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Idealul naţional şi războiul pentru Reîntregirea Neamului
Românesc
(The national ideal and the war for the Reunification of the
Romanian Nation)
Daniel GHEORGHE
Abstract: This work is focusing on the struggle for the national unity of the
Romanian people. The dream of Great Romania became reality in the glorious
year 1918. But this wasnt a hazardous result,this was the peak of a very well
managed national plan. First World War was the Romanian people that long time
expected moment of owning the status a united and strong nation. This objective of
national unity putted together all social groups, powerful political adversaries, all
the parties and all the people in a common battle for that Great Romania for which
many generations fighted and sacrificied before them ! Another important point is
to see that Romanian people entered in the XX century and over passed the First
World War with a very clear sense of national identity. One hundred years ago,
Romania was not just a battlefield between world s greatest powers, but it was a
respected european power itself.The monarchy had a very important place in this
process of building the modern Romania, and in the frontline of building that
miraculous year, 1918, and passing a very fierce and devasting war, are the
figures of King Ferdinand and Queen Maria. They had the chance to work at this
national project with men of state like Ion I.C. Brătianu, Barbu Ştirbey, Alexandru
Averescu, Vintilă Brătianu, Constantin Prezan, Iuliu Maniu, Take Ionescu, Iuliu
Hossu, Alexandru Vaida Voevod, Petre Carp, Nicolae Filipescu, Nicolae Iorga
and many other personalities which can be considered as the ,,Founding Fathers”
of Great Romania. Turning back of those years of great sacrificies and full of
dramatism and courage is just a little in our need of understanding who we are
and were we can find the roots of contemporary Romania.
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Introducere
Întotdeauna, o naţiune care îşi
cunoaşte locul în lume îndrăzneşte să
pună în aplicare idealuri înalte. Aşa
s-a constituit şi România Mare.
Secolul XIX, precum în cazurile
Germaniei ori Italiei, a fost martorul
afirmării identitare a tinerei naţiuni
române care şi-a permis, printr-o
abilă politică a ceea ce Take Ionescu
numea drept „instinct naţional'”, să
parcurgă în mai puţin de trei generaţii
drumul de la firavele Principate
Dunărene, care se aflau sub suzeranitate otomană şi protectorat rusesc
spre momentul incipient al revoluţiei
de la 1848, la România Mare care
trăia anul de glorie al istoriei sale,
1918.
Marea diferenţă dintre elita
românească de atunci şi cea de acum
o reprezintă nu doar erudiţia culturală
şi educaţia aristocratică, ci, mai ales,
patriotismul aplicat pragmatic şi
naţionalismul luminat, afişat deschis
şi frontal.
Proiectele de ţară ale poporului
român, în discursul secolului XIX, au
fost încununate de succes, chiar şi
atunci când s-a încercat o
echilibristică riscantă între jocurile de
interese ale marilor puteri europene.
La 1859 se realiza, prin abilitatea
liderilor naţionalişti români, Unirea
Moldovei cu Ţara Românească sub
sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza,
Unire prin a cărei recunoaştere internaţională la 1862 se confirmă „de
facto'”
independenţa
„tinerei”
Românii1. Apoi, printr-o alianţă între
liberali şi conservatori, se trece la
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aducerea principelui străin, Carol I de
Hohenzollern-Sigmaringen. La 1877
-1878, sub comanda celui care, din
1881, va purta oficial titlul de Rege al
României, prin sacrificiile de sânge
din Războiul de Independenţă, se va
obţine recunoaşterea Independenţei
României2.
Modernizarea statului român
Generaţia politică a fraţilor
Brătianu, a fraţilor Golescu, a lui
Catargiu, a lui Kogălniceanu ori a lui
Rosetti îşi dădea vârful său de
performanţă istorică. De la 1878
încolo, atenţia elitei româneşti se va
îndrepta tot mai mult către românii
din teritoriile ocupate de AustroUngaria: Transilvania, Bucovina,
Banat, Maramureş, Crişana. De aceea,
pentru a susţine financiar proiectul
realizării statului naţional unitar
român, guvernul liberal condus de Ion
C. Brătianu va fonda Banca Naţională
a României în 1880, vehicul financiar
de susţinere a mişcării naţionale
româneşti de dincolo de Carpaţi.
Sub domnia lui Carol I, România
va cunoaşte o creştere economică
fără precedent, datorată mai ales
politicii marii guvernări liberale conduse cu fermitate de primul ministru,
Ion C. Brătianu (1880- 1888), dar
continuată inclusiv de guvernele
conservatoare.
Mai întâi legile privind încurajarea industriei, asumate de Ion C.
Brătianu, iar apoi, sub guvernările lui
D.A. Sturdza, legile administraţiei
iniţiate de Vasile Lascăr respectiv
marea reformă a învăţământului
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gândită şi aplicată de Spiru Haret, vor
face ca dezvoltarea României să se
dinamizeze tot mai mult, pe toate
planurile. Dacă liberalii deţineau
iniţiativa mai ales în sfera economică,
mediul cultural era dominat de
gândirea conservatoare a celor de la
Junimea, mişcare literal-identitară
construită în jurul celor doi doctrinari
conservatori români de la sfârşitul
secolului XIX: Petre Carp şi Titu
Maiorescu, ambii ajungând şi primminiştri ai României acelei perioade
de profundă construcţie naţională.
Idealul naţional, în ciuda
mentalităţilor diferite şi a abordărilor
filosofice câteodată contrare, era unul
comun atât pentru liberali, cât şi
pentru conservatori. Gândirea intelectuală românească de la începutul
secolului XX datorează enorm unor
personalităţi de factură profund conservatoare
precum,
pe
lângă
Maiorescu şi Carp, Mihai Eminescu,
Ion Luca Caragiale, Iacob Negruzzi,
Ioan Slavici, Vasile Pogor, Barbu
Ştefănescu Delavrancea, Theodor
Rosetti, George Coşbuc, A.D.
Xenopol şi Nicolae Iorga.
În ciuda tulburărilor sociale şi a
momentelor critice din 1888 ori din
1907, momente aţâţate din greu de
puterile din jur, alarmate de întremarea României ca o putere regională demnă de luat în seamă, anul
1914 prindea România într-o situaţie
economică superioară tuturor vecinilor din zonă şi beneficiind de o
lungă perioadă de stabilitate internă
în care guvernările s-au succedat
paşnic, iar proiectele de dezvoltare au
avut continuitate.

De la 1878 la 1914, România
traversase o mare revoluţie industrială, determinată şi de descoperirea şi
punerea în exploatare a unor mari
resurse de petrol şi gaze în zăcămintele de pe Valea Prahovei şi nu
numai acolo; de creşterea volumului
mărfurilor care străbăteau Dunărea,
de dezvoltarea comerţului la Dunărea
de Jos şi de conectarea prin Dunăre,
Marea Neagră, dar şi prin recent
inauguratele căi ferate, a comerţului
cu grâne şi produse agricole româneşti, la Europa şi lumea întreagă.
România de la 1914 era perfect
pregătită pentru a aştepta momentul
de glorie al Unirii tuturor românilor
într-o singură ţară. La acest proces
firesc şi benefic de păstrare, afirmare
şi punere în valoare a identităţii
româneşti multimilenare, un aport
fundamental şi-au adus Biserica
Ortodoxă în întreg spaţiul locuit de
români, Biserica Greco-Catolică în
teritoriile de peste munţi, şcoala
românească foarte ancorată în cultivarea sentimentului patriotic, literatura vremii profund marcată de valorile identitare, propaganda tuturor
formaţiunilor politice, presa scrisă şi,
nu în ultimul rând, educaţia excelentă
în familia tradiţională românească3.
În preajma Primului Război
Mondial, România era semnatară,
deşi în mod secret, a Triplei Alianţe
alături
de
Austro-Ungaria
şi
Germania, decizia fiind luată din
considerente de securitate naţională,
cei peste 1000 km de graniţă cu
Austro-Ungaria pe linia Carpaţilor,
cât, mai ales, legătura strânsă a
regelui Carol I cu ţara sa mamă,
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Germania de unde veneau promisiuni
României cu privire la protecţia
hotarelor şi independenţei, fapt
generat mai ales de răceala faţă de
Rusia, instalată după incidentele
politico-militare din cursul anului
1878. Cu toate acestea, românii şi
elita politică, în mare parte, vor
rămâne sceptici, în special din cauza
persecutării românilor din AustroUngaria de către autorităţile maghiare
dar şi drept urmare firească a
cultivării publice, prin toate căile şi la
toate nivelele de discurs a idealului
României Mari şi al eliberării fraţilor
de peste Carpaţi de sub cotropirea
austro-ungară.
România în „Marele Război”
După izbucnirea ostilităţilor în
vara lui 1914, Regele convoacă un
Consiliu de coroană la Sinaia, unde, la
3 august, după dezbateri foarte
aprinse, se va ajunge la soluţia de
compromis privind păstrarea neutralităţii României. Regele Carol I,
susţinut de liderul conservator Petre
Carp şi de liderul poporaniste,
Constantin Stere, a cerut un răspuns
afirmativ privind solicitarea imperativă a Germaniei de a da curs
operaţiunilor militare alături de Tripla
Alianţă. Însă majoritatea va opta
pentru neutralitate, dat fiind faptul că
românii
solicitau
eliberarea
Transilvaniei de sub Ungaria, iar
sentimentele de simpatie publică
mergeau într-un mod categoric de-a
dreptul către Franţa, iar nu spre
Germania. Primul-ministru liberal Ion
I.C. Brătianu va solicita păstrarea
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neutralităţii pe două considerente:
tratatul de la 1883 era unul cu caracter
defensiv, iar aici asistăm la atacul
Austro-Ungariei asupra Serbiei, deci
nu aveam obligaţia juridică de a
interveni şi, mai ales, participarea la
război alături de Austro-Ungaria ar fi
încălcat grav idealul naţional al
românismului şi legătura cu fraţii de
peste Carpaţi. Nu doar liberalii au
susţinut clar această neutralitate, văzută ca o stare de expectativă a războiului, iar nu ca o inacţiune, ci şi
naţionaliştii lui Nicolae Iorga şi, mai
ales, conservator-democraţii conduşi
de Nicolae Filipescu şi Take
Ionescu4.
Nicolae Filipescu, alături de oratori charismatici precum Iorga şi Take
Ionescu, prin discursurile sale publice
se va arăta drept marele mesager al
intrării în război alături de Antanta şi
adevărată voce excepţională a
mesajului eliberării românilor de pe
teritoriul statului austro-ungar.
Filipescu ar fi fost liderul incontestabil al conservatorismului românesc - ferm, naţional, legalist, demn,
drept, bazat pe moştenirea străveche a
neamului românesc - dacă boala nu lar fi răpus devreme, la sfârşitul anului
1916.5
Încoronarea, în toamna anului
1916, a Regelui Ferdinand şi a
Reginei Maria, avea să încline şi mai
mult balanţa înspre tabăra proAntanta. Ferdinand I, deşi nepot al
intransigentului Rege Carol I, era o
fire mult mai maleabilă şi concesivă
decât unchiul său. Regina Maria
provenea din casa regală britanică şi
susţinea intrarea în război alături de
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Anglia, Franţa şi Rusia. Regina Maria,
personalitate deopotrivă boemă şi
temperamentală, era verişoara regelui
George al V-lea al Marii Britanii şi a
ţarului Nicolae al II-lea al Rusiei.
Regele Ferdinand era un intelectual deosebit de rafinat şi a ales să
domnească precum un monarh deplin
constituţional, fiind lipsit de orice
tentaţie a autoritarismului. La palatul
regal, o mare influenţă asupra deciziilor sale o avea şeful administraţiei
Domeniilor Coroanei Regale, Barbu
Ştirbey, cumnat al lui Ionel Brătianu.
Ion I.C. Brătianu devenise, la
momentul 1915-1916, cel mai
puternic om politic din România.
Alături de fraţii săi, Vintilă Brătianu
şi Constantin Brătianu, Ion I.C.
Brătianu fusese format la şcoala
idealului unităţii naţionale a tuturor
românilor şi gândea fiecare acţiune a
sa din acei ani tulburi de „neutralitate
războinică” din perspectiva realizării
visului României Mari.
Brătienii alegeau să facă o
politică a devotamentului pentru naţiune şi puneau interesul patriei mai
presus de orice interes personal, de
partid şi de grup. Ionel Brătianu
aştepta momentul potrivit pentru a
iniţia actul Reîntregirii. În tot acest
timp, societatea românească s-a
mobilizat în mod organic, în vederea
intrării în război de partea Antantei.
Se făceau conferinţe publice, se
scriau sute de articole înflăcărate în
presă, aveau loc demonstraţii publice,
se clama public spiritul naţional
român, iar oamenii ieşeau în stradă
pentru a cere intervenţia militară
peste Carpaţi6.

În ciuda entuziasmului general,
armata română estimată în vara
anului 1916 aduna aproape 600.000
de oameni, era slab înzestrată şi nu
beneficiase de un plan de modernizare a capabilităţilor sale, compatibil cu ceea ce cunoştea Europa în
acei ani. În cele din urmă, negocierile
purtate în casa lui Vintilă Brătianu
sunt încheiate cu succes, toţi cei trei
aliaţi (Anglia, Franţa şi, ultima,
Rusia, care nu manifesta o simpatie
prea mare pt. statul român) acceptau
pretenţiile teritoriale enunţate de
guvernul României, care presupuneau retrocedarea integrală la
finalul războiului către România a
Transilvaniei, Banatului, Crişanei,
Maramureşului, fixând graniţele pe
Tisa şi Dunăre, la care se adaugă
revenirea la România a Bucovinei,
aflată în posesie austriacă7.
Pe frontul de vest, după marile
bătălii pe câmpul de luptă francez de
la Verdun şi Somme, intervenise un
moment de relativă acalmie. România
avea de apărat un front uriaş, de o
mare complexitate tactică, acoperind
Carpaţii în 2/3 din lungimea totală a
lanţului european şi Dunărea pe toată
lungimea românească.
Singurul aliat pe care se putea
baza România era Rusia, în Nord, NV şi Vest Romania era înconjurată de
Austro-Ungaria, iar la Sud de un alt
aliat al Puterilor Centrale, Bulgaria.
La început, aliaţii au propus
României un plan tactic mai fezabil
sub aspect geostrategic, care ar fi
presupus, coroborată cu un desant
militar aliat la Salonic (Grecia), o
intervenţie militară rapidă a României,
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peste Dunăre, în Bulgaria, urmată de
anihilarea aliaţilor germanilor din
Balcani, izolând şi scoţând din joc, în
final, şi Turcia. Dar emoţia populară
era mult prea mare, iar în urma
Consiliului de Coroană din 27 august
1916, România alege cu sufletul să
pornească o ofensivă de eliberare a
Transilvaniei de sub ocupaţia austroungară.
Declanşarea războiului împotriva
blocului militar condus de Germania
va duce la excluderea din Casa de
Hohenzollern, a Regelui Ferdinand I,
de către ruda sa îndepărtată protestantă prusacă, împăratul Wilhelm
al-II- lea, al Germaniei. Membru al
liniei de succesiune catolice, din
Suebia, desprinse de secole de cea
imperială din Prusia, Regele Ferdinand
trece peste chemarea sângelui său
german şi păstrează cu nobleţe şi spirit
al datoriei şi jertfei în numele idealului
neamului său adoptiv, jurământul
depus în faţa poporului român. De
atunci avem Casa de România şi de
atunci Regelui Marii Uniri, i-a rămas
supranumele de ,,cel Loial”.
De asemenea, deşi unii istorici sau grăbit a pune etichete precum
,,germanofil”, ,,francofil” ori ,,antantofil”, clasa politică românească era,
cu excepţiile de rigoare existente în
orice epocă, formată în proporţie
covârşitoare din patrioţi români
dedicaţi idealului naţional până la
jertfa de sine. Petre Carp îşi va
îndemna fiii să meargă pe front
împotriva aliatului pentru care acesta
ceruse intervenţia militară în 1914 iar
dintre ei vor cădea eroic pe câmpul de
onoare. Spiritul de sacrificiu al fraţilor
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Carp rămâne peste ani un model de
deplină jertfă pe altarul clădirii
Reîntregirii României. De asemenea,
fiul lui Ion I.C. Brătianu, viitorul mare
istoric, Gheorghe Brătianu, va merge
pe front. Carp şi Brătianu, deşi
adversari politici şi susţinători a două
alianţe politico-militare opuse, erau
înainte de orice români iar gesturile
lor politice erau dictate de patriotism
şi de spirit de sacrificiu în numele
României, iar nu de interese de afiliere
internaţională ordine externe din
partea unor puteri străine
Alegând Carpaţii ca punct de
plecare, 3 armate româneşti însumând
420.000 de militari trec Carpaţii, spulberă rapid inamicul inferior numeric şi
se apropie de liniile Oltului şi
Mureşului. Armata Română intră în
oraşe precum Braşov, Făgăraş şi Sf.
Gheorghe şi ajunge la Sibiu. Atunci se
va declanşa contraatacul dinspre sud,
forţele germano-bulgare comandate de
feldmareşalul August von Mackensen
spărgând frontul la 1-6 septembrie, la
Turtucaia.8
Dezastrul tactic şi strategic de la
Turtucaia va duce la pierderea rapidă
a capetelor de pod câştigate în
Transilvania. Impactul moral a fost
atât de puternic, încât a dus la
schimbarea totală a viziunii pe care
românii o aveau asupra desfăşurării
războiului9.
Printre responsabili se numărau
şefii Statului Major al armatei, fapt
care a dus la promovarea unor personalităţi militare precum Alexandru
Averescu, Constantin Prezan, Artur
Văitoianu ori Constantin Coandă.
Averescu, cunoscându-l personal de
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zeci de ani pe von Mackensen, va
încerca oprirea ofensivei din sud prin
manevra militară de la Flămânda, dar
această desfăşurare de forţe nu va
face decât să temporizeze până în a
doua jumătate a lui octombrie,
avansul forţelor Triplei Alianţe .
Linia Carpaţilor va ceda la 11
noiembrie, când forţele de pe frontul
nordic, conduse de feldmareşalul
Erich von Falkenhayn cuceresc
defileul Jiului şi intră în Oltenia10 .
Era foarte clar că, deşi respinsese în
octombrie 1916 două atacuri
puternice pe Valea Prahovei şi în
culoarul Rucăr-Bran, armata română
nu era pregătită să facă faţă unei
duble ofensive şi unei linii de front
aproape imposibil de apărat sub
aspect tactic, logistic şi uman.
În luna noiembrie 1916, linia
frontului de pe Olt se prăbuşeşte, iar
forţele româno-ruse, sub comanda lui
Prezan, cumulând 150.000 de
oameni, aveau în faţă forţele
conjugate ale Puterilor Centrale de
250.000 de oameni11.
Bătălia pentru Bucureşti viza
respingerea parţială a forţelor inamice peste Dunăre şi recuperarea
liniei Carpaţilor. Deşi ostilităţile
pornesc bine, în urma unei trădări,
planurile de luptă ale armatei române
ajung în mâinile germanilor, iar
contraofensiva este dejucată complet.
Bătălia de la Neajlov-Argeş a
avut rolul, mai degrabă, de a permite
evacuarea capitalei de către autorităţile române, reaşezarea frontului
în sudul Moldovei şi refugiul unei
părţi din populaţie, decât o bătălie cu
potenţial de victorie reală. În acele

zile ale bătăliei pentru Bucureşti, au
existat şi momente de un eroism rar,
precum şarjele cavaleriei române de
la Robăneşti şi Prunaru, acolo unde
cavaleria română a întâmpinat în
câmp deschis mitralierele germane,
prima bătălie având impact asupra
regrupării frontului spre apărarea
Bucureştilor, iar cea de-a doua
contribuind la întârzierea cuceririi
capitalei.
În ciuda tuturor acestor încercări
disperate, la 6 decembrie 1916,
forţele Triplei Alianţe conduse de
armata germană ocupau Bucureştii12.
Regele, guvernul României şi
Parlamentul României se retrăgeau la
Iaşi. Disperarea, foametea şi bolile
grave, dintre care mai întâi tifosul,
holera şi dizenteria , iar apoi gripa
spaniolă, vor face ravagii în rândul
unei populaţii slăbite moral, material
şi fizic de eşecul total al anului
militar 1916.
Anul 1917 va fi un an al deplinei
glorii militare româneşti. Fără
sacrificiile acelui an, fără rezistenţa
îndrăzneaţă şi de-a dreptul martirică
de pe linia Focşani-NămoleasaGalaţi, cu greu s-ar mai fi putut vedea
împlinit visul Reîntregirii.
Anul 1917 a pornit printr-o campanie puternică de refacere a forţelor
militare de pe frontul românesc. Mai
întâi, se trece la intervenţia aliată
pentru refacerea capacităţii de luptă a
armatei române, prin misiunea
militară aliată condusă de generalul
francez Henri Mathias Berthelot,
devenit un prieten personal al liderilor politici şi militari români. Tot în
această perioadă, Ion I.C. Brătianu şi
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Constantin Prezan reuşesc să întărească efectivele de pe frontul
românesc prin prezenţa armatei ruse
şi să o compatibilizeze cu forţele militare române. Dar, cel mai important
lucru probabil că l-a reprezentat acel
aspect fundamental pentru armată:
motivarea concretă.
Regele Ferdinand şi Regina
Maria erau foarte apropiaţi de sufletul românilor şi au fost prezenţi
constant pe front. Regina Maria a
îngrijit personal răniţii, conducând
Crucea Roşie Română şi fiind
supranumită „mama răniţilor”, iar
Regele Ferdinand a strâns mâna şi a
decorat ostaşii români, mulţi dintre ei
simpli ţărani care în viaţa lor nu ar fi
visat să stea lângă regele ţării13. Dar
mai presus de orice, Regele Ferdinand
şi primul-ministru Brătianu îşi asumă
o serie de măsuri sociale care vor
avea efectul de a mobiliza foarte
puternic armata şi de a contracara
tentaţiile anarho-revoluţionare care
bântuiau armata rusă ori criza de
încredere şi demoralizarea specifică
frontului vest european.
Anul 1917 este anul în care se ia
decizia acordării dreptului de vot
universal pentru români şi este anul
în care Regele şi clasa politică vor
asuma, de la cel mai înalt nivel,
inclusiv prin cuvântul Suveranului în
faţa armatei, realizarea de îndată,
după încheierea războiului, a unei
ample reforme agrare care să asigure
pământ nu doar pentru cei care se vor
întoarce la vatră după război, ci şi
urmaşilor celor care se vor sacrifica
pentru apărarea ţării şi reîntregirea
neamului românesc.
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În vara anului 1917, pe fondul
tentativei germane de a sparge frontul
şi de a ocupa printr-un război fulger,
capitala Iaşi şi a scoate România din
război în câteva săptămâni, generalul
Alexandru Averescu porneşte la o
ofensivă puternică în zona judeţului
Vrancea.
Bătălia ofensivă de la Mărăşti
începe pe 22 iulie, fiind eliberat rapid
satul Mărăşti şi mai multe localităţi
din jur. Până la 1 august, acţiunea
coordonată de la Mărăşti a dus la
împingerea frontului înapoi pe o
adâncime de 20 km şi o lăţime de 30
km, fiind eliberate 30 de localităţi de
pe o suprafaţă totală de 500 km². 14
Rolul bătăliei de la Mărăşti a fost
cel de a echilibra balanţa forţelor de
pe frontul din Moldova şi a duce la
îndepărtarea realizării planului german care viza ocuparea totală a
României în vara anului 1917.
Averescu dejucase planul lui
Mackensen. Următoarele două bătălii,
la fel de decisive, vor confirma
eroismul ostaşului român şi stabilizarea defintivă a frontului în sudul
Moldovei. Între 9-22 august 1917, se
desfăşoară o nouă bătălie cu mare
încărcătură strategică la Oituz, în
zona montană, unde, pentru a treia
oară, forţele germane şi austroungare sunt respinse.
Miza era prinderea tuturor forţelor române şi ruse într-un cleşte şi
colapsul liniei strategice de apărare.
Armatele conduse de Mackensen dau
atacul final la Mărăşeşti. Desfăşurată
între 6-19 august 1917, bătălia de la
Mărăşeşti va fi bătălia decisivă a
primului război mondial pe frontul
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românesc, o bătălie defensivă care va
salva definitiv statalitatea României15.
Supranumit
şi
„Verdunul
României”, momentul Mărăşeşti va
sta sub dictonul generalului Eremia
Grigorescu: "Pe aici nu se trece!"
Generalii germani vor fi uluiţi, la
finalul acestei bătălii, de spiritul de
sacrificiu şi vitejia românilor. De aici
ne-au rămas istorisirile apocrife ale
ostaşilor români în opinci şi cu
mâinile goale, care se aruncau în faţa
mitralierelor şi baionetelor germane.
Dacă la Mărăşti s-a făcut remarcată armata a II-a, la Mărăşeşti a
luptat şi a oprit ofensiva inamică armata I, condusă de generalul Constantin
Christescu, înlocuit apoi de generalul
Eremia Grigorescu, omul care a oprit
atacul cel mai puternic dat de forţele
germane, susţinut de armata a IV-a
rusă
comandată
de
generalul
Aleksandr Ragoza.
Atât cele două armate (română şi
rusă), cât şi armata a IX-a germană
gestionată şi condusă de generalii von
Eben, von Morgen şi von Wenninger,
au înregistrat pierderi de vieţi
omeneşti în număr de zeci de mii, însă
oprirea ofensivei de la Mărăşeşti, în
august 1917, a determinat prăbuşirea
planului conceput de Erich von
Falkenhayn şi August von Mackensen,
privind cucerirea României şi ofensiva în Ucraina.
Ca urmare a puciului bolşevic
din 7 noiembrie 1917, care a dus la
ieşirea Rusiei din război şi instaurarea unui regim de teroare revoluţionară marxist-leninistă, după pacea
ruso-germană de la Brest Litovsk,
generalul Averescu porneşte tratative

cu feldmareşalul Mackensen pentru
pace, iar guvernul conservator
condus de Alexandru Marghiloman,
,,germanofil,, recunoscut public lăsat
special de clasa politică românească
spre a încheia acest episod greu al
negocierilor, va semna o pace
umilitoare la Bucureşti, la 7 mai,
după un tratat preliminar la Buftea la
5 martie, prin care se cedau resursele
naturale româneşti cele mai valoroase
spre Germania, incluzând şantierele
navale şi petrolul pe 90 de ani, la care
se adăugau cedarea celei mai mari
părţi din Dobrogea la bulgari şi a
vârfurilor muntoase din Carpaţi la
austro-ungari.
Dar Ferdinand va refuza promulgarea formală a acestei păci, lucru
care va permite nu doar reintrarea
României în ostilităţi la 10 noiembrie
1918, cu o zi înainte de armistiţiul de
la Compiegne care presupunea
capitularea Germaniei, dar mai ales
va favoriza recunoaşterea de către
aliaţii occidentali a pretenţiilor teritoriale legitime ale României, fiind
unul dintre argumentele juridice forte
susţinute de delegaţia României la
tratativele de pace. Dar suntem întrun an supranumit chiar ,,astral”16 de
unii intelectuali, în 1918, când chiar
şi învinsă şi cu capitala încă la Iaşi, la
27 martie 1918, are loc Unirea cu
Basarabia. Generaţia idealului naţional nu stătea degeaba şi indiferent
doctrina politică ştia să pună mai
presus de orice proiectul istoric al
Reîntregirii.
După Marghiloman, a venit
prim-ministru generalul Coandă şi,
„din cenuşa Imperiilor”, Bucovina a
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revenit la ţara mamă în 28 noiembrie
191817. Apoi, vine momentul AlbaIulia: 1 decembrie 1918.Omul care a
riscat totul pe victoria României în
acest război, Ion I.C. Brătianu, se
întorsese la guvernare alături de liberali, iar cu sprijinul său, marii patrioţi
români din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş vor vota şi
declara Unirea de-a pururea cu
România la Alba-Iulia. Acolo găsim
spiritul unităţii şi al sacrificiului, în
numele
idealului
Reîntregirii.
Episcopul ortodox Miron Cristea a
slujit alături de episcopul greco-catolic, Iuliu Hossu, iar liderii Partidului Naţional Român precum Iuliu
Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti,
Vasile Goldiş, Alexandru Vaida
Voievod, Ştefan Ciceo Pop au stat
alături după o luptă grea, dusă atât la
suprafaţă cât şi în subteranele unui
imperiu destrămat, alături de lideri ai
Partidului Social Democrat, precum
Ioan Flueraş ori Iosif Jumanca.
La 1 decembrie, în unanimitate
cu toţii, au simţit, acţionat şi mărturisit româneşte, au fost români
dincolo de orice diferenţă de doctrină
politică, de origine socială, de statutul
material şi, nu în ultimul rând, de
confesiunea religioasă.
Unirea Transilvaniei cu România
va fi respinsă de Ungaria, iar Regele
Ferdinand şi primul-ministru Ion I.C.
Brătianu se lovesc, în procesul de
instituire a autorităţilor româneşti, de
incidente violente generate de forţele
revoluţionare maghiare.
Anul 1919 este anul în care
armata română nu va sta pe gânduri
şi va trece la o ofensivă militară care

202

va duce la eliberarea Ungariei de sub
un regim dictatorial de factură marxist-leninistă, o dată cu cucerirea
Budapestei la data de 4 august 1919
de către armatele conduse de generalii Traian Moşoiu şi Gheorghe
Mărdărescu. Armata Română va
părăsi Ungaria, victorioasă în faţa
sovietismului totalitar din ţara vecină,
la 25 februarie 1920.18
În tot acest timp, liderii politici
vor obţine recunoaşterea Unirii de
către Marile Puteri în cadrul tratativelor de pace de la Paris. Regina
Maria, Ion I.C. Brătianu, Alexandru
Vaida Voievod, Take Ionescu,
Nicolae Titulescu, Victor Antonescu,
Ioan
Cantacuzino,
Constantin
Brătianu, Alexandru Lapedatu şi mulţi
alţii va lupta pentru concretizarea prin
tratate recunoscute internaţional a
Marii Uniri de la 1918.
În loc de concluzii
Miracolul acestei realizări dramatice şi de-a dreptul surprinzătoare,
prin care românii au ştiut să întoarcă
o înfrângere într-o victorie, în care sa trecut de atâtea ori de la agonie la
extaz, se explică nu doar prin conjunctura internaţională ori şansa
istorică, ci mai ales prin calităţile
excepţionale ale generaţiei idealului
naţional.
România de atunci a beneficiat
de o elită patriotică extrem de dedicată cauzei Reîntregirii şi profund
demnă, o elită care a adus victoria
prin abnegaţie, spirit de sacrificiu şi
multă credinţă. Elita politică a
României, care a parcurs deşertul
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marelui război, ştia să respecte
puterile străine, fără a se face preş în
faţa lor, şi avea un singur obiectiv: o
Românie mare şi puternică.
România de atunci a ştiut să
joace precum orice putere europeană
responsabilă, a ştiut să cultive
legături strânse cu premierul britanic
Lloyd George şi Regele George al-Vlea, a ştiut să profite constructiv de
principiile autodeterminării enunţate
de preşedintele Statelor Unite ale
Americii,
inovativul
Woodrow
Wilson, dar a ştiut şi să trântească,
până la prabuşirea tencuielii, precum
a făcut Ionel Brătianu după o discuţie
furtunoasă, uşa de la biroul primuluiministru francez G. Clemenceau,
nefavorabil cererilor României. După
sacrificiile a sute de mii de români,
militari şi civili, unele statistici
vorbind de 220.000 de militari
jertfiţi, altele de o cifră cumulată de
aproximativ 335.000 de ostaşi, la
care se adaugă alte sute de mii de
persoane
din
afara
cadrului
combatanţilor efectivi, Marea Unire

era recunoscută international. A fost
o bătălie complexă unde fiecare
român, de la cel mai simplu ţăran la
regele României a avut rolul său bine
definit, unde armata a conlucrat
deplin complmentar cu politica şi
unde proiectul Reîntregii a fost dus la
bun sfârşit ,,…cu tratatul şi cu
dorobanţul,”19 precum avea să afirme
cu înţelepciune, Ion I.C. Brătianu.
Marea Unire este cel mai mare
proiect de ţară pe care şi l-au propus
românii în istorie, un proiect la care
au visat sute de ani şi la care au lucrat
efectiv, zi de zi, liberali, naţionalişti,
conservatori şi social-democraţi, timp
de cel puţin 40 de ani. Generaţia
idealului naţional, care a afirmat la
nivel european năzuinţele neamului
românesc şi care a ştiut să le pună în
aplicare într-un mod de-a dreptul
surprinzător pentru toată Europa, este
rezultatul evoluţiei organice a
aspiraţiilor poporului român pentru
libertate, suveranitate şi unitate
naţională.
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