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Introducere

Celebrările jubiliare au avut, prin fi lieră creștină, un fi lon originar aparte, acela de 
a restaura o epocă de pace, libertate, dar și de iertare și îngăduință. Centenarul unui 
eveniment istoric este un prilej de celebrare, de reîmprospătare a memoriei colective 
și o ocazie a istoriografi ei de a sublinia semnifi cațiile lui, pentru istoria națională. În 
viața națională, ca și în viața științifi că și culturală evocarea centenară nu trebuie să 
însemne un prilej de deschidere a unor răni ale memoriei istorice, nu poate fi  folosită 
ca un prilej de exaltare naționalistă, cu accente xenofobe, revanșarde, subiective sau 
fragmentare. Fiecare națiune are în istorie momente de împlinire sau de eșec, care re-
prezintă parte din destinul ei fericit sau dramatic. Întotdeauna istoria le-a împletit, pe 
amândouă!

Evocarea evenimentelor din 1918 și a stărilor de spirit, care au dominat ace-
le generații sunt un prilej de cunoaștere a conjuncturilor, privind sfârșitul Marelui 
Război, cât și suita de evenimente, care au dus la unirile succesive. Fără îndoială, 
1918, a fost pentru națiunea română, un an tumultuos, dar cu o evoluție în care și-a 
pus amprenta o anumită fermitate, în deciziile politice ale elitelor. Contextul deve-
nise favorabil tuturor națiunilor, care doreau emanciparea națională, prin consacra-
rea, la nivel internațional, al acelui principiu wilsonian al autodeterminării. Harta 
politică a Europei centrale a fost distrusă, fi ecare naționalitate tinzând spre unitate 
cu națiunile-mamă. A fost cazul destrămării Imperiului austro-ungar, când strate-
giile emancipatoare ale naționalităților nu au ajuns la nici un consens cu puterea 
imperială. Dramatismul Marelui Război a tensionat și mai mult relațiile dintre nați-
unile, care s-au afl at în tabere adverse. De aceea, sfârșitul Războiului și convocarea 
democratică a dorinței de unire cu Patriile, considerate leagănul național, a creat o 
debordare de entuziasm, o dorință de schimbare a tuturor aspectelor, care ținuseră 
de vechea situație națională. 

Studiind anul 1918 găsim un spirit revoluționar, o percepție a acelui moment de 
„răspântie a vremilor istorice”, o trăire intensă a evenimentelor ca niște acte, legitimate 
de suferințele Războiului și de dorința de autodeterminare. Ca orice act revoluționar a 
fost trăit ca sfârșitul unei ere nefaste, ca un lung și dureros proces istoric, presărat de 
uzurpare și împilare, nedreptăți batjocuri, dureri presărat cu pericolul deznaționaliză-
rii. Chiar dacă solidaritatea etnică, culturală, lingvistică s-a solidifi cat, în sens modern, 
spațiul locuit de români, cu o sută cincizeci de ani înainte de 1918, acel an a oferit prile-
jul, a ceea ce discursurile vremii aclamau: dorința de unire, sub același instituții statale. 
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Începutul l-a făcut Basarabia. i-a urmat Bucovina, iar seria unirilor s-a încheiat, la 1918, 
cu Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar.

Mentalitatea revoluționară a Marii Uniri se traduce prin starea de spirit politică, 
culturală și religioasă a acelei vremi. Întregul discurs politic și cultural din proximita-
tea Unirii a subliniat miracolul împlinirii unității naționale, o unitate considerată, pe 
de-o parte, rezultatul ajutorului divin și, pe de altă parte, al efortului tuturor generați-
ilor, fi ecare punând o cărămidă la edifi ciul ei. Căci, o componentă importantă a men-
talității naționale a fost aceea că, împlinirea unei aspirații unitare și libertare, nu poate 
fi  decât rezultatul unor jerfe sau ale unor trăiri mesianice. Iar Marele Război oferise 
ocazia jerfelor de sânge al generațiilor Unirii.1 Războiul a fost nu numai o confruntare 
între armate, ci a fost o bătălie între principii și organizări politice diferite și chiar di-
vergente; „Războiul mondial a pus în lumină importanța, mărimea și forța dinamică a 
principiului național”, sublinia Ioan Lupaș, evocând factorii istorici ai vieții naționale.2

Momentul unirilor din 1918 a fost perceput ca un punct culminant al sentimentului 
de împlinire a unor așteptări seculare, un moment de exprimare deschisă și solemnă a 
sentimentului de comuniune și fraternitate națională. De aceea, a fost invocată, cu ev-
lavie, întreaga istorie națională, din vechime, până la Unire. O istorie descrisă, din per-
spectivă românească, ca una pusă sub obroc, o istorie care fusese deformată, spunea 
istoricul Ioan Lupaș, și care impusese ideea că românii nu erau decât „o simplă adună-
tură de venetici, un popor fără istorie, un neam fără trecut și fără viitor”.3 O asemenea 
impresie a fost considerată calomnioasă, așa se explică lungul șir de reacții reparatorii, 
de la cronicarii Școlii Ardelene, Gheorghe Șincai, Samuil Micu și Petru Maior, apoi 
George Barițiu, Alexandru Papiu Ilarian, Teodor Păcățian și alții, până la contempora-
nii Unirii. Ca să înțelegem starea de spirit, în legătură cu importanța reperului istoric 
în viața națională, putem evoca refl ecțiile lui Lupaș, care exprimau o veche mentali-
tate istoriografi că. Lupaș sublinia că, tendința dominantă a autorităților științifi ce și 
culturale ale Statului habsburgic, devenit, din 1867, austro-ungar au perseverat în a 
„ponegrirea” istoriei românilor, ca refl ex al unui naționalism agresiv, intolerant, iz-
vorâtor de frustrări și nemulțumiri, traduse în întreaga mișcare națională românească 
din veacul al XIX-lea. Istoria a reprezentat un reper identitar prioritar, de aceea, orice 
fragmentare sau lezare a trecutului cu „învățături tendențioase”, a fost considerate un 
gest de dușmănie, de opresiune, de menținere în întunericul cunoașterii. Iată, de ce, 
„surghiunul” istoriei a fost considerat izvorul „luptei” politice, culturale și religioase a 
românilor. Unirea din 1918 a fost percepută, așadar, ca sfârșitul unei epoci de opreliști 
istoriografi ce. Ea însemna trecerea unui prag, care deschidea calea unei noi istoriogra-
fi i, care să preia, în orizontul ei, pe toți românii, din toate epocile și din toate ținuturi-

1 Ioan Lupaș, „Factorii istorici ai vieții naționale românești”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Națională, 1921-1922, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1922, pp. 19-20; „Noile îm-
prejurări de desvoltare a istoriografi ei naționale”, în loc.cit., p. 1. 

2 Idem, „Factorii istorici ai vieții naționale românești”, p. 20. 
3 Ibidem, p. 21. 
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lor românești. Tot Lupaș ne-a sintetizat, în câteva fraze sugestive, importanța dimensi-
unii istorice pentru prezentul și viitorul național: „Trecutul unui neam este ca un altar 
ocrotitor al focului sacru și împrejmuit de raza idealului. Aceasta se pierde uneori în 
taina vremii, dar pentru cei înțelegători ea poate învia și poate arunca lumina sa, nu 
numai asupra timpurilor apuse, ci și asupra prezentului și viitorului. Munca prezen-
tului, numai atunci este spornică și aducătoare de rezultate sigure, dacă se întemeiază 
pe trecut, valorifi când cu înțelepciune experiențele lui și neîngăduind să lipsească nici 
o verigă din înlănțuirea fi rească a continuității indispensabile oricărei evoluțiuni, fi e 
de ordin moral fi e material”.4 Unirea cu Regatul României, care constituise, oricum, 
un important reper politic, cultural economic, pentru românii afl ați în marile imperii 
multinaționale, oferea deschiderea unui drum al recuperării trecutului strămoșesc, al 
reconstituirii ei cu argumentele proprii națiunii române. 

Alături de istorie mentalitatea revoluționară a Unirii din 1918 a evocat și alte ele-
mente, ca etnia, patria, limba, confesiunea, tradițiile, legile, instituțiunile, moravurile 
românești, considerate marginale sub vechile regimuri politice. „Factorul etnografi c” 
a fost mereu un element de specifi citate, de individualitate, de subliniere a profi lului 
românesc, în raport cu cel al alterităților naționale. De aceea, în mentalitatea revoluți-
onară a Unirii apare subliniată frumusețea dimensiunii etnografi ce, distincția aparte a 
creativității și culturii naționale, în raport cu celelalte națiuni. Acest profi l idealizat al 
românilor nu a fost refl exul unei xenofobii, așa cum ar fi  tentați, unii analiști să spună, 
ci al unei trăiri profunde a încrederii în natura antropologică și etnică a națiunii româ-
ne. Această antropologie este considerată amprentată, în primul rând, de tenacitate, 
tradusă prin întregul fond cultural și spiritual românesc. Generațiile Unirii au subli-
niat rolul factorului religios și lingvistic în păstrarea specifi cității românești. Factorul 
tradițional sau comunitatea istorică de obiceiuri, datini și amintiri a fost, de asemenea, 
unul de importanță „netăgăduită” în viața națională.5

Mentalitatea revoluționară a Unirii din 1918 a prețuit și a exaltat, foarte mult, te-
ritoriul, defi nit ca leagăn strămoșesc, apărat cu jertfe, presărat cu mari pierderi, de 
aceea „întregirea” a fost cuvântul cheie. Pentru românii de pretudindeni Transilvania, 
Banatul, Crișana, Maramureșul și celelalte provincii, locuite de români din vechime, 
au fost considerate parte a trupului național, desprinse brutal prin înțelegeri nedrepte 
ale marilor puteri. Acest patriotism a stat la baza evocării romantice a teritoriului tran-
silvan ca „binecuvântat de Dumnezeu cu toate darurile, cu o climă variată, cu o fl oră 
și o faună bogată, cu mine și substanțe minerale de tot soiul și cu glie roditoare din 
belșug, (care – n.n.) formează o unitate geografi că desăvârșită”.6 În mentalitatea națio-
nală, izvorâtă încă din perioada romantismului politic pașoptist, factorul geografi c se 
afl ă în legătură cu profi lul mental, cultural spiritual și economic românesc. 

4 Ibidem, p. 23.
5 Ibidem, p. 31. 
6 Ibidem, pp. 29-37. 
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Mentalitatea generațiilor Unirii din 1918 a fost o exaltare a conștiinței revoluționare 
naționale, înțeleasă ca o amplă fraternitate, ale celor cu „aceleași amintiri ale trecu-
tului, aceleași probleme ale prezentului și aceleași aspirațiuni ale viitorului”.7 Fiind 
un moment fondator, atât național, cât și statal Unirea din 1918 a devenit un reper al 
memoriei românești, un subiect al celebrărilor neîntrerupte. Încă de 1918 festivismul 
național a trecut 1 decembrie, ca un moment marcant în calendarul cultural și spiri-
tual, chiar dacă, din punct de vedere politic și ideologic, acesta a fost concurat de alte 
celebrări. Spiritul revoluționar de la 1918 s-a perpetuat până la 1948. Cărțile Unirii din 
perioada interbelică arată că Unirea a rămas reperul fundamental al națiunii române, 
iar evocarea ei ca o mare schimbare a destinului național 

Procesul de unifi care, din cadrul României Mari, a presupus un efort politic, le-
gislativ, cultural, economic, social foarte mare. Contextul intern al reconstrucției na-
ționale și reașezarea frontierelor, în urma Conferinței de Pace de la Paris, izbucnirea 
revanșismului, toate au menținut o stare de efervescență naționalistă. Revenirea ad-
versarilor naționali, pe frontispiciul discursurilor politice, a întreținut tonul acuzator, 
a predispus la evocări ale unor timpuri dureroase, au creat o stare de neliniște și inse-
curitate. Infl uențele ideologice diverse, unele cu tendințe xenofobe, din perioada in-
terbelică, au capturat și instrumentat, într-o manieră diferită, reperele naționalismului 
românesc. Consecințele izbucnirii celei de-a doua confl agrații mondiale, care a adus 
României pierderi teritoriale, apoi instaurarea comunismului în 1948 au modifi cat și 
realitatea și mentalitatea românească.

Unirea din 1918 a rămas, în memoria colectivă, a generațiilor, care le-au înfăptuit, 
momentul fondării României Mari, iar pierderea Basarabiei și Bucovinei în 1940 a avut 
consecințe dramatice în mentalul celor care au trăit aceste evenimente. Nenorocirea a 
fost și mai mare, când cei care salvaseră România în timpul Marelui Război (1916-1918) 
și înfăptuiseră întregirea națională au fost, după 1948, subiectul batjocurii și persecuții-
lor regimului comunist. Nici acum istoriografi  nu evaluează onest și ferm impactul, pe 
care comunismul l-a avut prin redefi nirea națiunii, punerea ei pe baze socialiste, care 
a îndepărtat-o fatal de orizonturile naționale și democratice occidentale. Sunt puse în 
banca acuzării extremismele perioadei interbelice, care au deturnat spiritul național 
spre xenofobii condamnabile și irepetabile, dar se uită că naționalismul interbelic nu 
a fost în întregime ideologizat, el s-a păstrat ca o formă a întăririi culturale, sociale 
economice, într-o perioadă extrem de agitată, ca cea interbelică. Penalizarea insistentă, 
care se face astăzi la adresa naționalismului și patriotismului, vine din două orizonturi 
diferite: unul neocomunist, altul cosmopolit sau mai bine zis globalizant și progresist. 
Comunismul a distrus intenționat vechile valori și repere naționale, în favoarea inter-
naționalismului proletar. Această ideologie s-a defi nit incompatibilă cu naționalismul 
tradițional, pe care l-a denigrat neîncetat și cu agresivitate. Instaurarea comunismului 
în 1948 a însemnat o rupere de mentalitatea națională interbelică și odată cu ea, cu 

7 Ibidem, p. 45. 
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toată mentalitatea națională, care a construit România modernă. Națiunea socialistă 
și-a stabilit alte repere, de tip sovietic, iar istoriografi a comunistă a selectat ideologic 
alte secvențe ale istoriei, geografi ei, culturii, limbii, instituțiilor statale, repere care să 
servească scopului socialismului (bolșevic). Politica și cultura românească a fost conta-
minată de spiritul bolșevic, lunga închisoare a comunismului a sleit puterile naționale, 
a pervertit și mentalitatea românească. Drama națiunii române nu a încetat după 1989. 
De douăzeci și opt de ani nici o forță politică, intelectuală și culturală nu a reușit să 
susțină revenirea la spiritul național tradițional, acela care ne apropia, cu adevărat, de 
cel occidental. Spiritul republican bolșevic a rămas în picioare și în vigoare, iar acce-
sele de neputință, în fața racordului cu spiritul occidental, de acolo ni se trage! Lipsa 
lustrației, care dădea șansa îndepărtării mai alerte a mentalității comuniste, în politică, 
economie, cultură, spiritualitate, nu a rămas fără consecințe. 

Națiunea, în sensul unor valori solide, compatibile cu lumea civilizată, există doar 
dacă este întreținută mentalitatea națională, iar mentalitatea națională, în registrul său 
sănătos, de comuniune și solidaritate de valori, trebuie modelată prin educație, spiri-
tualitate, cultură și festivism. Rolul acestora este de a tempera zelurile unor ideologii, 
atunci când acestea au tentația de a deveni învrăjbitoare, de a distruge temeliile unor 
instituții verifi cate de istorie, precum familia, de a forța uitarea trecutului, în favoarea 
unui prezent, bântuit în consumism, incultură și jocuri. Festivismul centenar are un rol 
terapeutic, un rol de catharsis, este, mai ales, un mijloc de a întări solidaritatea naționa-
lă, zdrențuită de interesele divergente, individuale sau de grup. 

Centenarul Marii Uniri oferă ocazia readucerii, în memoria colectivă a momentului 
unifi cator, care a creat o solidaritate, pe care națiunea română o poate retrăi, în cei mai 
eleganți și oportuni termeni de exprimare contemporană. Într-o lume contemporană 
dominată de impostură, invidie, lăcomie, egoism și parvenitism, caracterul, curajul, 
demnitatea, fraternitatea, construită în jurul unor elite competente, pot reprezenta mo-
dele, demne de respectat. 
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