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Introducere

Unirea tuturor românilor într-un singur și mare stat național, care să-i cuprindă pe 
toți vorbitorii de limbă română și de simțire românească reprezintă cea mai de seamă 
realizare a națiunii române. Unirea este rezultatul eforturilor și jertfelor a generații de 
români, care au gândit și acționat în vederea realizării acestui mare vis național. 

Proiectul național s-a construit din aproape în aproape, odată cu constituirea nați-
unii române în zorile modernității, și s-a limpezit în circumstanțele revoluțiilor de la 
1848-1849. N-a fost deloc un proiect simplu, și nici ușor de conturat, iar cât privește 
realizarea sa, difi cultățile și potrivniciile nu au putut fi  învinse decât cu eforturi inte-
lectuale, morale, cu credință, speranță, perseverență și mai ales cu sacrifi cii de sânge. 
Dacă dezbaterile despre viitor și națiune din deceniile de la mijlocul secolului XIX au 
schițat primele linii, proiectul s-a conturat în adunările ad-hoc de la 1857, când inde-
pendenți unii de alții, fruntașii moldoveni și munteni au dat un contur mai clar dezi-
deratului național: unirea celor două principate dunărene, un principe străin și regim 
reprezentativ constituțional. Alături de primele trei deziderate se pot adăuga, fără a 
greși și următoarele două: independență națională și statutul de regat. Profi tând de 
conjuncturile internaționale favorabile sau transformând disensiunile marilor puteri 
în atuuri pentru cauza românească, elita celor două principate a reușit din aproape în 
aproape, să transpună partitura scrisă la 1857, în fapte politice și împliniri. Astfel, că 
în doar 24 de ani, românitatea realizează, la 1881, idealul pe jumătate împlinit. Unire, 
constituție, prinț străin, independență, regat. Ceea ce alte națiuni europene au realizat 
în secole lungi, tânăra națiune română, plină de elan și vitalitate, realizează într-un 
sfert de secol.

Urmează, apoi, un alt sfert de secol de relativ respiro, dar de importante împliniri 
interne. Cele trei decenii care despart proclamarea regatului de marele război, la belle 
époque à la roumaine vede dezvoltându-se o Românie dinamică și prosperă, care ajunge 
să se plaseze prin realizările sale interne și prin performanțele tehnologice și culturale 
într-un actor semnifi cativ al politicii Europei de sud-est. În fapt, interesându-se de ro-
mânitatea sud-dunăreană, Regatul României ajunge înainte de primul război mondial, 
arbitrul Balcanilor. Pacea de la București, realizată de România, fără amestecul marilor 
puteri europene este cea mai grăitoare dovadă a acestei realități. Dar, cu aceasta nu 
se realizase decât jumătate din marele destin național. Au rămas să trăiască în afara 
Regatului Român încă o bună jumătate a națiunii române, cel mai mulți în Austro-
Ungaria (în Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar, Maramureș și Bucovina), ca și în 
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Imperiul țarilor (în Basarabia). Integrarea în statul român a acestor români și a teritori-
ilor locuite de ei nu se putea face fără o mare bulversare politică. Și, această bulversare 
a venit odată cu declanșarea marelui război, urmare a atentatului de la Sarajevo (1914).

Grave și apăsătoare răspunderi apăsau acum pe umerii elitelor politice românești. 
Care erau hotărârile cele mai înțelepte, cum trebuiau să fi e cadențați pașii armatei ro-
mâne și strategiile diplomaților români spre a fi naliza marele proiect. Evident, opți-
unile s-au limpezit în dezbateri furtunoase, hotărârile s-au luat greu, dar în fi nal, din 
avatar în avatar, printre fapte eroice și uneori prin înfrângeri umilitoare, națiunea a 
reușit în fi nal să-și vadă dezideratele împlinite. La fi nalul războiului, printre jertfele 
știute și neștiute, printre demersurile politice și diplomatice complicate și obositoare, 
în conjuncturi dintre cele mai neașteptate, rând pe rând, provinciile românești înstră-
inate se înșiră ca niște mărgăritare neprețuite, Coroanei de oțel a României, purtată 
glorios de regele Ferdinand I, Întregitorul. La 1 Decembrie 1918, odată cu hotărârile 
de la Alba Iulia, Regatul României Mari, „de la Nistru pân’ la Tisa”, era deja constituit.

Privind retrospectiv lucrurile din înălțimea celor două secole, constatăm că nu 
avem, în întreaga istorie națională, o realizare mai grandioasă. Atunci când ne uităm în 
primele decenii ale sec. XIX, la cele două Principate cârmuite de principi fanarioți, sub 
suzeranitate otomană și sub „protecție” rusească, când îi vedem pe românii ardeleni și 
bucovineni sub stăpânirea habsburgică și, mai apoi austro-ungară, iar pe basarabeni, 
aproape fără nici o licărire de speranță, sub cnutul țarist, aproape că nu ne vină să cre-
dem că un secol mai târziu, fl utură pe Carpați și la Dunăre, pe Nistru, Tisa și la țărmul 
Mării Negre, tricolorul românesc, glorios și mândru, împodobit cu stema regală. A unui 
Regat liber, independent. Ceea ce la mijlocul secolului al XIX-lea putea părea o plăsmui-
re a unor visători, o utopie imposibil de realizat, se dovedește șapte decenii mai târziu, o 
realitate geo-politică clară, pe harta noii Europe, de nerecunoscut după Marele Război.

Cui datorăm această realizare, fără pereche, în întreaga istorie a neamului? O dato-
răm zecilor de mii de soldați români, eroi știuți și neștiuți care sau luptat și s-au jertfi t, 
pentru marea cauză a Unirii, dar o datorăm minților luminate, bărbaților politici, din 
Regat, celor din Ardeal, Banat, Bucovina și Basarabia, care au gândit și acționat cu fer-
mitate, pentru ca marea idee să prindă corp și însufl ețire. Cu siguranță, drumul nu a 
fost ușor, dar perseverența și entuziasmul au triumfat, într-un fi nal, în ciuda imense-
lor adversități și pericole. Patriotism, eroism, bărbăție, onoare, sacrifi ciu, însufl ețire, etc. 
etc., sunt cuvintele, pe care le merită cu prisosință cele trei generații, care au trudit, au 
pus gândul și fapta la realizarea marelui deziderat național. Lista de nume ar fi  prea 
lungă, dar parcă n-am avea destule pagini să celebrăm, comemorăm și rememorăm per-
sonalitatea și faptele celor care au înfăptuit o țară și ne-au lăsat un legat: România Mare. 

Dedicăm prin numărul de față al Caietelor de Antropologie Istorică, modestul nostru 
prinos de recunoștință unora dintre cei care au contribuit, cu gândul și cu fapta, la cel 
mai glorios moment și la cea mai glorioasă înfăptuire, din istoria neamului românesc: 
Marea Unire din 1918.
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