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Unitatea sufletească
(Material pentru conferință poporală)

de Ion AGÂRBICEANU

„Eu ți-s frate, tu-’mi ești frate Într’amândoi un sufl et bate. 

1. Auzim mereu vorbindu-se despre unitatea sufl etească. Se spune despre ea că 
este de lipsă, că-i o mare putere, că până când un popor nu are aceasta unitate, nici 
nu poate fi  vorba de asigurarea viitorului său. Se zice că neamurile care au unitate su-
fl etească sunt ca niște cetăți, în cari nime nu poate intra fără voia celor dinlăuntru. Că 
numai astfel de popoare rămân slobode, cuceresc bogății, înaintează în cultură. 

Citim mereu la gazete că cutare lege sau măsură a cârmuirii ar fi  împotriva unității 
sufl etești a poporului românesc. Că, mai ales nedreptatea, fărădelegea, hoția și tâlhă-
ria strică mult unității sufl etești. Ba sunt destui oameni și destule gazete cari strigă 
mereu că noi Românii nu avem nici acum acea legătură sfântă care se numește unitate 
sufl etească. 

2. Să cercetăm cum stau lucrurile. Și mai întâi să vedem ce însemnează aceste două 
cuvinte pe cari te întâlnim așa de adeseori în vorbirea de toate zilele și în slovă tipărită. 

„Unitate” vine dela cuvântul „unu”, cu care începem numărătoarea. Oricine înțele-
ge că atunci când spunem numărul „unu” nu poate fi  vorba despre mai multe lucruri 
sau persoane, despre mai multe gânduri și simțiri, ci numai despre una. „Unitate” tot 
acest lucru singuratic însemnează. 

„Sufl etesc”, vine dela cuvântul „sufl et”, după cum „trupesc” vine dela cuvântul 
„trup”. Toată lumea înțelege că atunci când te doare capul ai o durere trupească, iar 
când îți pare rău că ți-a murit cineva ai o durere sufl etească. 

Având noi trup și sufl et, toate lucrările noastre vor fi  și ele de două feluri: trupești 
și sufl etești. 

„Unitate sufl etească”, va însemna, deci, a avea același sufl et, a avea un sufl et, mai 
mulți inși. Putem spune despre un popor întreg că are unitate sufl etească atunci când 
toți fi ii unui popor au același sufl et, după vorbele cântecului 

Eu ți-s frate, tu-’mi ești frate 
Într’amândoi un sufl et bate. 
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3. După cum unitate politică însemnează că azi toți Românii au același regim poli-
tic, adecă au aceeași țară și aceeași stăpânire. 

Prin unirea de după marele răsboiu, noi am ajuns la unitatea politică. Din mai mul-
te țări românești, — dintre cari unele supuse înainte altor stăpâniri — noi am ajuns să 
facem o singură țară. Prin această unitate politică, noi am ajuns și la unitatea națională, 
adică românii din diferite regiuni, cari formau și înainte de 1918 o națiune, însă ruptă 
în cinei părți, — au ajuns acum să facă o națiune nedespărțită. 

Dar nu este tot una a spune: unitate națională sau unitate sufl etească? Dacă avem 
pe cea dintâi, nu avem deodată și pe cea de a doua? Se pare că nu. Pentrucă azi toată 
lumea știe că noi Românii trăim în unitate națională, adunați într’o singură țară națiu-
nea întreagă și în unitate politică, adică avem aceeași stăpânire românească, cu aceleași 
legi pentru națiunea întreagă. Știm aceasta cu toții și totuși sunt destui cari spun că nu 
avem încă unitatea sufl etească, sau că nu o avem în măsura în care ar trebui s’o avem.

4. Unitatea sufl etească numai atunci ar fi  tot una cu unitatea națională când sufl etul 
fi ecărui român ar gândi, ar simți și ar lucra la fel. Există un sufl et național la fi eeare po-
por, care îndreptățește principiul naționalităților, ca adică fi ecare națiune să hotărască 
singură de soartea sa, trăind într’un singur Stat, având aceeași cârmuire și aceleași 
legi. Un astfel de sufl et național am avut și noi Românii, ori subt câte stăpânii am fi  
trăit. Din acest sufl et s’au născut însușirile cari dau vieață unui popor: aceeași limbă, 
aceeași lege, aceleași datini. Calitățile sufl etului național fac ca un popor să se deose-
bească de alt popor. După ce deosebim noi popoarele dacă nu după limba pe care o 
vorbesc, după legea în care se închină, după datinile pe care le au, după tradiția lor? 

Dar Românii din Ardeal, Bucovina, Basarabia și Regatul vechiu au avut de aproape 
două mii de ani același sufl et național și totuși nu au avut o unitate națională. Aceasta 
ne-au dat-o, pe lângă împrejurările din afară ale ultimului răsboiu, puterile unității 
sufl etești.

Deci unitatea sufl etească e de mai mare preț decât unitatea națională. Ba mai tare. 
Am stat sute de ani sub stăpâniri străine, deși vorbeam aceeași limbă, ne închinam în 
aceeași lege și aveam aceleași datini. Am stat amorțiți și am privit cu nepăsare la dure-
rile neamului românesc din alte părți. Numai după ce am început a cunoaște, a simți 
și a prețul faptul că avem același sufl et național, am început să pregătim puterile care 
ne-au dus la unire, adică numai după ce am început să avem și unitate sufl etească. 

Pentru a lămuri și mal bine vom spune următoarele: România Mare s’a făcut în 
1918. Am ajuns atunci la unitatea politică, la unitatea națională. Dacă în anii următori 
noi Românii adunați laolaltă într’o singură țară nu ne-am fi  înțeles de fel, n-am fi  în-
ceput să ne batem între noi ca orbii: Ardelenii cu cei din Regatul vechiu, aceștia cu cei 
din Basarabia și Bucovina, dacă am fi  ridicat armele unii împotriva altora, ce s’ar fi  ales 
până azi de România Mare ? Ar’mai sta ea în picioare? De sigur că nu. Ne-am fi  împăr-
țit iar în mal multe țărișoare și poate până azi ne-ar fi  înghițit vecinii cari ne pândesc. 

Ce putere ne-a ținut laolaltă? Unitatea națională, același sufl et național? Dar pe 
acesta l-am avut și înainte cu cinci sute de ani și totuși n’am fost laolaltă în aceeași țară. 
Așa dar ce putere ne-a ținut împreună? Numai unitatea sufl etească: am știut cu toții și 
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am simțit că e bine și fericitor să nu ne mai despărțim, chiar dacă ne întîmpină destule 
greutăți. Nu ne-am mai dorit slugă la străini, ci stăpâni în țara noastră. 

5. De aici se vede că-s în greșeală cei ce spun că noi Românii nu avem nici acum o 
unitate sufl etească în cadrele unității politice și naționale. 

Avem unitate sufl etească în cadrele unității politice și naționale. Avem unitate su-
fl etească, adică același gând și simțire, însă nu în măsura care ne trebue și la care e 
nevoe să ajungem, dacă voim să ne asigurăm viitorul. Avem unitate sufl etească — deși 
nu cât ne trebue — și încă nu de azi, nu din 1918, ci cu cel puțin două veacuri înainte 
începuturile ei au răsărit atunci când strămoșii au început să-il dea seama, — luminați 
de carte și de învățătură — că după cum toți Românii au aceeași naștere, tot astfel tre-
bue să albă aceeași vieață, — aceeași soartă, — aceeași moarte. 

Unitatea sufl etească la Români a început să se ridice când cărturarii noștri au început 
a propovădui că toți ne tragem neamul dela Romani, că suntem un popor de viță alea-
să și nu mai putem rămâne slugi altora. Unitatea sufl etească a mers crescând, cu cât 
am avut mai multe școli, mai multe cărți, mai multe biserici. Când țăranul din Ardeal 
citea și plângea înțelegând chinurile la cari puneau Turcii și Tătarii pe Românii dela 
răsăritul Carpaților, ei nu mai avea numai unitate națională, ci și unitate sufl etească cu 
fratele său depărtat. Când un Moldovean sau un Muntean asculta plângând povestite 
chinurile lut Horea, înainte cu o sută de ani, era dovadă că neamul românesc nu mai 
avea numai același sufl et, dar și aceeași simțire, adică avea unitate sufl etească. 

Când striga poetul „Hai la Milcov eu grăbire 
   Să-l secăm dintr’o sorbire 

era dovadă de unitate sufl etească. Moldova și Muntenia au fost țări românești veacuri 
de-a-rândul, cuprinzând popor cu același sufl et românesc, dar au trăit despărțite, pen-
trucă n´au avut și același gând și simțire. Același gând, aceeași simțire și aceeași lucra-
re fac unitatea sufl etească a unui popor care are același sufl et național. 

   Eu ți-s frate, tu-’mi ești frate 
   Într’amândoi un sufl et bate. 

Un sufl et bate. Adică un sufl et trăiește și trăește puternic: bate, cum auzi că-ți bate 
inima în piept.

6. Dar prin ce „bate” un sufl et? Prin ce trăiește el puternic? Prin puterile lui, cari 
sunt gândul, simțirea și voința, sau înțelegerea, sentimentul și lucrarea. 

Dacă ne vom întreba acum: avem noi Românii din toată România același gând, ace-
eași simțire și aceeași voință? Sau pe scurt: avem noi unitate sufl etească? Au dreptate 
aceia cari spun că nu avem? Sau au dreptate alții cari zic că o avem în măsură prea 
mare, așa că nu mai e nevoe de creșterea ei? 

Vom răspunde că adevărul e la mijloc, ca aproape în toate lucrurile cari se discută. 
Avem unitate sufl etească, însă nu în măsură trebuitoare. De aceea trebue s’o culti-

văm mereu și să o sporim. Sau, mai aproape de adevăr: în unele lucruri avem puter-
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nică unitate sufl etească, în altele mai puțină, sau chiar de fel. Norocul și tăria noastră, 
— chiar dinainte de unire — este că în lucrurile mari avem o prețioasă și viguroasă 
unitate sufl etească. 

Cari sunt aceste lucruri când e vorba de cari Românii gândesc, simțesc și lucrează 
la fel?

a) Mai întâi e sentimentul pe care-l avem față de țara noastră. Iubirea de patrie. Să 
punem cazul că România întregită e amenințată de un dușman dinafară. Știm și sim-
țim că toți ne-am ridica, cu același gând, simțire și voință, să o apărăm. Aici nime nu se 
va da înapoi, avem unitatea sufl etească de lipsă; 

b) Cu toate neînțelegerile din lăuntru și mizeriile unei vieții ce se așează, noi nu ne-
am luat la bătaie între noi, cu revolverul în mână sau cu mitraliera, cum s’a întâmplat 
la alte popoare. Luptele politice la noi n’au degenerat în lupte fratricide; n’am făcut 
revoluții sociale. Deci și când e vorba de apărarea din lăuntru a țării, de asigurarea or-
dinii, noi am dovedit că avem unitate sufl etească: nu ne-am făcut dușmani de moarte, 
ba nici chiar dușmani adevărați nu s’au făcut cei ce luptă în diferite partide politice; 

c) Am avut același gând și aceeași simțire când a fost vorba de reforma agrară, 
de votul universal. S’au făcut la noi schimbări revoluționare fără vărsare de sânge — 
Ceea ce nu s’a prea întâmplat în alte țâri. Altă dovadă că avem unitate sufl etească; 

d) Ne-am aruncat cu mare avânt la carte și învățătură și am dat și dăm un mare 
iureș să ajungem la toate locurile de conducere. Ba în vremea din urmă se pregătește 
iureșul cel mal mare pentru a ne face pe dreptate stăpâni pe bogățiile țării cari fructifi -
că până acum mai mult pentru străini.

Iată numai câteva din dovezile ce s’ar putea aduce pentru a arăta că noi Românii 
în lucrurile mari, avem același gând, aceeași simțire și aceeași voință. Că avem unitate 
sufl etească. Altfel cele înșirate mai sus nu s’ar fi  putut împlini. Dar, adevărat e, că în 
multe lucruri încă nu avem unitate sufl etească, sau nu avem de ajuns. Unde nu se ara-
tă unirea sufl etească pe care ar trebui să o avem? 

a) În luptele politice de partid unde oamenii se ceartă mereu, se batjocoresc și se 
acuză cu cele mal urîte lucruri; 

b) În urmărirea numai a intereselor personale la sate ca și la orașe, când e vorba să 
alegi un primar, un consiliu comunal ori județean, sau un deputat, învrăjbirile cari se 
nasc cu aceste prilejuri dovedesc că nu avem destulă unitate sufl etească, același gând 
și simțire care ar trebui să îmbrățișeze numai interesele generale ale satului, orașului, 
ale țării, Iar nu interesul meu sau al tău, sau al cutărui partid politic; 

c) În lipsa de interes și de simțire când e vorba de durerile fraților din alte regiuni 
ale țării, cum a fost de-o pildă seceta din anul acesta din Basarabia, cu aducerea foa-
metei. Câți Români au dat ajutor? Și nu trebuia să lipsească nici unul pentru a dovedi 
vorba: Eu ți-s frate, tu-’mi ești frate, într’amândoi un sufl et bate; 

d) În ușurința cu care judecăm și criticăm tot ce e al nostru și ne batjocorim împre-
ună. 

Iată numai câteva din lucrurile unde sau nu avem deloc unitate sufl etească sau 
avem prea puțină. 
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Leacul e unul singur: să ne cunoaștem mai bine toți Românii împreună. Dacă ne cu-
noaștem mai bine, vedem că suntem cu adevărat frați, cu aceleași însușiri și cu aceleași 
vederi. Și ne vom iubi mai mult și ne vom aprecia și ajutora mai mult. Iar cunoașterea 
aceasta se face prin carte și învățătură, prin cultură. „Astra”, prin cultură urmărește 
chiar acest nou ideal de vieață românească: Să umple țara cu același gând, cu aceeași 
simțire, cu aceeași voință românească. Adică cu același sufl et conștient și luptător, cu 
unitate sufl etească.

Text preluat din Transilvania, an 67, nr. 1, ianuarie-februarie 1936, pp. 23-29. (Mihai 
Teodor NICOARĂ)


