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Eduard Pavel
Dincolo de evoluţia operaţiunilor militare - momente de victorie şi
înfrângeri amare, dar şi cu pagini nepieritoare de eroism, cum au fost cele din
vara lui 1 9 1 7, de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, va rămâne un factor esenţial:
Unirea din 1 9 1 8 s-a clădit pe jertfa de sânge a ostaşilor români din Vechiul
Regat în stimularea hotărârii de luptă a celor aflaţi pe front, un rol important I-au
avut promisiunile regelui Ferdinand, din martie 1 9 1 7, că vor primi pământ şi
vot obştesc.
In fapt, suveranul relua o idee formulată de Ion I.C. Brătianu, în
septembrie 1 9 13, când a adus la ordinea zilei înfăptuirea reformei agrare şi a
celei electorale; în ianuarie 1 9 1 7, Brătianu prelua conducerea guvernului, iar în
mai, a�elaşi an s-au desfăşurat alegeri, pentru Adunarea Naţională Constituantă.
In iunie 1 9 1 7, Parlamentul, întrunit la laşi, a votat modificarea unor
articole din Constituţie, deschizând astfel calea realizării celor două reforme
esenţiale pentru democratizarea societăţii româneşti. Proiectul naţional
românesc s-a realizat în 1 9 1 8 într-o formă integrală. Cele trei acte ale unirii :
Basarabia, în aprilie 1 9 1 8, Bucovina, noiembrie 1 9 1 8 ş i Transilvania - la
începutul lui decembrie 1 9 1 8, consfinţite ulterior prin tratate internaţionale, au
configurat laolaltă cu vechea Românie un nou cadru teritorial-statal.
Afirmarea identităţii nu este însă un scop în sine, conştiinţa naţională îşi
integrează pe o anumită treaptă o dimensiune politică, având ca element
structurator edificiul statal.
Fenomenul naţional modern este în mod preponderent unul de ordin
politic, oricât de puternic ar cădea, accentul în definirea conceptului pe
unitatea teritorială etno-lingvistică, pe comunitatea de origine, de tradiţii, pe
memoria colectivă etno-culturală. Toţi aceşti factori reprezintă premise,
obiective sau subiective, în raport cu ţelul spre care tinde naţiunea în ordinea
împlinirii sale - dobândirea şi organizarea propriei statalităţi. Cultura poartă
ecoul tuturor frământărilor istorice pe care le parcurge naţiunea pe calea
afirmării, maturizării şi împlinirii sale ca naţiune-stat.
Ideea de naţiune rezumă în fond, procesul devenirii unei naţiuni în
actele sale esenţiale şi în desfăşurările sale caracteristice, subliniate în repere
1
de ordin intelectual • Să observăm însă cum e surprinsă pe ecranul

1 Keith Hitchins. L'idee de nation chez les roumains de Tr.msylvanie ( 1691-1849),
Bucureşti, 1 987; idem. Ortodoxy and nationality Andrei Şaguna and Romanians of
Transylvania (1846-1873), Cambridge, 1 977.
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istoriografiei o altă faţetă a fenomenului naţional din România, de data
aceasta, după Unire. Datele recensământului din anul 1 930, erau următoarele:
minorităţile reprezentau 28, 1 % din populaţia ţării, dar la oraşe ponderea lor
era de peste 4 1 %2 . J;:oarte ridicat era nivelul reprezentării minorităţilor în
provinciile renumite. In Bucovina ponderea lor era de 55%, în Dobrogea de
56%, în Basarabia de 43% şi în Banat de 45%3 .
Probabil că documentul cel nou reprezentativ pentru acest tip de
viziune a fost Declaraţia de Unire de la Alba Iulia adoptată la 1 Decembrie
191 8. rste un document inspirat, care impune nu numai prin valoarea
principiilor enunţate, ci şi prin spiritul umanitar, generos care îl străbate, prin
sentimentul adânc de adeziune la aceste principii.
Se topesc în acest document voinţa de unire a românilor transilvăneni "cu
ţara", avântul năzuinţei spre o întocmire superioară comunităţii internaţionale.
De asemenea, să promoveze un set larg de reforme democratice, la nivelul
�tandardelor civilizaţiei moderne, inclusiv al um :i cadru de drepturi şi libertă�
cuprinzătoare şi depline pentru naţionalităţi: "Deplină libertate naţională pentru
toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca
în limba sa proptie prin indivizi din rândul său şi fiecare popor va primi drept de
reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în propo�e cu
numărul indivizilor ce-l alcătuiesc . . .'.4.
Artizanii construcţiei politico-statale după război n-a fost îns� Partidul
Naţional din Transilvania sau Partidul Ţărănesc, ci Partidul Liberal. In această
vreme s-au produs, cum se ştie, mutaţii spectaculoase în opţiunile electoratului
(extins considerabil în urma introducerii dreptului universal de vot) în spectrul
partidelor politice. Nici o forţă politică nu se putea însă substitui Partidului
National-Liberal.
'
Excedaţi cumva de avalanşa noilor fenomene, liberalii au pierdut,
pentru o vreme, contactul cu masa electorală, cu pulsul străzii ca stare de spirit
a oamenilor din tranşee, a mulţimilor prea mult încercate de suferinţele
provocate de rJzboi.
Guvernului liberal condus de Ion I.C. Brătianu i s-a reproşat, pe drept
cuvânt, slaba înzestnrre a ammtei române în momentul intrării în război,
precum şi numeroasele afaceri la care au recurs fruntaşii liberali, care făceau
parte din rândul .,îmbogăţiţilor de război". De aceea, după 1 9 1 g, o bw. � oarte
a opiniei publice dorea "tragerea la răspundere" a cek>r vinovaţi pentru
"pil..·rdcri ic inutile" din compania militară a lui 1 9 1 6. dar liberalii erau o iorţă
istorică reală: ei îşi revcndicau pc bună dreptate faptul că şi-au asumat marile
evcr!�mente naţionale din sec. XIX.
După cum şi realizarea Unirii din 1 9 1 8 este, într-un fel, opera lor. Să
ţinem seama în această ordine de idei, că Partidul Liberal a fost mereu călăuzit
Endclopedia României, voi. 1, Bucureşti, 1 938, p. 1 49.
Ibidem.
4 Iuliu Maniu. Problema minorităţilor, Editura Cultura Naţională, p. 1 2, 1 6- 1 7.
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de realizarea acestui obiectiv, că a vădit un ascuţit simţ al orientării politice,
9eopotrivă tactic şi strategic, a pregătit unirea sub aspect politic şi diplomatic.
In anii de după război cotidianul Partidului Naţional, ziarul Patria, a abord�t
ca un laitmotiv tema opţiunii istorice făcute de românii ardeleni la 1 9 1 8. In
paginile ziarului se sublinia nu numai legitimitatea acestei opţiuni, dar şi rolul
considerabil al efortului politic statal al Regatului Român. Efort care înscrie în
prim plan voinţa şi acţiunea Partidului Naţional-Liberal :
Vechiul Regat, ca organism istoric secular, rămâne totdeauna pentru
"
ardeleni - citeam în Patria - sinteza însuşirilor rasei româneşti de
pretutindeni. Acqlo în clocotul vicisitudinilor istorice, s-a făurit neamul
românesc politic"'
După război, Partidul Naţional-Liberal a fost pus într-un chip nou în
faţa problemei naţionale. Propria tradiţie în domeniul naţional nu mai era
suficientă. Nonnele juridice cu caracter intern care au fost adoptate, ca de
pildă legea de emancipare a evreilor ( 1 9 1 8) sau prevederile stipulate în Actul
Adiţional al Tratatului de pace de la Versailles, nu erau suficiente. Esen�ală
era construirea unor raporturi corecte între ideea de naţiune-comunitate etnică
şi drepturile individuale ale cetăţenilor.
Dinastia Brătienilor şi-a pus amprenta asupra întregului sistem de
organizare a statului naţional uni tar român-economic, administrativ, legislativ,
cultural etc. Brătienii ştiau prea bine că politica "îţi poate oferi din când în
când satisfacţii şi onoruri; dar pentru un om iubitor de ţară şi conştient de
răspunderile sale. politica este un şir neîntrerupt de griji, de jertfe, Ul) drum pe
care eşti sortit să culegi mai multă nedreptate decât răsplată';() In esenţă,
Partidul Naţional Liberal a fost artizanul noului cadru democratic postbelic
din România. Nu s-a putut însă desprinde hotărât de elementele fonnative din
perioada regimului constituţional şi social-politic antebelic: tentaţia de a
mărgini democraţia la aspectele sale fonnale, cultivarea clientelismului şi a
relaţiilor bazate pe grupuri restrânse de interese. Pmtidul a recurs la metode
autoritare de conducere şi la centralizarea excesivă a aparatului de stat.
Fonnaţiunţa liberală a pus continuu în atenţie dimcnsiunCR naţională
partidului. ln opinia liderilor liberali această dimensiune wnsacrat�: de geneza
şi de rolul său în făurire:1 statului modern român, de faptul ca reprezintă
preocupările socictă\ii in integralitatea lor. Se acordă priori ta-te intereselor
mm;inilor fă..""ă să stingherl-.ască ,.!ii:··;: ! ., <l �·, :mare ' a celorlalte naţionalităţi. Iată
filosof}a politică în materi� naţională a liberalismului interbelic.
Intre ideea naţională română şi între partidul nostru, sublinia într-un
articol istoricul Ion Nistor, exista cea mai perfectă identitate7.
La Congresul din vara anului 1 936 al PNL s-au reiterat reperele
5
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Patria, 22 iulie
Ioan Scurtu, Rolul

1 922; vezi şi martie 1 9 1 9; 8 ianuarie 1920; 27 decembrie 1920 etc.
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călăuzitoare ale acestuia: naţionalism, democraţie, monarhie. Gheorghe
Tătărescu sublinia că în raport cu valorile democraţiei şi ale naţionalismului,
misiunea PNL-ului este aceea de a fi "forţa care să stăvilească curentele care
vin, fie de la dreapta, fie de la stânga, putând să pună în primejdie stabilitatea
"
statului, aşezămintele monarhice, constituţionale, parlamentare 8 • Partidul
naţional Liberal a profesat între cele două războaie un naţionalism specific
secolului, sub imperiul împrejurărilor şi exigenţelor esenţial schimbate,
liberalii au adoptat unele atitudini şi procedee noi în care starea de real politik
şi interesele de ordin material au temperat mult din avântul şi forţa ideii de
solidaritate care domina generaţia de la mijlocul secolului trecut.
Concepţia liberalilor în domeniul naţional, ca întreaga concepţie de
guvernământ a Partidului, s-a exprimat în Constituţia din 1 923 . Deşi toate
partidele din opoziţie au fost împotriva adoptării unei noi Constituţii de către
Parlamentul liberal, Ion I.C. Brătianu a apreciat ca România Mare are nevoie
de o nouă lege fundamentală şi nu s-a lăsat impresionat de manifestările de
stradă ale opoziţiei unite. Nu a ezitat să recurgă la forţele de ordine, inclusiv la
"
armată pentru a împrăştia unele adunări devenite "prea fierbinţi (în asemenea
situaţii, interveneau pompierii pe11.tru a-i ,,răcori" pe Maniu, Mihalache, doctor
Lupu şi alţi fruntaşi ai opoziţiei). In memoriile sale, Nicolae Iorga nota modul
"
în care au decurs "dezbaterile asupra Constituţiei:
"Imens scandal al Opoziţiei Unite Brătianu e împiedicat a vorbi prin
"
necontenitele huiduieli, printr-un potop de vorbe murdare (9 martie 1 923);
"Surprind pe Maniu care înăbuşe un zâmbet când Sever Dan fluieră din
"
sirenă (1 O martie 1 923); "Un miros de fosfor se răspândeşte în sală la votarea
Constituţiei. Majoritatea se ţine vitează, lUil)ea din tribună fuge. Ion Brătianu
mulţumeşte pentru vot. (26 martie 1 923). Intr-o lucrare a sa, marele istoric
menţiona: "Lui Ion Brătianu, căruia i se strigau cele din urmă insulte, iar
majoritatea nu avea curaj să-I apere, i s-a întâmplat să trebuiască a vorbi
stenografilor, pe când vitejii membri ai opoziţiei huiduiau de se dărâma
cupola".
"
De fapt, Brătianu ţinea să se adreseze "istoriei
şi nu acelor
contemporani ai săi, care nu erau capabili să-şi frâneze pornirile anti-liberale
măcar într-un moment în care ar fi trebuit să fie solemn:
,,Avem
Convingerea
că
constituţiunea
corespunde
rezultantei
adevăratelor interese mari ale neamului şi ale statului". El a anticipat că
adversarii din acel moment vor recunoaşte, până la urmă, Constituţia şi chiar
vor guverna pc baza ei. Partidul Naţional a luat, de pildă_., ca reper comparativ
Declaraţia de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1 9 1 8. In numele Partidului
Ţărănesc, C. Stcre a subliniat că modul întregii probleme constituţionale consta
9
în "asigurarea efectivă a condiţiilor de libertate şi de intensă viaţă cetăţenească"
1946.
Antcproicctul de Constituţie a Partidului Tărănesc. Cu o expunere de motive de
C. Stere, Bucureşti,
p.
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Reprezentanţii minorităţilor naţionale au exprimat şi ei o scrie dl!
doleanţe. Au subliniat, de pildă, că este insuficientă simpla proclamare a
deplinei egalităţi a românilor (termenul însuşi e, în cazul de faţă, imprecis
formulat - n.n.) indiferent de originea etnică şi de limbă, "fără să se înscrie
explicit unele drepturi specifice (de asociere pe baze naţionale şi confesionale,
să se garanteze dreptul de învăţătură în limba maternă, respectarea identităţii
10
naţionale) •
Pentru a reprezenta corect oferta forţelor politice în raport cu exigenţele
pe care le ridica problema naţională în România, este necesar să observăm
măcar câteva din determinaţiile politico-teoretice ale Partidului Naţional
Ţărănesc.
Acest partid se considera naţional prin suportul său social - ţărănimea,
aceasta fiind componenta autentic-naţională a poporului, păstrătoarea valorilor
sale perene - limbă, datini, obiceiuri, mod de a simţi şi a exista în
unanimitatea românilor. Ţărănismului specifica o moţiune a PNŢ-ului
"
adoptată la 22-23 aprilie 1 935 constituie adevăratul naţionalism, acela care
se întemeiază pe forţele creatoare ale poporului românesc, întărite prin
încadrarea lor în statutul românesc, eliberate de sub dominaţia coaliţiilor de
11
interese particulare" •
Partidul are un dezvoltat sentiment al intereselor fundamentale ale
statului pe care nu le înţelege însă ca pe o entitate metafizică, ci în conexiune
cu interesele şi idealurile onorate ale indivizilor, ale societăţii. Idealul de stat
românesc - sublinia Ion Mihalache la o întrunire desfăşurată la Câmpulung
Muscel - trebuie să răspundă rosturilor adânci ale neamului şi ale societăţii
noastre în vremuri de aspre încercări pe care le traversa Europa la mijlocul
12
deceniului IV . Un naţionalism imanent exprimând ţărănimea în ipostaza
naţională, îmbogăţit cu sentimentul acut al intereselor superioare ale ţării,
contracarează o filosofie politică naţională constructivă - arătau ţărăniştii.
Naţionalismul PNŢ - sublinia Aurora - este democratic, constructiv.
"
El se aşează pe linia marilor realizări ale poporului. El înseamnă ridicarea
oraşului, a şcolii, o raţionalizare a impozitelor, ieftinirea standardului de viaţă.
Nu frate demagogice. Realizări sănătoase."
In raport cu celelalte forţe politice de guvernământ, Partidul Ţărănesc,
iar mai târziu cel Naţional Ţărănesc au pus problerrJ.3 drepturilor pentru
minorităţi cu o mai mare deschidere, au formulat principiul legalităţii ca
temelie a edificării vieţii de stat. Naţional-ţărănismul se pronunţă pentru
construirea unui tip de raporturi mari, larg democratic (prin comparaţie cu
liberalismul), mai favorabil integrării componentelor minoritare în corpul
social.
"Ca partid social - citim în ziarul Aurora Partidul Ţărănesc, socoteşte
-

-
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zadarnică orice luptă contra oricărei tulburări a bunelor raporturi ce trebuie să
donmească între toate elementele de aceeaşi stare socială ar fi ... Recunoaşterea
perfectă, egalităţi de drepturi şi datorii, recunoaşterea drepturilor culturale, fără
nici o rezervă creează raporturi sincere între naţionalităţi şi partidele
democratice" 1 3 . In diverse ocazii, inclusiv în Programul PNŢ la Congresul de
constituire a acestuia ( 1 O octombrie 1 926) s-a subliniat că hotărârile de la Alba
Iulia pot sluji în princ iu, drept punte călăuzitoare în problema minorităţilor
etnice şi confesionale' .
Este un senm hotărât al pregătirii Partidului Naţional Ţărănesc de a veni
în întâmpinarea problemelor complexe şi foarte importante legate de
minorităţi. Naţional-ţărăniştii au subliniat şi ei necesitatea creării unor condiţii
apte, să pună în valoare afirmarea energiilor constructive ale elementului
autohton, urgenţa ameliorării condiţiilor materiale şi culturrl.e ale maselor
româneşti.
"0 concepţie socială superioară, realizată în formă naţională", însă o
deplin� egalitate şi îndreptăţire a tuturor cetăţenilor din cuprinsul statului.
In esenţă, experienţa celor două decenii dintre cele două războaie în
spaţiul realităţii româneşti a arătat că forţa politică guvernamentală cea mai
aptă să construiască un proiect integrator al comunităţilor etnice minoritare în
organismul politic-statal, să cimenteze coeziunea acestuia, a fost PNŢ-ul. El a
avut o percepţie mai justă a problemelor autentice de ordin naţional, a
cerintelor care se ridicau în noua fază istorică a statului român. A fost mai
perm�abil la curentele înnoitoare ale vremii, mai atent la frământările şi
preocupările minorităţilor. Setul de principii enunţat de naţional-ţărănişti nu a
putut să se depărteze niciodată prea mult de spiritul Declaraţiei de la Alba
Iulia, chiar dacă normele enunţate de ea n-au fost integral urmate.
Pentru Partidul Naţional Liberal situaţia se prezintă mai complicat.
Ideea naţională i-a fost călăuză în acţiune, dar i-a servit şi de stindard pentru
a-şi sublinia meritele şi, de ce nu, a le dilata. De aici tendinţa de a transforma
naţionalul în tabu, de a socoti această valoare mai presus de judecată. O astfel
de percepţie deschide calea susceptibilităţilor, exacerbărilor, supralicitărilor,
intrans)genţelor.
In plan social-politic, experienţa din perioada interbelică relevă că
forţele politice - PNŢ şi PNL au avut cea mai mare deschidere democratică
pentru rezolvarea problemelor naţionale.
Democraţia era la începuturile ei - într-o perioadă când exclusivismul
agresiv al extremei drepte începe să prindă contur şi aderenţă - ameninţând
însăşi existenţa statului român 1 5 .
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Aurora, 2 3 august, 1 925.

1 � Doctrina ţărănistă în România. Antologia de texte, Bucureşti, Ed. Alternative,

1 994, p. 1 1 6.
1) Maria Georgescu, Şcoala politică a Brătienilor. în Do.mrek Istoriei. nr. 1(53) pe 200 1. p. 20-24.
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