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Cum putem cimenta unirea noastră

de G. PREDA

Nici cei mai înverșunați dușmani ai noștri nu ne neagă dreptu de națiune sau de 
patrie. 

Dacă unii din vecinii noștri mai ridică încă, poate, proteste, cu privire la linia de de-
marcație, toți (și în ultimul timp chiar și Republica Sovietică pare a accepta) recunosc 
faptul just, că provinciile-fi ice (stăpânite, pe nedrept — un șir lung de ani — de cătră 
străini) să revină patriei mame.

Ceeace constituie soliditatea fundamentului națiunei noastre, nu este numai pă-
mântul, rasa, limba, religia etc. dar posesiunea aproape comună a acelorași obiceiuri, 
datine, tradiții, credințe etc. și, mai presus de toate, sacrifi ciile din trecut în lupta pen-
tru libertate și unire, precum și consimțământul actual, cu plăcerea reciprocă, de a 
duce aceeaș viață și de a face să prevaleze moștenirea lăsată de înaintașii noștri, adap-
tând cât mai bine prezentului lecțiile trecutului.

Zilele de 1 Decemvrie 1918, 15 Noemvrie 1918, 27 Martie 1918, precum și 24 
Ianuarie 1859, exprimă, deci, unitatea de, voință a acelorași frați români, de a împăr-
tăși, împreună, bucuriile și durerile și de a face ca legăturile de neam și de sânge, ca și 
acele venite prin suferințele trecutului, să se cimenteze și mai bine prin comunitatea 
speranțelor de a duce o viață cât mai bună, cât mai rodnică, cât mai folositoare.

Acestui fapt se datorește exuberanța de sentimente, efuziunea de îmbrățișări și să-
rutări, veselia și petrecerile etc. din zilele, cari comemorează aceste date, ca și din acele 
prin cari s’a inaugurat primul contact al revenirii provinciilor la făgașul lor.

Trebuie să ținem cont însă de faptul că: Vechiul Regat își câștigase o independență 
numai de aproape 50 ani, Ardealul stătuse aproape 1000 ani sub dominație străină, 
Bucovina avusese aceiași soartă aproape 200 ani, iar Basarabia 120; și că în acest decurs 
de timp, pentru provinciile surori, nu existase nici în putere, nici în organizație și nici 
în acțiune, o adevărată patrie. Această noțiune constituia pentru ele numai o idee, nu-
mai o afi rmație sufl etească.

Trebuie să recunoaștem însă că această idee de patrie, această fl acără nestinsă a 
sufl etului lor, a fost foarte puternică. Ea a izbucnit violent și în nenumărate rânduri, cu 
speranța de a se realiza. 
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Ea a fost aceea, care, în 1919, a permis conducătorilor politici, ca fără altă rutină sau 
tradiție de guvernare, să poată organiza aceste provincii surori, să poată să le prepare, 
pentru o cât mai grabnică și efi cace unifi care politică. 

Dar, cu toate că acest simțământ național a fost atât de adânc săpat și conservat 
în sufl etul fraților noștri; cu toate că el a fost atât de prolifer în acte; totuși, nu putem 
nega faptul, că atât suferințele trecutului, cât mai ales asuprirea regimurilor streine, au 
rămas fără vreo infl uență asupra caracterului nostru.

Oricât am susține individualizarea noastră și aceea a grupărei din provincia re-
spectivă, toți am trebuit să trecem prin legea necesității și adaptațiunii. 

Dacă caracterul constă în obișnuința de a lucra după anumite norme imprimate 
prin hereditate, precum și după altele, câștigate prin educație și lupta de traiu; nu pu-
tem concepe că printre aceste din urmă să nu existe unele, cari să poarte și pecetea 
infl uinței societății politice dominante.

Trăind o viață socială comună cu elementele stăpânitoare, nu se poate exclude cu 
totul infl uințele reciproce. 

Fără îndoială, că noi, ca adevărați băștinași ai regiunei, am știut să afi rmăm cât mai 
mult, originalitatea sau personalitatea noastră, totuși, pe nesimțite s’au împrumutat 
clin mediul încunjurător, unele note caracteristice. 
Și deși regiunea în care trăiam ne aparținea, deși multe din cele ce se găsiau în 

această regiune erau datorite priceperei și brațelor noastre, totuși, modifi cările și trans-
formările survenite nu erau numai rezultatul unic al sforțărilor noastre, dar și acel al 
dominatorilor noștri. 

Prin aceste modifi cări ni se satisfăceau anumite dorințe, anumite necesități; ni se 
înlesnea mai mult traiul comun și iată cum cele obținute, ne-au putut aduce, unora, 
anumite simpatii, iar altora anumite legături.

Pe lângă necesitățile naturale sau mai adăogat infl uințele venite prin: opinii, obice-
iuri, moravuri. 

Ideile, sentimentele, usajele colective, deci, ne-au adus anumite constrângeri, ne-au 
impus anumite obligațiuni. 

Așa că, deși instinctele înăscute, deși inclinațiunile sau tendințele ne-ar fi  îndemnat 
să apucăm pe anumite căi, eram siliți să ne supunem regulelor de concepție și chiar de 
simțire, ale dominatorilor sau asupritorilor. 

Copilul, adolescentul sau adultul român, ieșit din casa părintească, era supus în 
provincia respectivă anumitor consemne asupra cărora nu le era permis, de multe ori, 
nici să refl ecteze. 

Nu se putea, deci, ca toate aceste practice sociale ale stăpânitorilor, să nu creieze 
pentru supușii români: adaptațiuni, uneori în bine, alteori în rău.

Nu se putea ca ele să nu fi  încercat să îndrepte mintea acestor supuși, spre optica 
mintală a dominatorilor, (care negreșit diferea nu numai față de acești supuși, dar și de 
ceialalți frați români din alte ținuturi).

Independența fraților din Vechiul Regat a permis, incontestabil, acestora să se des-
cătușeze mai de timpuriu de unele practice sociale orientale (aduse fi e de turci, fi e 
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de greci); iar invadarea lor prin școlile din apus, i-a făcut să primească ușor altele (în 
special din Franța). 

Ca în orice țară liberă însă, lor le era permis să aleagă după bunul plac și ușurința 
adaptărei, atât metodele, cât și mijloacele de educație socială și politică. 

Frații ce trăiau în provinciile noui alipite nu s’au putut bucura de această favoare. 
Mai mult încă, obișnuiți de a primi dela foștii conducători numai răul, ei începeau să 
suspecteze și binele, care li se acorda destul de rar.

Teama apoi, de a fi  arestați, maltratați, schingiuiți, pentru ideile lor patriotice, îi 
punea în situație să le exteriorizeze (de multe ori) pe ascuns.

Iată deci, numai câteva din împrejurările trecutului, cari au putut contribui să mo-
difi ce o parte din caracterul nostru și să schimbe ceva din normele de conducere indi-
viduală și socială față de alți frați (de acelaș neam și sânge) din alte ținuturi. 

Era natural, că atunci când s’a permanentizat contactul între noi, să se evidențieze 
părțile împrumutate dela mediurile, în cari a trăit fi ecare grupare. 

Era natural, că prejudecățile, deducțiile, interpretațiile variate, să aducă judecăți și 
raționamente diferite, cu privire la binele comun. 

Era natural să se plămădească: antinomii, contrarietăți, neînțelegeri, certuri etc. cari 
contrastau mult cu primirea călduroasă și cu marea afectivitate manifestată la început.

Este drept, că a ne cunoaște cât mai mult, este un cât mai mare bine, deoarece nu-
mai prin cunoașterea calităților și defectelor putem aplica pe cele dintâi și înlătura pe 
cele din urmă. Important este însă, să ne cunoaștem și defectele; să recunoaștem că, pe 
lângă părți bune, împrumutate dela trecutele regimuri, avem și unele rele; să acceptăm 
ideia, că nu tot ceeace este bun pentru noi, poate fi  considerat de bun și de alți frați 
(trăiți sub alt regim); să păstrăm încrederea în însușirile fundamentale ale neamului 
nostru și în aceea că viitoarele infl uențe dintre noi vor crea cu timpul și spre binele 
nostru, noui adaptări și modifi cări; în sfârșit să evităm obiceiul de a generaliza cazurile 
rele, dar izolate.

Spun aceasta, deoarece s’a putut observa în acești 10 ani dela unire, că în fața unora 
și acelorași probleme nu am fost totdeauna la acelaș unison mintal sau sufl etesc. 

Voința fermă, legată de logică sau raționament, ca și tăria de caracter, din partea 
unora, era interpretată de alții, ca încăpăținare sau opoziționism, ca ceva provocat prin 
o ambiție bolnăvicioasă, prin un amor-propriu exagerat. 

Negreșit, că cunoașterea cât mai de-aproape a defectelor noastre individuale, ca și 
acelea ale grupărei din regiunea respectivă, ne-ar pune în situația să ne lărgim orizontul, 
să putem observa, că nu există numai defecte sau greșeli la frați din alte părți ale țărei.

Această cunoaștere ne-ar îndemna, poate, să supraveghem, să dojenim pe aceia 
dintre noi, cari din anumite motive se cred îndreptățiți să monopolizeze: munca înțe-
leaptă, cinstită și conștiincioasă. Prin această cunoaștere am putea să punem zăgaz și 
acelora de rea credință, care semănând ura și dușmănia dintre noi, caută să pescuiască 
cât mai bine în apele tulburi. 

Diversitatea opticelor mintale, venită prin mediuri educative diferite, se poate ob-
serva și printre frații ce au trăit chiar sub acelaș regim. Nu numai etapele diferite ale 
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vieței, dar chiar și în aceeași etapă, educația și mediul diferit, pot aduce indivizi, cari 
să perceapă, să interpreteze și să reacționeze diferit. 

Celulele proprii ale creerului fi ecărui om pot fi  în raport cu altul, sau incomplect 
construite, sau incomplect instruite, sau incomplect aranjate, de unde nevoia de a ob-
serva, a studia, a aranja, a stabili afi nități și adaptațiuni. 

Ciocnirea între mentalitățile diferite poate fi  deci mult atenuată, dacă nu complect 
înlăturată, prin cultură (studii), prin judecăți calme, prin bunăvoință și mai presus de 
toate prin concesiuni sau îngăduiri. 

Starea de excitabilitate postbelică a noastră și a fraților noștri, ne face astăzi să ne 
aprindem ușor și pentru motive puțin serioase; să depășim limitele bunelor operațiuni 
intelectuale și să lăsăm ca sentimentele bolnave să întunece de multe ori judecata, pre-
zentându-ne în ridicol.

Se pare apoi, că trăim în un ritm prea repede al vieței.
Nu se acordă destul timp pentru raționament, pentru derivarea bunelor judecăți, 

pentru convingeri. Ne complace să luăm calea mai simplă (dar din păcate mai primi-
tivă) a învingerei forțate, a reducerei la tăcere, prin fapte sau prin vorbe puțin meri-
tuoase. Aruncăm prea des și în mod aproape subconștient, atâtea epitete, injurii, etc., 
cari săpând mai adânc șanțul opticelor noastre mintale și sufl etești, măresc și mai mult 
asperitățile sau învrăjbirile dintre noi. 

Consolarea este că ceeace se petrece la noi există și la alții și că acest fapt nu se 
va permanentiza. Orice am spune însă, zilele unirii provinciilor alipite au fost și vor 
trebui să rămână pentru veșnicie adevăratele simboluri de unire, adevăratele serbări, 
când însușirile noastre înăscute fac ca inimile să bată la unison.

În aceste zile avem — odată mai mult — prilejul să putem privi la drumul plin de 
greutăți străbătut în trecut, la biruințele și izbânzile câștigate cu multă jertfă și sacri-
fi ciu, iar dela umbra mormintelor înaintașilor noștri (adevărații învățați și maeștri ai 
trecutului) să căpătăm energiile necesare, nu numai pentru munca productivă și con-
structivă a patrimoniului nostru strămoșesc, dar și pentru rezistența față de tendințele, 
cari ar căuta să distrugă avântul generos, cari ar căuta să paralizeze ceeace poate face 
puterea și bucuria unei națiuni, speranța și credința în mai bine.

Doresc deci ca această sărbătoare a deceniului dela unirea Ardealului, să ne adu-
că și cât mai multe raze binefăcătoare ale cunoașterei noastre sufl etești, ale aprecierei 
noastre și a fraților noștri din alte părți a țărei. Sperăm astfel, că prin ele se vor risipi 
cât mai repede nourii discuțiilor (pline uneori de venin), cari au loc nu numai între sin-
guraticii frați ai diferitelor ținuturi, dar mai ales intre partidele politice, confesionale 
sau între diferitele clase și categorii de profesioniști. 
Și ca încheiere mai adaog un fapt. 
Între ideia unirei noastre, păstrată de veacuri întregi în sufl etul nostru și lumea 

din afară, între natura naturans și natura naturata, au fost intermediari viețuitori, au 
existat atâtea și atâtea personalități, cari au căutat cât mai mult și cât mai bine să o 
înfăptuiască. 

Unirea noastră revine tuturor acestora. 



106

Ea revine în primul loc înaintașilor noștri, străbunilor noștri, care s’au sacrifi cat și 
s’au martirizat pentru ea, ca și pentru libertate; revine apoi contimporanilor: acelor 
eroi, cari pe câmpurile de bătae, prin ploaia de gloanțe și prin nourii de gaze asfi xian-
te, pășeau semeț spre falnicul ideal al României întregite; revine tuturor acelor rămași 
infi rmi sau cu suferințe materiale sau morale de pe urma înfăptuirei ei; dar nu mai 
puțin revine și oamenilor noștri politici, atât din patria mumă, cât și din provinciile 
alipite, adică acelor conducători vrednici, cari au dat la timp și atât pe cât au putut din 
comoara lor mintală și sufl etească, pentru realizarea ei. 

Tuturor acestor din urmă, tuturor guvernanților de ieri, de astăzi și de mâine, eu 
le închin rândurile de față, cu speranța că aduc o mică contribuție la importantele și 
bogatele programe ce vor să le aplice, pentru o cât mai bună cimentare sufl etească a 
noastră și pentru o cât mai puternică întărire a neamului, așezându-l la locul ce-l meri-
tă și care-i revine în civilizația omenească.

Text preluat din Transilvania, an 60, nr. 4-5, aprilie-mai 1929, pp. 245-250. (Mihai 
Teodor NICOARĂ)


