dacã istoria românilor stã, la Brãtianu, sub semnul enigmei ºi miracolului, la
autori mai noi ea stã sub semnul falsului, al mitului mincinos. E o deplasare de
accent care mãsoarã distanþa sufleteascã de la fiinþa uimitã de creaþia divinã la
fiinþa ce nu mai crede în aºa ceva...

Moldova apare ca stat ce face legãtura între negustorii din Europa centralã,
prin Galiþia, ºi Marea Neagrã, deci un stat ce apare pe drumul comercial ce lega
nordul de sud pe acest traseu. La 1390 Roman Vodã se intitula domn de la munte
pânã la mare.

Brãtianu revine apoi la ideea misiunii istorice:
„Odatã cu întemeierea statului s-a nãscut ºi conºtiinþa misiunii, a misiunii

care ne defineºte nu ca o prelungire a stepei rãsãritului, ci ca un ºanþ de apãrare
al Apusului ºi Centrului Europei. Aceasta este ideea lui ªtefan cel Mare, care
apare clar în mesajul cãtre creºtinãtate trimis prin solul Grigore Þamblac“29.
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ªtefan vedea clar cã dacã turcii nu vor lua Chilia ºi Cetatea Albã nu vor putea
þine nici Crimeea ºi nici Cafa. O concepþie geopoliticã de mare anvergurã! Nu
spaþiu vital, spune Brãtianu, ci spaþiu de securitate – cãci era important pentru
moldoveni cine stãpânea Crimeea. Cucerirea turceascã însã vine, inevitabilul se
produce. Marea Neagrã devine lac turcesc. Dupã acest episod, Moldova va tot fi
dezmembratã. Lãcustã vodã va fi omorât pentru cã ar fi dorit sã cedeze turcilor
teritoriul de la Dunãre pânã la munte...

Peste douã decenii, Despot Vodã dorea, firesc, ca þara lui sã se întindã pânã
la Dunãre ºi îi chema astfel la oaste pe moldoveni.

Dar, destinul istoric se poate juca diferit în trecut sau în prezent: deja în se-
colul XVIII cei mai aprigi apãrãtori ai Moldovei devin ruºii, subliniazã Brãtianu.
În tratatul lui Dimitrie Cantemir cu þarul Petru se spune clar care e teritoriul
Moldovei ce trebuie recuperat. Din el fãcea parte ºi Benderul ºi Cameniþa, iar
graniþa era pe Nistru. Istoricul nu uitã sã aminteascã ºi faptul cã Duca Vodã devine
ºi hatman al Ucrainei în secolul al XVII-lea. Prin urmare, am putea „completa“
ideile geopolitice ale lui Brãtianu spunând cã e important pentru noi ca puterea
de dincolo de Nistru, indiferent de orientarea ei ideologicã, sã nu ne fie ostilã...?

Moldova este simbolul unirii pentru cã Moldova s-a sacrificat de trei ori
pentru unire, spune Brãtianu: la 1859, la 1916-1918, când a fost bastionul de
apãrare al unirii celei mari, dar ºi în 1941, când a suportat mai mult decât celelalte
provincii urgiile rãzboiului. Ea este jertfa meºterului Manole care a fãcut unirea
românilor posibilã.

Ultimul capitol al cãrþii se numeºte România lui Ferdinand I. Este vorba, mai
precis, de graniþele României Mari din timpul lui Ferdinand, care, evident, repre-
zintã o culme a istoriei noastre, aºa cum subliniazã istoricul. Ideea de bazã, re-
plicã la atacurile la adresa graniþelor României Mari, este cã aceste graniþe erau
cu totul fireºti, fiind rezultatul luptelor ºi aspiraþiilor/conºtiinþei de unitate a ro-
mânilor de-a lungul veacurilor. Istoricul reia o mare parte a argumentelor din
capitolele anterioare (deputatul german care vorbeºte în Parlamentul de la Frankfut
despre necesiatatea unui stat unitar al românilor, ambasadorul austriac la Constan-
tinopol care se temea de unirea românilor etc.). De altfel, citând memoriul
delegaþiei române la Conferinþa de Pace de la Paris din 1 februarie 1919, Brãtianu
afirmã cã aceste graniþe nu cuprind nici pe departe întreaga populaþie româ-
neascã, lãsând pe dinafarã românii dinspre Bug, pe cei din Bulgaria ºi Serbia din
valea Timocului sau satele din Ungaria pânã la Tisa etc.

Acesta este, foarte pe scurt, conþinutul de bazã al lucrãrii lui Brãtianu. Ce se
poate spune despre acest manifest patriotic ºi istoric la opt decenii de la publi-
carea sa?

Prima remarcã: ideea de a face din România un scut al Europei vestice este
astãzi un subiect care ar merita o dezbatere aparte. E clar cã Brãtianu a dorit sã
înfrunte istoriografia maghiarã, adesea trufaºã pe aceastã temã – iar acest lucru
i-a reuºit. Ca ºi astãzi, Ungaria se declarã gata a apãra marile cauze ale Europei.
Azi apãrã creºtinãtatea europeanã – în interbelic istoriografia maghiarã declara
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aceeaºi misiune pentru epoca medievalã. Am vãzut ce relativã este aceastã pre-
tenþie. Sigur, popoarele au dreptul la mitologie proprie, dar adevãrul are ºi el
drept la existenþã. În Evul Mediu, creºtinãtatea era sinonimã cu Europa. Azi,
Ungaria apãrã creºtinãtatea, dar, întâmplãtor sau nu, aceastã creºtinãtate este mai
slabã la apus ºi pare mai stabilã la rãsãrit. Promptã, Ungaria are relaþii bune ºi
cu Rusia!

Dupã primul rãzboi mondial, Ungaria se lãsase antrenatã în experimentul
bolºevizant, prin Bela Kuhn. Pro-rusismul de azi nu are aceleaºi conotaþii ca
pro-bolºevismul din anii ’20 (sã nu uitãm cã Ungaria, în 1956, a fost la un pas
de a se rupe de blocul comunist), dar, în funcþie de unghiul de vedere, este evi-
dent cã interesele statelor mici din aria de întrepãtrundere a faliilor geopolitice
sunt adesea supuse unor dinamici surprinzãtoare. Dar nu numai statele mici fac
astfel de piruete. Aºa cum scriam mai sus, Franþa lui Emmanuel Macron pare
mai atrasã de Rusia lui Putin decât de America lui Trump. La rândul sãu, Trump
nu este ostil lui Putin! Lucrurile pot continua.

Europa invocatã de Gheorghe Brãtianu este, de fapt, acea „Frankisch Europe“
de care vorbesc unii geopoliticieni occidentali30, deci Europa franco-germanã, la
care, eventual, se pot ralia Italia ºi Spania. Este, în mare, ceea ce numim occi-
dentul european. Aceastã Europã este o formã de Europã, ca ºi Europa lui Napo-
leon, ºi ea ajunsã cu idei de cucerire la Moscova, ca ºi Europa lui Hitler. Pro-
blema este sã conºtientizãm cã aceastã Europã nu este întreagã, iar dorinþa
României de a se prezenta ca avanpost european în lupta cu puterile asiatice
(otomani, ruºi etc.) pune anumite probleme de ordin strategic. Cãci puterea oto-
manã a fost una care a respectat relativ autonomia Þãrilor Române, iar puterea
ruseascã, nocivã în spaþiul dintre Prut ºi Nistru, din interes propriu, a delimitat
clar graniþa României în raport cu Ungaria. Aceste lucruri trebuie avute în vedere
atunci când judecãm global situaþia geopoliticã a þãrii noastre.

Este lucrarea lui Brãtianu, cu aceste comentarii, mai puþin remarcabilã?
Deloc! Ea este o dovadã a unui patriotism curat, o dorinþã a istoricului de a vorbi
conaþionalilor sãi ºi de a le ridica moralul, într-un moment de cumpãnã. Dar ea
are ºi o valoare de filosofie a istoriei în sine, neîndoielnicã, pentru cã, deºi scrisã
în ritmul tragediei istorice, lucrarea lui Brãtianu gãseºte adesea drumul spre seni-
nãtatea ideii, dar ºi vrednicia de a aduce contribuþii notabile la lãmurirea locului
românilor în istoria europeanã. Paradoxul acestei scrieri, în care, aºa cum am
vãzut, marele cãrturar credea cã faptele conducãtorilor politici sunt mai impor-
tante decât scrierile cãrturarilor în trasarea destinului istoric al unui neam, este
cã cel care a scris cartea a devenit, prin martirajul sãu, un mare fãptuitor al ideii
naþionale româneºti, pe care meritã sã-l cinstim cu toatã evlavia.
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