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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

1918  anul Marii Uniri
Academician Dan BERINDEI,
vicepreºedinte al Academiei Române
În destinele naþiunilor existã momente
de referinþã, care rãmân neºterse în
memoria generaþiilor urmãtoare. Un astfel
de moment istoric l-a reprezentat ºi
neuitatul an 1918! Atunci, într-un singur
an, clipele tragice s-au îmbinat cu cele ale
biruinþei ºi s-a fãurit din sânge, lacrimi,
dãruire, îndrãznealã, dar ºi un dram de
noroc istoric o nouã ºi mare Românie!
Dupã biruinþele dãtãtoare de speranþã
din vara anului 1917, când la Mãrãºti,
Mãrãºeºti ºi Oituz  fãcând singurã faþã unui
inamic dintre cei mai puternici, lipsitã de
sprijinul unei armate aliate aflatã într-un
avansat proces de destrãmare, ceea ce a
impus ºi efortul de a se interveni pentru a
împiedica tragice urmãri ale bolºevizãrii 
armata românã a demonstrat capacitatea ei
de luptã ºi un netãgãduit eroism al ofiþerilor
ºi ostaºilor, a urmat, în ultimele luni ale
anului 1917, izolarea României, dupã ce în
Rusia a avut loc lovitura de stat bolºevicã.
În aceastã nouã situaþie, România a
trebuit sã încheie armistiþiul cu Puterile

Centrale, la 26 noiembrie/9 decembrie
1917. În sãptãmânile urmãtoare, relaþiile cu
Rusia Sovieticã s-au tensionat, mai ales
dupã acþiunea de dezarmare a unitãþilor ruse
ºi s-a ajuns, la 13/26 decembrie, la ruperea
relaþiilor diplomatice. România se gãsea
într-o situaþie tragicã, înconjuratã de
duºmani, departe de Aliaþii ei, de unde
ajutoarele nu-i mai puteau parveni decât cu
mare greutate. Ion I.C.Brãtianu s-a retras
de la guvernare, noul guvern fiind format
de generalul Alexandru Averescu, biruitorul
de la Mãrãºti, iar apoi, în februarie 1918, îi
va succeda acestuia la cârma þãrii guvernul
lui Alexandru Marghiloman. Dupã
preliminariile semnate la Buftea, avea sã se
ajungã, la 24 aprilie/7 mai 1918, la
semnarea pãcii de la Bucureºti. Prin
stipulaþiile acesteia, România era redusã la
rangul unei colonii a Puterilor Centrale. În
Dobrogea i se lãsa numai un drum de acces
spre Mare, crestele Carpaþilor îi erau luate,
cerealele ºi petrolul erau puse pentru decenii
la dispoziþia biruitorilor.

Dar primãvara anului 1918 n-a
însemnat numai tristeþea unei înfrângeri
tradusã într-un tratat apãsãtor, deoarece
nenorocirilor li s-a adãugat ºi o mare
împlinire. Basarabia, ruptã din trupul
Moldovei în 1812 prin Tratatul de la
Bucureºti, parþial redatã în 1856 ºi din nou
pierdutã în 1878, s-a reîntrupat. Destinul
a fãcut ca aceastã provincie istoricã sã fie
cea dintâi care sã deschidã drumul care
trebuia sã conducã cãtre România Mare.
(Continuare în pag. 2)
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CUVÂNTUL DE DESCHIDERE

rostit de prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret,
la Sesiunea ºtiinþificã omagialã

Marea Unire din 1918
 eveniment fundamental în istoria României

Onorat prezidiu,
Stimaþi colegi,
Distinºi invitaþi,
Sub auspiciile încãrcate de emoþie ºi de
profundele semnificaþii ale Imnului naþional
Deºteaptã-te, române, declar deschise
lucrãrile sesiunii ºtiinþifice solemne Marea
Unire din 1918  eveniment fundamental
în istoria României.
Este omagiul sincer ºi cald pe care
Senatul Universitãþii Spiru Haret îl aduce
momentului crucial al istoriei naþionale, zilei
de 1 Decembrie 1918, la cea de-a 90-a
aniversare, zi devenitã sãrbãtoarea naþionalã
a României, cinstitã de întregul popor român.
Nicolae Iorga, marele nostru istoric,
spunea cã aniversãrile, ca sã se justifice,
trebuie sã însemne douã lucruri: Un
certificat de muncã pentru trecut ºi un solemn
angajament de muncã pentru viitor.
A aniversa Marea Unire de acum 90
de ani reprezintã o înaltã datorie de
conºtiinþã ºi un fericit prilej de a readuce
în atenþie evenimente care au marcat
definitoriu destinul nostru naþional, de a
evidenþia creativitatea istoricã remarcabilã
a neamului românesc ºi de a pune mereu
ºi mereu în luminã forþa conºtiinþei
naþionale, rolul ºi însemnãtatea intereselor
naþionale ºi a unitãþii naþionale.
Se ºtie cã sunt date intrate în viaþa
popoarelor cu valoare de forþã transformatoare: ele încheie perioade istorice ºi
deschid noi perspective cursului istoriei.

Ziua de 1 Decembrie 1918 este înscrisã
în conºtiinþa româneascã drept un moment
crucial al devenirii noastre.
Sfârºit de suferinþe naþionale ºi triumf
al voinþei poporului român de a se uni într-un
singur stat, Marea Unire din 1918 a fost
 scria Gh. I. Brãtianu  rezultatul unui
proces istoric de veacuri sau chiar de
milenii, anul 1918 reprezentând  dupã
expresia lui Octavian Goga  un ultim
acord într-o zbuciumatã istorie.
A sosit un ceas pe care-l aºteptam de
veacuri, pentru care am trãit întreaga
noastrã viaþã naþionalã, pentru care am
muncit ºi am scris, am luptat ºi am gândit,
sublinia Nicolae Iorga, iar Ion Ghica scria
cã istoria românilor ne aratã cã unirea a
fost totdeauna þelul cel mai dorit al lor.
Ori de câte ori viitorul a surâs României,
fiii ei nu au lipsit de a aspira cãtre unire.
Cu 90 de ani în urmã, simbolica Mare
Adunare Naþionalã reprezentativã de pe
câmpul lui Horea de la Alba Iulia  la care
au participat 100.000 de oameni, veniþi din
toate teritoriile româneºti  încununa lupta
pentru triumful idealului naþional, la
izvorul cãruia s-au aflat întotdeauna
valenþele perene ale unitãþii spaþiului
geografic, ale vieþii materiale ºi spirituale
a poporului român, conºtiinþa unitãþii de
neam, limbã, culturã, istorie.
Unirea tuturor românilor a fost cauza
supremã a întregului popor, a tuturor
claselor sociale, a tuturor forþelor politice.
Prin urmare, ea a avut o largã ºi solidã bazã
socialã, un puternic caracter democratic.
Acelaºi Nicolae Iorga, trecând în revistã
evoluþia ideii de unire la români, scria în
chiar acele zile fierbinþi de împlinire
naþionalã: Fãrã a uita pe nimeni, care a
colaborat la aceastã faptã a unirii, de la
general ºi de la fruntaº ardelean pânã la
ultimul ostaº ºi þãran, omagiul recunoºtinþei
noastre sã se îndrepte azi cãtre poporul
acesta întreg de oriunde ºi din toate
veacurile, martir ºi erou.
Astãzi, ca ºi atunci, se cuvine sã slãvim
pe acei care, prin sacrificiul lor suprem, au
adus izbânda cea mare, împlinirea visului
de secole al poporului român, întregirea lui
naþionalã. Este o datorie sã ne îndreptãm
gândul recunoscãtor cãtre aceia care ºi-au
dat viaþa ca sã trãiascã ºi sã prospere þara.

Nouã decenii reprezintã, desigur, un
timp scurt în istorie. Însã prin valorile ºi
împlinirile ce sunt cuprinse în aceste nouã
decenii, prin constituirea ireversibilã a
statului naþional unitar român, prin
încununarea idealurilor strãvechi ale unitãþii
naþionale, idealuri mereu vii în conºtiinþa
românilor, 1 Decembrie este, alãturi de alte
date memorabile ale existenþei poporului
român  ºi, poate, mai presus de ele , una
dintre acele pietre de hotar care marcheazã
devenirea ºi afirmarea poporului român în
familia statelor ºi a naþiunilor lumii.
Privitã prin prisma celor 90 de ani care
au trecut, fãurirea statului naþional unitar
român ne apare ca unul din acele
evenimente care hotãrãsc soarta unei
naþiuni, definindu-i valenþele moralpolitice. Marea Unire a deschis calea
dezvoltãrii întregii naþiuni, a creat cadrul
propice pentru o mai accentuatã creºtere a
economiei, consolidarea vieþii de stat
naþional unitar, înflorirea ºtiinþei ºi culturii.
Am putea spune cã învãþãmintele
fundamentale ale evenimentului, pe care-l
aniversãm, se referã la valoarea supremã a
unitãþii naþionale. Asemenea altor popoare
ale lumii, dar în mod specific la români,
conºtiinþa naþionalã, patrioticã, mândria
pentru trecutul istoric reprezintã seva
dãtãtoare de forþã a solidaritãþii ºi angajãrii
pentru cauza progresului, libertãþii ºi
independenþei, liantul preocupãrii românilor
de pretutindeni pentru destinul României de
azi ºi de mâine.
În condiþiile atât de complexe ale
realitãþilor româneºti de astãzi ºi ale lumii
contemporane, Marea Unire din 1918 îºi
pãstreazã atât însemnãtatea istoricã uriaºã,
cât ºi actualitatea, prin mesajul transmis
tuturor generaþiilor de a pune mai presus
de orice interesele naþionale ale þãrii, de a
apãra ºi consolida unitatea, independenþa
ºi suveranitatea naþionalã a României.
În continuare, distinºii noºtri colegi 
personalitãþi prestigioase ale vieþii
academice, ºtiinþifice ºi culturale  vor
prezenta, în faþa dumneavoastrã, multiplele
dimensiuni ºi semnificaþii ale evenimentului
istoric de acum 90 de ani, Marea Unire de
la 1 Decembrie 1918.
Vã mulþumesc.

Înfãptuirea Marii Uniri din 1918
Prof. univ. dr. Alesandru DUÞU
Decanul Facultãþii de Istorie,
Muzeologie ºi Arhivisticã
Unirea celor trei provincii istorice
româneºti, ,,rezultat natural al unei
dezvoltãri istorice de douã ori milenare ºi
al unei politici conºtiente, urmate mai bine
de un secol  dupã cum se preciza
într-un Memoriu al delegaþiei române la
Conferinþa de pace de la Paris în martie
1920  sau ,,cea mai mare faptã din istoria
poporului român  în aprecierea lui
Nicolae Iorga  s-a realizat într-un context
internaþional favorabil, dar ºi dificil ºi într-un
context intern diferit, dar ºi asemãnãtor.
Contextul internaþional favorabil s-a
datorat dezmembrãrii celor douã mari imperii
vecine (rus, în 1917 ºi austro-ungar, în 1918),

,,cascadei tronurilor, prevãzutã de Take
Ionescu încã din 1914, ºi recunoaºterii
legalitãþii ºi aplicãrii principiului dreptului
internaþional al autodeterminãrii popoarelor.
Principiu acceptat atât de V. I. Lenin, prin
Decretul asupra pãcii ºi prin Declaraþia
drepturilor popoarelor din Rusia (noiembrie
1917), cât ºi de cãtre Woodrow Wilson, prin
discursul rostit în faþa Congresului american
(8 ianuarie 1918) ºi în declaraþiile din 27
septembrie 1918. Acelaºi principiu a fost
proclamat ºi de Congresul naþiunilor asuprite
din Imperiul austro-ungar, desfãºurat la Roma
în aprilie 1918, a cãrui Rezoluþie a statuat cã
fiecare din popoarele din cadrul monarhiei
austro-ungare ,,îºi proclamã dreptul de a-ºi
constitui statul naþional unitar sau de a-l
desãvârºi pentru a putea realiza deplina sa
independenþã politicã ºi economicã.
(Continuare în pag. 2)

Recunoaºterea internaþionalã

a realizãrii Unitãþii Naþionale a României
Prof. univ. dr. ªtefan LACHE
Facultatea de Istorie, Muzeologie
ºi Arhivisticã
Marea Unire a românilor a fost
recunoscutã oficial pe plan internaþional prin
tratatele elaborate în cadrul Conferinþei de
pace de la Paris din anii 1919-1920. Aceastã
Conferinþã a avut menirea de a defini, prin

tratate încheiate între statele participante la
marea conflagraþie din anii 1914-1918,
relaþiile dintre ele în noul cadru de evoluþie a
vieþii internaþionale. Ea a fost conceputã ºi
organizatã de cãtre cele cinci mari puteri
victorioase în rãzboi  Franþa, Marea
Britanie, Italia, S.U.A. ºi Japonia , care au
convocat, alãturi de ele, alte 22 de state, aliate
ºi asociate. Preparativele ºi negocierile
propriu-zise, laborioase ºi dificile, au dus la

semnarea tratatului de pace cu marele învins
 Germania, la 28 iunie 1919, la Versailles,
urmate de alte tratate încheiate la: Saint
Germain-en-Laye cu Austria (10 septembrie
1919), Neuilly sur Seine cu Bulgaria (27
noiembrie 1919), Trianon cu Ungaria (4 iunie
1920) þi la Sèvres cu Turcia (10 august 1920).
(Continuare în pag. 4)

Rolul factorilor geografici în realizarea
unitãþii de neam, limbã ºi statalitate
a poporului român
Prof. univ. dr. doc. Grigore POSEA,
prorector al Universitãþii Spiru Haret
Cu ocazia aniversãrilor festive ale
marelui act naþional al Unirii sunt solicitaþi
sã expunã comunicãri, sã scrie articole etc.,
cu precãdere sau numai, oameni politici,
istorici ºi filologi. Lipsesc, aproape cu
regularitate, geografii. Se uitã geografia
patriei, se uitã binecuvântarea acestui
teritoriu al þãrii, spaþiul Carpatodanubiano-pontic, ce ne-a unit cu
permanenþã sub orice vremuri.
În 1918 s-a unit nu numai neamul, care
în fapt era de mult unit, ci mai ales Þara
sau Pãmântul strãmoºesc care, unitar de la
naturã, s-a scuturat ºi el de stãpâniri strãine,
formându-se statul naþional România
Mare. A fost o unire administrativ-politicã
ºi geopoliticã, ce venea sã contureze forma
normalã a unui conþinut naþional ºi
teritorial care erau unitare de milenii. Acest
act, semnificativ, l-a fãcut pe cel mai mare

geograf al vremii ºi expert la Conferinþa
de pace de la Paris, francezul Emm. de
Martonne, sã exprime câteva concluzii
celebre, din care citãm:,,... noua Românie
ni se înfãþiºeazã nu ca un stat nãscut din
fantezia diplomaþilor, nu ca un stat
fabricat în virtutea unui principiu
abstract, ci
capãtul logic al unei
evoluþii, sau întregirea României a
reprezentat o mare victorie a geografiei
asupra istoriei nedrepte.
În cele ce urmeazã încercãm sã aducem
unele dovezi din care sã rezulte cã
structura geograficã a Spaþiului Carpatodanubiano-pontic ºi o serie de
caracteristici ale acestui sistem au impus
sau au orientat cu permanenþã spre
unitate întreaga viaþã economico-socialã
ºi politicã ce se desfãºura pe suprafaþa sa,
indiferent de conjuncturile istorice care
puteau frâna tendinþele de unire, dar nu le
puteau elimina. Poporul ce s-a aºezat
dintru început pe acest spaþiu geografic
unitar, strãmoºii dacilor ºi dacii, s-a legat
organic, în sistem, cu teritoriul ºi a prins

rãdãcini perene care au transmis, generaþie
dupã generaþie, unitate economicã, de
limbã, etnicã, culturalã etc., indiferent de
cei veniþi din alte pãrþi ºi suprapuºi
momentan de cãtre istorie.
Dacã la interferenþa danubianoponticã nu ar fi existat ºi cercul carpatic
ºi structura teritorialã impusã de el, nu ar
fi persistat aici nici poporul român  dac
ºi latin. Daco-romanii rãmaºi dupã anul
271 în Dacia ar fi fost alungaþi, sau
desfiinþaþi de valurile migratoare, aºa cum
s-a întâmplat pe spaþiile vecine nouã, care
au sisteme ºi structuri teritorial-geografice
deschise, Spaþiul Carpato-danubianopontic fiind relativ închis.
Vom accentua trei aspecte: 1. caracteristicile sistemului geografic carpatodanubiano-pontic; 2. caracterele socioeconomice ale geosistemului ºi 3. rolul
determinant al sistemului de circulaþie în
geosociosistem.
(Continuare în pag. 6)

Alba Iulia ºi Trianon,
în lumina dreptului internaþional
Dr. Mircea DOGARU
1918. Impactul principiilor
democraþiei americane asupra
Europei interbelice
Moºtenitorii
ideii
imperiale
habsburgice au fãcut sã curgã valuri de
cernealã dupã extirparea, în 1918, a
cangrenei dualiste care coroda trupul
Europei central-rãsãritene, interzicându-i
mersul spre democraþie, considerând cã, pe
mãsurã ce occidentalii îºi pierd interesul
pentru monstruozitãþile care i-au afectat
doar tangenþial, implicându-se în
problematica mai largã, planetarã,
repetatele tentative de mãsluire a trecutului
ºi justificare a unor rapturi evidente vor
da roade, punând, pe fondul necunoaºterii
sau dezinteresului, bazele pretins juridice
ale unor rapturi viitoare. Aproape un secol
de acþiune concentratã ºi tenace,
publicisticã, propagandisticã, politicodiplomaticã ºi, uneori, militarã, au reuºit,
din pãcate, sã vopseascã negrul în alb ºi
albul în negru, sã prezinte o construcþie
feudalã despoticã ºi anacronicã  monarhia
dualistã de pretenþie universalã, drept
chintesenþã a democraþiei ºi soluþia viabilã,
chiar ºi pentru Europa mileniului III. Sã
prezinte, în baza dictonului nu iese fum
fãrã foc, pretenþii absurde drept
revendicãri justificate, sã ºteargã din istorie
actele de voinþã ale popoarelor, acte
plebiscitar consfinþite în 1918, sã facã
uitate sau sã rãstãlmãceascã înseºi
principiile care i-au animat, la sfârºitul
primei mari conflagraþii mondiale, pe

artizanii Europei civilizate ºi democrate a
secolului XX ºi sã acrediteze, sub masca
ºtergerii barierelor dintre state, prin
declararea drept caduc a conceptului de stat
naþional, periculoasa concepþie a existenþei
unor naþiuni sau popoare alese, a cãror
individualizare, inclusiv teritorialã, ar fi
un dat ºi un drept istoric ºi divin.
În contrapartidã, popoarele, care ºi-au
realizat atunci, prin imense sacrificii,

idealurile de dreptate, libertate ºi unitate
naþionalã, s-au lãsat purtate în tot acest timp
de valurile ... nepãsãrii, considerând cã
adevãrul este atât de limpede ºi actul de
justiþie al istoriei atât de evident, încât nu mai
au nevoie de susþinere, agitaþia revanºarzilor

ºi conservatorilor fiind un brutum fulmen!
Uitând, bineînþeles, cã anacronismele ºi
þelurile damnate pot avea prizã la noile
generaþii a cãror energie prevaleazã
cunoaºterii ºi care, în cãutarea unui nou ideal,
se pot lãsa seduse de dreptul forþei! Astfel
a fost posibilã declanºarea celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial ºi, pentru noi, românii, prin
estomparea semnificaþiei juridice a actului
de la Alba Iulia, subsumat consecinþei fireºti
numitã
Trianon,
dicktatul
de la Viena,
c r i m i
Onabrolar al
Pactului
RibbentropMolotov ºi
al unui tratat
secret de
alianþã
ungarosovietic.
Astfel, au
fost posibile
ºi destrãmarea pe
moment a
Cehoslovaciei
ºi Iugoslaviei, potrivit
principiului
Kohr  Tot
ce este mic este minunat! ºi mai uºor de
controlat de cãtre o Germanie care se
substituie, pe zi ce trece, tot mai mult, Statelor
Unite ale Europei.
(Continuare în pag. 4)
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90 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Înfãptuirea Marii Uniri din 1918
(Urmare din pag. 1)
Toate acestea au însemnat pentru popoarele
oprimate (numeroase în acea epocã în centrul,
estul ºi sud-estul Europei) declanºarea
semnalului pentru împlinirea aspiraþiilor
naþionale.
Astfel a fost posibilã constituirea
Cehoslovaciei (28-30 octombrie 1918) ºi
Ungariei (2 noiembrie 1918, ca stat naþional nu
multinaþional), renaºterea Poloniei (7 noiembrie
1918) împãrþitã de trei ori din secolul al XVIII-lea
de cãtre Marile Puteri vecine, constituirea Austriei
(12 noiembrie 1918) ºi a Regatului Sârbilor,
Croaþilor ºi Slovenilor  viitoarea Iugoslavie
(1 decembrie 1918) prin alipirea la Serbia a
Croaþiei, Sloveniei, Bosniei, Herþegovinei ºi
Muntenegrului.
În cadrul acestui veritabil proces
revoluþionar, cu un profund caracter naþional,
ºi-au desãvârºit unitatea naþionalã (începutã a
fi realizatã în 1859) ºi românii, prin unirea
succesivã cu patria-mamã a Basarabiei (rãpitã
de Rusia în 1812), Bucovinei (rãpitã de Austria
în 1775) ºi Transilvaniei, Banatului, Criºanei
ºi Maramureºului (încorporate Ungariei în 1867).
Contextul intern diferit în care s-a realizat
unirea s-a datorat condiþiilor specifice ale
fiecãreia dintre aceste provincii istorice
româneºti (în care
majoritatea populaþiei o
reprezentau românii), iar
cel asemãnãtor (cu precãdere) aspiraþiei naþionale
seculare, astfel încât în
1918 nu decizia de unire
a fost problema, ci cum ºi
când sã se înfãptuiascã
aceasta. În toate cazurile,
un rol important a revenit
ºi legãturilor avute cu
guvernul român de la Iaºi,
factorului militar ºi acþiunii românilor din afarã.
În Basarabia, proclamatã iniþial autonomã (20
octombrie/2 noiembrie
1917) ºi Republicã Democraticã Moldoveneascã
(2/15 decembrie 1917),
apoi Republicã Independentã (,,slobodã, de sine
stãtãtoare ºi neatârnatã,
având ea însãºi dreptul de
a-ºi hotãrî soarta în
viitor (24 ianuarie/6 februarie 1918), Sfatul Þãrii
a decis la 27 martie/ 9
aprilie 1918 (dupã 160 de
ani de ocupaþie ruseascã)
prin vot uninominal,
unirea ,,pentru totdeauna
cu ,,mama sa România.
În Bucovina, unirea
,,integralã a fost hotãrâtã de Adunarea Constituantã la 14/27 octombrie
1918 ºi validatã de cãtre
Congresul General la 15/
28 noiembrie 1918, care a
constatat cã ceasul a
sunat ºi a votat în
numele suveranitãþii naþionale, unirea necondiþionatã ºi pentru vecie
a Bucovinei, în vechile ei hotare pânã la Ceremuº,
Colacin ºi Nistru, cu Regatul României.
Voinþa de unire a Transilvaniei,
Banatului, Criºanei, Þãrii Oaºului ºi
Maramureºului a fost încununatã la 18
noiembrie/1 decembrie 1918 de cãtre Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, care a decis
unirea tuturor românilor din provinciile
menþionate (ºi a teritoriilor locuite de ei) cu
România. Imediat, peste 100 000 de români
aflaþi pe Câmpul lui Horea au aclamat istorica
decizie. Ulterior, la Unire au aderat ºi saºii din
Transilvania (la 26 decembrie 1918/8 ianuarie
1919, la Mediaº) ºi din Banat (la 10 august
1919, la Timiºoara), precum ºi romii din
Transilvania (la 27 aprilie 1919, la Târnãveni).
Extrem de important a fost faptul cã, în
toate cele trei cazuri, Unirea a fost legitimã,
acest lucru fiind determinat nu numai de
structura etnicã majoritarã a românilor, de
realitãþile istorice, demografice, culturale etc.,
dar ºi de legitimitatea structurilor care au decis-o.
În Basarabia, proclamarea iniþialã a
autonomiei teritoriale ºi politice (20 octombrie/
2 noiembrie), constituirea Sfatului Þãrii/
Parlamentului  organ reprezentativ al întregii
populaþii din provincie, români, dar ºi
minoritãþi, al majoritãþii instituþiilor ºi
organizaþiilor culturale, obºteºti etc.  constituit
legal ºi plebiscitar (21 noiembrie/2 decembrie
1917), proclamarea Republicii Democratice

Moldoveneºti (2/15 decembrie 1917, în cadrul
Republicii Federative Democratice Ruseºti),
apoi a independenþei Republicii (24 ianuarie/
6 februarie 1918) ºi Unirii cu România (27
martie/9 aprilie 1918) au fost decise de
structuri legal constituite, care exprimau
voinþa majoritãþii populaþiei. Autonomia ºi
constituirea Sfatului Þãrii  de cãtre
Congresul Ostãºesc de la Chiºinãu (898 delegaþi reprezentând circa 300 000 de soldaþi
aflaþi pe toate fronturile ºi în toate armatele
ruseºti; precedat ºi urmat de zeci de alte
congrese organizate de toate categoriile
sociale), Republica, Independenþa ºi Unirea
 de cãtre Sfatul Þãrii (195 deputaþi din care
150 români ºi 45 reprezentanþi ai minoritãþilor), devenit organul suprem al puterii de
stat, toate aceste decizii au fost adoptate în mod
deschis ºi într-un entuziasm general, în
acordurile cântecelor patriotice, între care ºi
Deºteaptã-te, române ºi Pe-al nostru steag e
scris unire.
În Bucovina, constituirea Consiliului
Naþional Român (asemenea tuturor popoarelor
asuprite din Imperiu austro-ungar) ºi
convocarea Adunãrii Constituante (14/27
octombrie 1918) au fost acte cu un profund
caracter naþional, democratic în contextul în
care austriecii recunoscuserã de mult caracterul

Bucovinei reprezentanþii Consiliului Naþional
Ucrainean cu sediul la Lvov, care acþionaserã
pentru împãrþirea Bucovinei ºi care erau
angajaþi în Galiþia în rãzboiul cu polonezii,
precum ºi reprezentanþii evreilor care au
declarat cã se tem de eventuale represalii la care
ar fi fost supuºi coreligionarii din Galiþia din
partea ucrainenilor extremiºti, dar care au
aderat la Unire prin declaraþia fãcutã de senatorul Hecht în Parlamentul României, în 1919).
În contextul în care împãratul Carol I
ignorase prezenþa majoritarã a românilor în
provinciile ocupate de Ungaria, legitimã ºi
necesarã a devenit ºi decizia Comitetului
Executiv al Partidului Naþional din Transilvania
din 5/18 octombrie 1918 privind elaborarea
unei Declaraþii cu privire la autodeterminarea
românilor din Ungaria, pe baza principiului
naþionalitãþilor, Declaraþie ce a avut un veritabil
caracter de independenþã prin faptul cã pentru
prima datã românii nu au mai recunoscut
Parlamentului ºi Guvernului ungar calitatea de
a reprezenta naþiunea românã, în viitor apãrarea
intereselor acesteia urmând a fi fãcutã de cãtre
structurile desemnate de ,,propria lor adunare
naþionalã.
În conformitate cu principiile Declaraþiei de
la Oradea (cititã de cãtre Alexandru Vaida
Voevod în Parlamentul de la Budapesta), românii

românesc al Bucovinei, dar ºi necesar în
situaþia în care împãratul Carol I de Habsburg
promisese (3/16 octombrie 1918, printr-un
Manifest) austriecilor, ungurilor, cehilor,
slavilor sudici, polonezilor ºi ucrainenilor (în
încercarea de a salva Imperiul) posibilitãþi de
autoguvernare federativã. Nu ºi românilor
transilvãneni care urmau sã rãmânã pe mai
departe în componenþa Ungariei, ºi a unei mari
pãrþi din cei bucovineni, care urmau sã trãiascã
în viitor (în varianta împãratului) în graniþele
Ucrainei. Formatã din deputaþi ºi primari aleºi
conform legii electorale austriece din 1910
(prin vot universal, direct ºi secret), având deci
un caracter reprezentativ ºi democratic,
Constituanta Bucovinei a fost îndreptãþitã sã ia
decizii în numele electoratului ºi poporului
majoritar român. În fapt, reprezentanþii
bucovinenilor au acþionat conform principiului
wilsonian al autodeterminãrii popoarelor,
conform cãrora aceºtia aveau dreptul sã-ºi
constituie state naþionale proprii sau sã decidã
unirea cu patria-mamã. Un caracter plebiscitar
a dat deciziei de unire cu România luatã de
Congresul General al Bucovinei, participarea
la lucrãrile acestuia a reprezentanþilor
românilor majoritari, dar ºi a majoritãþii
naþionalitãþilor care locuiau în provincie:
membrii consiliilor naþionale german ºi
polonez, precum ºi 13 primari aleºi de unele
comune ucrainene dintre Prut ºi Nistru (Nu au
participat la lucrãrile Congresului General al

au constituit Consiliul Naþional Român Central
(17/30 octombrie), ca unic organ de conducere
ºi for politic îndrituit sã le reprezinte voinþa ºi
sã decidã în soluþionarea dezideratelor
româneºti, care vizau în acel moment separarea
de Ungaria ºi unirea cu România (La 18 noiembrie 1918, protestând împotriva deciziei
guvernului de la Budapesta de a menþine sub
stãpânire teritorii care aparþineau popoarelor
subjugate, Consiliul Naþional Român Central
(care îºi luase ºi denumirea de marele Sfat al
naþiunii Române) a adresat un Manifest cãtre
,,toate popoarele lumii prin care anunþa cã ,,din
ceasul acesta, naþiunea românã din Ungaria ºi
Transilvania, oricum ar decide puterile lumii,
este hotãrâtã a pieri mai bine decât a suferi mai
departe sclavie ºi oprimare.
La scurt timp (7/20 noiembrie 1918), dupã
eºuarea tratativelor cu reprezentanþii guvernului
ungar (31 octombrie/13 noiembrie  2/15 noiembrie 1918), Consiliul Naþional Român
Central (sau Marele Sfat Naþional, cum s-a autointitulat) a cerut ultimativ guvernului ungar (9/
22 noiembrie 1918) sã-i recunoascã puterea
deplinã asupra teritoriului Transilvaniei ºi a decis
convocarea pentru 18 noiembrie/1 decembrie 1918
a Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia
(Bãlgrad sau Bãlgãrad), cunoscutã încã din
perioada dacicã ºi romanã sub numele de
Tharmis (Apoulon) sau Appulum, devenitã apoi
capitala Transilvaniei ºi reºedinþa principilor
transilvãneni, avea sã simbolizeze în 1599

triumful lui Mihai Viteazul, ca prim înfãptuitor
al unirii celor trei provincii româneºti, sã
reprezinte locul în care au fost executaþi în 1785
Horia, Cloºca ºi Criºan, întemniþat, în 1852,
Avram Iancu (toþi simboluri ale luptei românilor
pentru dreptate socialã ºi naþionalã).
Astfel, în numai 12 zile calendaristice (dar
,,vreme de sute de ani în aprecierea lui Lucian
Blaga) a fost pregãtitã, în mod public ºi nu
conspirativ, cu mare însufleþire ºi în cadrul unor
ample manifestãri patriotice, cu mare
entuziasm ºi cu drapele naþionale la vedere
(dupã foarte multã vreme), istorica Adunare de
la Alba Iulia în care au fost reprezentate,
conform normelor sufragiului universal, toate
cele 130 de circumscripþii electorale existente
la alegerile din 1910, toate instituþiile
bisericeºti, ºcolare, culturale ºi economice,
gãrzile naþionale, organizaþiile muncitoreºti,
asociaþiile studenþeºti etc. Mai mult, decizia
de la Alba Iulia a fost consacratã de cei peste
100 000 de români sosiþi din propria voinþã pe
Câmpul lui Horea.
Analiza modului în care a fost pregãtitã
realizarea unirii în cele trei provincii româneºti
relevã ºi faptul cã în adoptarea modalitãþilor de
înfãptuire a Unirii ºi în redactarea conþinutului
actelor fundamentale, reprezentanþii guvernelor/
autoritãþilor centrale din Basarabia independentã, din Bucovina autonomã (nu ducat austriac)
ºi din Transilvania (desprinsã de Ungaria) s-au
consultat cu autoritãþile
române de la Iaºi (un rol
decisiv în coordonarea
acþiunii având în toamna
anului 1918 I.I.C. Brãtianu),
care au recomandat ca
unirea sã fie votatã
necondiþionat, fãrã autonomie provincialã (ci
doar localã, la nivelul
judeþelor) ºi sã fie însoþitã
de principii privind înfãptuirea de reforme democratice ºi a egalitãþii de
tratament pentru minoritãþi.
În concluzie, se poate
spune cã Marea Unire din
1918 nu a fost un act
spontan, ci unul îndelung
pregãtit de generaþiile care
l-au precedat. Aspiraþia
unirii a fost o constantã
a luptei poporului român,
înfãptuitã pe etape, în
1859, 1877, 1913 ºi
finalizatã în 1918 când
românii au înþeles
glasul timpului (ªtefan
Cicio Pop), au rupt
lanþurile robiei, au realizat
,,încununarea sforþãrilor
de veacuri (Gheorghe I.
Brãtianu) ºi au reunit în
aceleaºi graniþe ceea ce
era al lor, ceea ce li se
cuvenea, neluând în plus
nimic de la nimeni.
Marea Unire din
1918  act al dreptãþii
istorice, deoarece aºa
cum releva Grigore N. Filipescu ,,un neam
împãrþit prin voia altora nu putea sã nu-ºi
redobândeascã unitatea politicã  a fost
înfãptuitã de poporul român, care a valorificat
în mod excepþional contextul istoric ºi a depãºit
prin inteligenþã dificultãþile momentului. Ea nu
a fost impusã de forþe din afarã, de guvernul
român de la Iaºi sau de baionetele armatei
române, dupã cum nu a fost nici un dar al
Marilor Puteri.
Eveniment fundamental în istoria poporului
român  ,,zi a dezrobirii ºi dreptãþii, a unirii ºi
învierii, zi mare ºi sfântã a întregului popor
român  în aprecierea mitropolitului Ardealului,
Banatului, Criºanei ºi Maramureºului, Nicolae
Bãlan, ,,rãsplata ºi încoronarea, apoteoza a douã
milenii între suferinþe ºi nãdejdi, cum se
exprima senatorul V. Macoveiu la 1 decembrie
1932 , Marea Unire a deschis o nouã epocã în
istoria României, cu urmãri pozitive asupra
întregii societãþi.
Lupta necontenitã a românilor pentru
împlinirea idealului reîntregirii naþionale,
jertfele fãcute pentru împlinirea dezideratului
naþional, suferinþele celor peste 3 000 000 de
români care au trãit secole sub ocupaþie ºi
dominaþie strãinã impun ca în fiecare an
sãrbãtorirea Marii Uniri sã fie ºi sã rãmânã o
înaltã datorie naþionalã, în cadrul cãreia sã
aducem prinosul de recunoºtinþã tuturor celor
care s-au jertfit ºi au înfãptuit acest înalt ideal.

Ne-am dus sã vedem cum înfloreºte þara

Noi am împlinit Marea Unire

Mioara IORDACHE
M-am hotãrât sã plec ºi eu la marele
praznic al neamului. Am mers mai mult pe
jos decât cu trenul. Veneau noroade din toate
satele Sãlajului cântând Deºteaptã-te
române ºi Ardealul, Ardealul ne cheamã.
Am trãit cele mai înãlþãtoare clipe ale vieþii
mele. N-am sã le uit pânã voi închide ochii.
N-aº vrea sã le uite nici cei de astãzi ºi din
viitor... eu aºtept sã vinã la mine cât mai mulþi
tineri sã le spun, nu din cãrþi, ci din cartea
trãitã a vieþii mele care ºtie ce înseamnã
dragostea de þarã ºi de pãmântul pãrinþilor
noºtri. Mãrturia lui Ioan Marincaº din
Criºteleac, judeþul Sãlaj, alãturi de cele ale
altor participanþi, descrie entuziasmul,
hotãrârea cu care sute de tineri  pe atunci 
ºi mai vârstnici au înþeles sã manifeste pentru
frumoasa ºi grandioasa împlinire a neamului.
Sãlãjenii, patrioþi adevãraþi ºi buni gospodari,
nu puteau sta deoparte la scrierea actului de
naºtere a statului naþional unitar român. În
dimineaþa zilei de 1 decembrie s-a fãcut un
timp frumos cu un soare strãlucitor ºi cu un
cer senin. Din toate pãrþile au început mii de
oameni sã pãtrundã în toate strãzile oraºului,
care iarãºi încolonaþi au defilat în faþa
sediului C.N.R.C. Aceste coloane înaintau
spre cetate prin poarta lui Mihai Viteazul,
unde fâlfâiau douã steaguri naþionale ºi de
acolo spre Câmpul lui Horea ºi spre Sala
Unirii. Apoi, s-a decretat Unirea. A fost un
entuziasm care nu se poate descrie, cu urale
de Trãiascã România Mare!. Þin sã arãt
cã românii adunaþi pe Câmpia Libertãþii din

Blaj, în 1918, au cerut ºi au strigat Noi vrem
sã ne unim cu Þara!, iar noi, cei adunaþi pe
Câmpul lui Horea la Alba Iulia am consfinþit
adevãrata Unire pe veci. (Petre C. Micu,
comuna Ileanda, judeþul Sãlaj).
Printre tinerii participanþi la Marea Unire
a fost ºi Nicolae Ciocian din Bobota. Deºi
înaintat în vârstã, îºi amintea, în 1983, cu
exactitate acele zile înflãcãrate: În gara
Zalãu, pe peron era adunatã o mare mulþime
de oameni din diferite sate. Aici ne-a vorbit
cu mare patos avocatul. dr. Alexandru Aciu
despre însemnãtatea adunãrii de la Alba Iulia,
care ºi-a început cuvântul cu urmãtoarea
chemare: Cei care pleacã la Alba Iulia, toþi
pe lângã mine roatã!. S-a urcat pe o masã ºi
cu un glas de tunet a început înflãcãratul
discurs, în urma cãruia s-a cântat
Tricolorul. Apoi a explicat mulþimii
adunate simbolul ºi însemnãtatea
Tricolorului... Noi, þãranii sãlãjeni eram
aºezaþi la Alba Iulia pe Câmpul lui Horea,
martirul þãrãnimii. Acolo ne-a vorbit despre
întregimea neamului nostru neuitatul Iuliu
Hossu într-o înflãcãratã chemare cãtre
mulþime, pe care n-am s-o uit.
ªi din comuna Buciumi au plecat mai
mulþi sãteni la Alba Iulia. La întrebarea de ce?
Ambroziu Demble a rãspuns: Pe noi ne
frãmânta atunci dorinþa de unire, speram ºi
credeam în aceasta pentru cã gândeam cã vom
fi liberi ºi vom avea ºi noi pãmântul nostru ºi
drepturi egale cu toþi. Aici, pe Valea
Almaºului, am avut un mare animator al
poporului, un bun orator ºi organizator,
protoporul Vasile L. Pop, care alãturi de
preotul din Buciumi, Cornel Oþel ºi Tap Schie,
precum ºi mulþi alþii am pornit spre Alba Iulia

prin Ciucea. Ne-am dus la Alba Iulia sã vedem
unde au fost traºi pe roatã martirii neamului
Horea, Cloºca ºi Criºan. ªi apoi, de ce ne-am
dus? Ne-am dus sã vedem ºi sã auzim cum
înfloreºte þara. O aºa bucurie nu se poate
pogorî peste om de douã ori în viaþã.
Din comuna Creaca, satul Lupoaia, îºi
amintea Ioan Breban, au plecat cinci bãrbaþi.
Din comuna noastrã am mers la Alba Iulia cinci
bãrbaþi. Pânã la Jibou pe jos, doar învãþãtorul
invalid de rãzboi, Ioan Micu, a fost dus cu cãruþa.
El ni l-a arãtat pe George Pop de Bãseºti pentru
prima datã. Bãtrânul era cuprins de o eºarfã
tricolorã, iar prezenþa sa a îmbãrbãtat pe toatã
lumea. Cântecele patriotice nu mai conteneau.
Târziu în noapte, undeva, când trenul pornea din
staþie, s-a tras în vagoane. Ion Arion, ciuruit de
gloanþe lângã vagonul nostru, þinea drapelul.
Trenul s-a oprit, garda a fost dezarmatã ºi am
înþeles cu toþii cã evenimentul se petrecuse în
gara Cucerdea  Rãzboieni. La Alba Iulia am
fost primiþi de studenþi ºi fanfara lor care cânta
un cântec frumos. În jurul orei 12, când s-a aflat
cã s-a semnat Unirea Transilvaniei cu
România, mulþimea a izbucnit în aplauze ºi
aruncând cu cãciulile în sus a strigat Trãiascã
România Mare! Fanfarele cântau, clopotele
catedralei nu mai conteneau sã batã. Bucuria
noastrã era nemãrginitã. Ajunºi acasã am
explicat poporului adunat ce s-a hotãrât la Alba
Iulia. Ne-am fãcut ºi un drapel tricolor ºi-am
depus jurãmântul. Din garda la Drapel fãceau
parte Vasile Rus, Gheorghe Mureºan ºi Ioan
Pachioli.
Profesorul Leontin Gheorgoriu, care
fãcea parte dintr-un colectiv de încartiruire,
îºi amintea: Încã din seara de 29-30 noiembrie
m-am strãduit sã-i cazez pe delegaþi. Au venit

ºi reprezentanþi din localitãþi din afara
hotarelor de azi ale þãrii, pe care nu se conta.
Am încartiruit în sectorul meu niºte oarecare
Dunca ºi Naghi din Csenger Ujfalu, pe
cineva cu numele de Matyas din Atyn ºi alþii
vreo opt, care nu ºtiau româneºte, însã
simþeau româneºte ºi voiau sã nu se rupã de
fraþii lor din România. A fost un gest care
m-a impresionat adânc ºi un act a cãrui
importanþã istoricã vorbeºte de la sine. Nu-i
voi uita niciodatã.
În satul Fetindia, comuna Meseºenii de
Jos, trãia în 1983 ca ºi atunci, în 1918, Traian
Cãprariu. El ne-a spus: Când a sosit ceasul
izbãvirii, mama nu l-a lãsat pe tatãl meu sã
meargã pentru cã era cunoscut ca nesupus
jandarmilor. Puºtile pândeau de dupã garduri
ºi nu ºtiai care þi-e prieten ºi care nu. Nu ºtiai
de unde te pândeºte moartea. Din Fetindia
am plecat singur. Din Aghireº au plecat Ioan
Petruca, Arsinte Matei, Vasile Buta ºi Gavril
Dobocan, iar din Meseºenii de Sus au
participat Gligor Milaº ºi Nicolae Bica, în
frunte cu învãþãtorul Titeron Mureºan. Ajunºi
cu toþii în Zalãu am fost întâmpinaþi de Iulian
Andrei Domºa, avocaþii Gheorghe Pop ºi
Augustin Pintea, care au vorbit mulþimii.
Atunci am înþeles mai bine noi ºi mulþimea
de ce mergem la Alba Iulia... Întorºi casã
ne-a întâmpinat întregul sat cântând Deºteaptã-te române!, de unde se vede cã în
zilele acelea nici tata nu stãtuse de pomanã.
Sunt câteva dintre mãrturiile (consemnate
în 1983) celor care la 1 Decembrie 1918 s-au
deplasat la Alba Iulia ca delegaþi sau ca simpli
iubitori de neam ºi de þarã, sunt mãrturiile
câtorva dintre cei care au aflat cei dintâi cã
marea Unire s-a împlinit.

1918  anul Marii Uniri
(Urmare din pag. 1)
Supusã timp de mai bine de un veac unui
proces de desnaþionalizare, dar dând dovada
unei extraordinare capacitãþi de a-ºi pãstra
fiinþa, Basarabia, care, în 1817, câþiva ani dupã
anexare, cuprindea încã o populaþie
româneascã de 86%, s-a trezit la viaþã naþionalã
puternicã în cel dintâi deceniu al secolului al
XX-lea, dupã ce, zguduitã de revoluþia din
1905, autocraþia þaristã fusese silitã la concesii
social-politice. În Moldoveanul, periodic cu
vederi naþionale, se pleda atunci energic pentru
învãþãmântul în limba naþionalã, fiindcã limba
strãmoºeascã este pe un neam ceea ce este
pentru om tata ºi maica sa. ªi dacã pãrinþii
noºtri au fost de neamul moldovenesc  se scria
mai departe  când maicile noastre ne-au
legãnat tot în cântece moldoveneºti ºi ne-au
învãþat sã ne închinãm ºi sã ne rugãm lui
Dumnezeu în limba moldoveneascã, pe care ºi
ei au învãþat-o de la pãrinþii lor, ºi tot aºa din
moºi strãmoºi, noi n-avem dreptul ºi nici nu
ne lasã inima sã ne lepãdãm de ea, cãci
lepãdându-ne de limba pãrinteascã, de neam
ne lepãdãm. ªi limba, legea ºi obiceiurile nu
sunt de ieri, de alaltãieri, ci de veacuri.
În 1913 a început sã fie publicat Cuvântul
moldovenesc, adevãrat port-drapel al trezirii
naþionale, care ajunsese, în timpul primului
rãzboi mondial, la un tiraj de 10 000 exemplare.
Decisivi au fost apoi anii 1917 ºi 1918. În luna
martie 1917 s-a putut constitui Partidul naþional
moldovenesc ºi, în tot anul 1917, s-au succedat
congresele diferitelor categorii sociale ale
provinciei. Spre toamna 1917, procesele
eliberãrii s-au accentuat. Între 20 ºi 28
octombrie, a avut loc, la Chiºinãu, Congresul
ostãºesc moldovenesc. Atunci a fost declaratã
autonomia Basarabiei ºi s-a hotãrât convocarea
Sfatului Þãrii. La 2/17 decembrie, acesta avea
sã proclame Republica Democraticã
Moldoveneascã. Guvernul României i-a acordat
întreg spriijnul, în condiþiile creºterii anarhiei
bolºevice. La 5/18 ianuarie 1918, bande
bolºevice au pus mâna pe Chiºinãu, Consiliul
directorilor  organul executiv diriguitor al
republicii  trebuind sã se împrãºtie. A fost
solicitat sprijinul României ºi în consecinþã
Divizia XI, comandatã de generalul Broºteanu,
a intrat în capitala Basarabiei la 13/26 ianuarie,
primitã cu entuziasm de populaþie. La 24
ianuarie/6 februarie 1918  zi-simbol a unitãþii
românilor!  Sfatul Þãrii s-a pronunþat, în
unanimitate, pentru independenþa republicii.
Nu era însã decât o etapã pe drumul
desãvârºirii unificãrii naþionale, deoarece, în
cele douã luni urmãtoare, s-a dezvoltat curentul
favorabil unirii cu România. La 27 martie/
9 aprilie 1918, în sala festivã a Liceului nr. 3
din Chiºinãu, Sfatul Þãrii a votat Unirea!
Republica Democraticã Moldoveneascã  se
arãta în declaraþia adoptatã , în hotarele sale
dintre Prut, Nistru, Dunãre ºi Marea Neagrã ºi
vechile ei graniþe cu Austria, ruptã de Rusia,
acum o sutã ºi mai bine de ani, din trupul vechii
Moldove, în puterea dreptului istoric ºi a
dreptului de neam, pe baza principiului cã
noroadele singure sã-ºi hotãrascã soarta lor, de
azi înainte ºi pentru totdeauna se uneºte cu
mama sa România.
Douã treimi din numãrul deputaþilor s-au
pronunþat în favoarea declaraþiei. Era primul
act pe drumul înfãptuirii României Mari!
În lunile urmãtoare, regele Ferdinand a
rezistat presiunilor ºi nu ºi-a pus semnãtura pe
umilitorul tratat de la Bucureºti. Spre toamnã,
un al doilea imperiu  dupã cel al Rusiei  a
intrat într-un proces de destrãmare, cel
habsburgic. Ceea ce, în primãvarã, se înfãptuise
spre Rãsãrit, avea sã fie întregit prin procesele
istorice ce vor avea loc în Nord ºi la Apus. Era
vorba de o desfãºurare fireascã, care a favorizat
lupta de eliberare a popoarelor ºi întregirile
naþionale. Pentru românii aserviþi dominaþiei
monarhiei austro-ungare se apropiaserã
momentele eliberãrii ºi, de asemenea, se
apropia ºi marea clipã a desãvârºirii statului
unitar român.
Cea de-a doua provincie istoricã, care s-a
reîntrupat României a fost Bucovina, tot o parte
a Moldovei, smulsã din trupul ei de cãtre
Austria habsburgicã, în 1775. La 15/28
noiembrie, Congresul poporului bucovinean
s-a întrunit la Cernãuþi. Preºedinte a fost ales
Iancu Flondor. Lui i-a revenit sã prezinte
moþiunea prin care Congresul hotãrâse în
numele suveranitãþii naþionale... Unirea
necondiþionatã ºi pentru vecie a Bucovinei cu
România. În aceeaºi zi, o delegaþie condusã
de Flondor a plecat spre Iaºi, pentru a înmâna

Regelui Actul Unirii Bucovinei cu patriamamã.
Dupã luni de apãsare, naþiunea românã
trãia, spre sfârºitul anului 1918, zile înãlþãtoare.
Puterile Centrale erau înfrânte. România
reluase armele. La 18 noiembrie/1 decembrie,
avea loc solemna reintrare în Bucureºtii
eliberaþi a regelui Ferdinand ºi a reginei Maria.
Destinul a fãcut ca, în aceeaºi zi, dincolo de
munþi sã se sãvârºeascã ultimul act al
procesului de întregire naþionalã. Încã de la
începutul toamnei, românii din Transilvania,
Banat, Criºana ºi Maramureº se gãsiserã
într-un proces de patrioticã frãmântare. La
29 septembrie/12 octombrie fruntaºii Partidului
Naþional Român, întruniþi la Oradea,
proclamaserã dreptul la independenþa naþiunii
române ºi cel de autodeterminare. La 5/18
octombrie, cu mult curaj, Alexandru VaidaVoevod transmisese Parlamentului de la
Budapesta hotãrârea de autodeterminare a
românilor supuºi coroanei habsburgice. În
zilele de 17-18/30-31 octombrie se constituise
Consiliul Naþional Român, format din
reprezentanþii Partidului Naþional Român ºi cei
ai Partidului Social-Democrat. Consiliul a
preluat guvernarea Transilvaniei. Tratativele
dintre delegaþii Consiliului Naþional Român ºi
cei ai Consiliului Naþional Maghiar, desfãºurate
la Arad la 31 octombrie-1 noiembrie/13-14
noiembrie, au oferit încã un prilej românilor
de a-ºi manifesta fãrã echivoc poziþia. Noi nu
voim sã devenim din asupriþi asupritori, a spus
atunci Iuliu Maniu, dar nici nu putem admite o
ºtirbire a teritoriului românesc. Tot el avea sã
rosteascã rãspicat, când reprezentanþii români
au fost rugaþi a-ºi exprima poziþia definitivã,
cuvintele rupere totalã.
Consiliul Naþional Român a hotãrât
convocarea unei Mari Adunãri Naþionale,
cãreia urma sã-i revinã decizia finalã. Ca ºi în
mai 1848, la Blaj, zeci de mii de români au
luat, de data aceasta, calea Albei Iulii, unde s-a
desfãºurat la 18 noiembrie/1 decembrie 1918
adunarea preconizatã. Vin, tot vin, ca
puhoaiele verii, cuprind oraºul de jos, îl îneacã
cu cântece ºi chiote, cu fãlfâire de steaguri
tricolore, cu vuet de pasuri ºi urcã cu toþi spre
poarta lui Mihai Viteazul, în faþa cãreia e o mare
de feþe, de drapele ºi de cãciuli încetinate:
moºnegi, flãcãi, fete ºi copii, preoþi ºi preotese,
þãrani ºi muncitori, intelectuali ºi orãºeni,
descrie unul din martori atmosfera neuitatei
zile. Deschisã de ªtefan Cicio Pop, alegând
drept preºedinte pe bãtrânul, dar vajnicul
luptãtor Gheorghe Pop de Bãseºti, adunarea a
ascultat apoi discursul lui Vasile Goldiº. Sã
jurãm credinþã de aci înainte numai naþiunii
române, a spus el, dar tot atunci sã jurãm
credinþã ºi civilizaþiunii umane. Goldiº a dat
citire hotãrârii, în care, la primul punct , se
proclama: Adunarea Naþionalã decreteazã
Unirea românilor din Transilvania, Banat ºi
Þara Ungureascã ºi teritoriile locuite de ei cu
România.
Luând cuvântul, la rândul sãu, Iuliu Maniu
a declarat cã neamul românesc trebuia sã fie
sentinela treazã ºi conºtientã a civilizaþiei
omeneºti. Adevãrul ce ne cãlãuzeºte acum,
a adãugat el, e cã singura noastrã forþã, care
ne poate þine în viitor, e aceea provenitã prin
unirea tuturor românilor. A fost ales un Mare
sfat naþional, alcãtuit din 212 membri, ºi s-a
constitut Consiliul dirigent, prezidat de Maniu,
cãruia avea sã-i revinã cârmuirea pânã la
definitiva întrupare cu statul român. Se încheia
astfel ultimul act al desãvârºirii unificãrii
statale a naþiunii române. Zi de fericitã
amintire, ziua de 1 decembrie a fost firesc
aleasã ca zi naþionalã, ea întruchipând
momentul de încheiere a unui îndelungat
proces istoric. România Mare, pânã atunci o
nãzuinþã ºi un vis, devenise o realitate!
În anii urmãtori, România avea sã trãiascã
un proces de înmãnunchiere a tuturor
provinciilor româneºti. Statul unitar avea sã
fie desãvârºit pe plan politico-administrativ,
tot aºa cum lucrul fusese înfãptuit în anii
urmãtori dublei alegeri din 1859. Cea mai
amplã reformã agrarã din istoria þãrii ºi
introducerea votului universal aveau sã
contribuie la sudura noii realitãþi geopolitice.
Ca simbol al desãvârºirii acesteia, avea sã fie
adoptatã, în 1923, noua Constituþie, care a
evidenþiat caracterul unitar al statului, faptul
cã toþi românii alcãtuiau o entitate ºi cã
ajunseserã la un moment de supremã împlinire
a nãzuinþelor lor. Anul 1918 stãtuse la temeiul
marelui pas istoric pe care-l strãbãtuserã
românii. Amintirea sa ar trebui sã rãmânã vie
pentru veºnicie!
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Alba Iulia ºi Trianon, în lumina dreptului internaþional

Considerând cã Europa repetã astãzi
nejustificat istoria anilor 1933-1939, ne-am
gândit sã repunem în discuþie, cu referire la
România, þarã prin tradiþie obiect al agresiunii,
câteva dintre problemele care au frãmântat
popoarele ºi au impus marilor personalitãþi
politice mondiale ale anilor 1918-1920,
eforturi de definire ºi soluþionare. În primul
rând, discutarea sub aspect juridic a
raporturilor dintre Alba Iulia ºi Trianon
care tind sã constituie o falsã problemã
actualã. (...) De aceea, ne-am încumetat, de
pe poziþia istoricului, sã ne lãrgim puþin sfera
de investigaþie, în domeniul dreptului
internaþional, cu speranþa cã vom reuºi sã
deturnãm atenþia juriºtilor, chiar ºi a celor de
boutique, spre probleme de interes general,
care, nerezolvate, pot avea consecinþe
ireparabile ºi cã vom pune, în acelaºi timp, la
dispoziþia celor ce astãzi reprezintã cupola de
decizie a lumii, câteva repere utile pentru
soluþionarea, sã zicem, a unor crize reale sau
potenþiale, repere ce au ghidat cândva efortul
de analizã, decizie ºi acþiune al predecesorilor lor.
Declaraþia drepturilor popoarelor din
Rusia, datã la 14/28 noiembrie 1917 de
Consiliul Comisarilor Poporului al recentei
puteri sovietice, care prevedea dreptul la
autodeterminare pânã la constituirea de state
independente al popoarelor subjugate de
þarism, a fost un slogan bolºevic, fãrã
substanþã, cei care i-au dat crezare fiind
declaraþi imediat contrarevoluþionari de I. V.
Stalin, comisarul sovietic pentru respectivele
popoare. Dar oare cuvintele adresate de
preºedintele Woodrow Wilson (1913-1921)
Congresului SUA, la 11 februarie 1918, când
noþiunea de apãrãtor al libertãþii ºi
democraþiei încã nu se confundase cu aceea
de jandarm, sã nu mai aibã astãzi aceeaºi
semnificaþie pentru senatorii care ne tot
ameninþã când încercãm sã ne reevaluãm
personalitãþile istorice? Aspiraþiile
naþionale ale popoarelor trebuie sã fie
respectate; în viitor, popoarele nu trebuie
sã mai fie dominate ºi guvernate decât de
propriul lor asentiment. Autodeterminarea
nu este o simplã frazã. Ea este un principiu
imperativ pe care, în viitor, oamenii de stat
nu-l vor ignora decât în detrimentul lor!
Guvernul Austro-Ungar, pentru a salva
imperiul Habsburgilor în ajunul derutei sale
militare ºi al descompunerii sale politice,
lanseazã, concomitent cu cererea sa de pace
adresatã preºedintelui Wilson, ideea unei
federalizãri a monarhiei dualiste.
Comitatele reunite ale Naþionalitãþilor
oprimate din Austro-Ungaria, având în vedere
cã este vorba de existenþa lor naþionalã,
denunþã opiniei publice mondiale acest act de
ipocrizie diplomaticã.
Minciuna a prins glas ºi atunci, magnaþi
promotori ai ungarizãrii transformând
Ungaria regalistã ºi habsburgicã în republicanã
ºi antantofilã (1 noiembrie 1918), dar nu au
reuºit sã pãcãleascã pe nimeni cum cã
Ungaria autocratã de ieri  Ungaria
grofilor ºi a nemeºilor, siluitoare de
cunoºtinþe, a devenit peste noapte ...
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paradisul naþionalitãþilor ºi marea
nedreptãþitã a rãzboiului mondial (Milton
Lehner). În mare grabã atunci, trãda V.I.
Lenin, Guvernul burghezo-conciliatorist
ºi-a dat el însuºi demisia, a început el însuºi
tratative cu comuniºtii, cu tovarãºii unguri,
care se aflau în închisori, ºi a recunoscut el
însuºi cã nu existã altã soluþie decât trecerea
puterii în mâna poporului muncitor. Altã
soluþie pentru pãstrarea teritoriilor popoarelor
subjugate, evident! Pentru cã, adus în mare
grabã de la Moscova, din anturajul lui Lenin,
Bela Kun, originar din Transilvania, a
proclamat Republica Ungarã a Sfaturilor, a
încheiat un tratat cu Rusia Sovieticã, prevãzând
graniþã comunã pe Carpaþii Orientali, ºi a atacat
Slovacia, apoi România la 25 martie 1919.
Zdrobirea bolºevismului în Europa Centralã de
cãtre trupele române a fãcut însã ca nemeºimea,
fostã prohabsburgã, fostã antantofilã ºi
europeanã, fostã sovieticã sã devinã peste
noapte, de dragul teritoriilor râvnite, fascistã,
în frunte cu cel ce se proclama primul fascist
al Europei, amiralul fãrã flotã, Miklos Horthy.
Proaspãt izbãvit de bolºevism, prin sacrificiile
românilor ºi slovacilor, Horthy cerea, la 26 iulie
1920, mandat din partea Antantei pentru
apãrarea continentului de ameninþarea
sovieticã, de cãtre Ungaria, pe aliniamentul
Carpaþilor, argumentând, între altele, cã armata
Cehoslovaciei era incapabilã sã apere
trecãtorile Carpaþilor Pãduroºi. Iritat, ºeful
misiunii militare franceze de la Praga, generalul
Maurice César Joseph Pellé raporta: Ungurii
sunt hotãrâþi sã restabileascã vechile hotare
ale þãrilor (din epoca dualismului  n.n.).
Singurul mijloc de a-i dezarma este de a
ocupa efectiv Ungaria printr-o intervenþie
militarã, aºa cum s-a fãcut în Germania.
Noua Europã nu se putea manifesta însã decât
democratic. Soluþia a fost vegherea respectãrii
noilor principii ale dreptului internaþional
vizând manifestarea liberã a voinþei popoarelor
eliberate. Astfel încât, marile puteri, abþinânduse (atunci  n.n.) de la orice fel de intervenþie
în casa altuia, popoarele au decis cu rapiditate:
adunarea reprezentativã convocatã la Turcinsky
Sv. Martin, la 29 octombrie 1918 de Consiliul
Naþional Slovac, a votat, în unanimitate
independenþa ºi unirea Slovaciei cu Cehia; la
14 noiembrie, la Praga, Adunarea Naþionalã
consfinþea ca act de voinþã al slovacilor ºi
cehilor naºterea Republicii Cehoslovace cu
Thama Garrigue Masaryk în funcþia de
preºedinte; la 17 octombrie 1918, reprezentanþii
tuturor slavilor de sud-vest (sârbi, croaþi,
sloveni ºi bosnieci) alegeau, la Zagreb,
Consiliul Naþional Iugoslav, care a numit
guvernul provizoriu, a proclamat Statul
naþional independent ºi suveran al sârbilor,
croaþilor ºi slovenilor (29 octombrie); la 24
noiembrie, Vecea (Adunarea popularã) a votat
unirea noului stat cu Serbia, urmatã fiind de
skupstinile populare din Vojvodina (25
noiembrie) ºi Muntenegru (26 noiembrie); la
30 octombrie 1918, în Austria, asumându-ºi
întreaga putere ºi responsabilitate, Adunarea
Naþionalã Provizorie a delegat Consiliul de stat
ºi a format noul guvern, încredinþând mandatul
lui Karl Rennevoi, la 12 noiembrie 1918 s-a

proclamat Republica Ungarã, Consiliul
Naþional Ungar alegându-l în funcþia de
preºedinte pe Károlyi Mihaly.
În acest context, uzitând de dreptul la
autodeterminare recunoscut popoarelor ºi
urmând drumul deschis de fraþii basarabeni,
care proclamaserã unirea cu Þara la 27 martie/
9 aprilie 1918, poporul român din Bucovina,
Transilvania, Banat ºi Partium (teritoriile
româneºti dintre Carpaþii Occidentali ºi Tisa)
ºi-a desfãºurat ºi el, în conformitate cu normele
ºi principiile de drept internaþional recunoscute,
acþiunea proprie pentru independenþã ºi unitate
statalã.

Alba Iulia. Exercitarea
unui drept inalienabil
Perfect integrat aºadar valului revoluþionar
ºi aspiraþiilor democratice care animau
societatea în statele Europei centrale ºi
rãsãritene, inclusiv în Austria ºi Ungaria, în
primãvara naþiunilor, poporul român
autohton în Bucovina, Transilvania, Banat,
Criºana, Maramureº, Sãtmar etc. ºi-a exercitat
în 1918 un drept fundamental, în
conformitate cu principiile de drept al
popoarelor, recunoscute ºi în acþiune pe plan
internaþional. Respingând propunerile ungare,
de aceeaºi facturã cu cele fãcute anterior de
Casa de Habsburg, românii au decis ºi ei, ca ºi
popoarele slave asuprite, sã uzeze de dreptul
lor de a-ºi alege singuri soarta.
La 15 noiembrie, CNRC a promulgat ceea
ce am numit astãzi legea electoralã  coloana
vertebralã a oricãrei democraþii autentice  adicã
regulamentul pentru alegerea deputaþilor
Adunãrii Naþionale a Românilor. Precizândui-se caracterul reprezentativ, consultativ, ºi
implicit de constituantã, Adunarea Naþionalã
a fost convocatã, prin anunþul din 20 noiembrie,
pentru data de 1 decembrie 1918, la Alba Iulia.
În numãr de 1.228, delegaþii au fost aleºi în mod
democratic, în cadrul circumscripþiilor
electorale locale sau ai organizaþiilor tuturor
partidelor politice, asociaþiilor ºi organismelor
economico-financiare, culturale, religioase ºi
militare, primind, fiecare, mandatul susþinerii
Unirii acestor oameni ºi a teritoriilor locuite
de dânºii cu România. Pentru protejarea ºi
susþinerea delegaþiilor, peste 130.000 de locuitori
ai tuturor localitãþilor româneºti cuprinse între
Tisa ºi arcul carpatic s-au deplasat la Alba Iulia,
constituindu-se într-o uriaºã adunare de obºte
reprezentativã, care a certificat decizia de
unire, în conformitate cu principiul
autodeterminãrii, drept autentic act de voinþã
naþionalã.
Conform mandatului încredinþat,
preºedintele Marii Adunãri Naþionale de la
Alba Iulia, Gheorghe Popa de Bãseºti, a
declarat, în Cuvântul de deschidere, Adunarea,
drept, CONSTITUANTÃ ªI DESCHISÃ,
fapt ce a îndreptãþit-o, conform tuturor
normelor de drept recunoscute, sã adopte, ca
act juridic, istorica Declaraþie de Unire cu
Þara. În lectura lui Vasile Goldiº, aceasta
fãcea cunoscut cã adunarea naþionalã a
tuturor românilor din Transilvania, Banat ºi
Þara ungureascã (teritoriile româneºti dintre

Tisa ºi Carpaþii Occidentali  n.n.), adunaþi
prin reprezentanþii lor îndreptãþiþi la Alba Iulia
în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie,
decreteazã unirea acelor români ºi a tuturor
teritoriilor locuite de dânºii cu România.
Adunarea naþionalã proclamã îndeosebi
dreptul inalienabil al naþiunii române la întreg
banatul cuprins între râurile Mureº, Tisa
ºi Dunãre.
Votul în unanimitate al delegaþiilor a
constituit baza juridicã, legalizarea actului,
enunþat de preºedintele Gheorghe Pop de
Bãseºti: Adunarea Naþionalã a poporului
român din Transilvania, Banat ºi pãrþile
Ungare (Partium  n.n.) a primit
rezoluþiunea prezentatã prin Vasile Goldiº
în întregimea ei ºi astfel unirea acestei
provincii româneºti cu þara mamã ... este
pentru toate veacurile decisã!
Adunarea Naþionalã, având caracter de
Constituantã, fiind organ legislativ ºi al
suveranitãþii naþionale pentru poporul român
trãitor în Ardeal, Banat, Criºana, Sãtmar,
Maramureº etc., hotãrârile sale au avut putere
de lege, pãstrându-ºi pânã astãzi, în
conformitate cu principiile de drept
internaþional în baza cãrora au fost adoptate, o
importanþã covârºitoare ºi de netãgãduit sub
aspect juridic ºi politic. Ele au fost grupate pe
genuri de probleme, de primã urgenþã fiind cele
ce consfinþeau Unirea cu Regatul României ca
decurgând din dreptul inalienabil al naþiunii
române de a decide soarta sa ºi a teritoriului
moºtenit de la înaintaºi. Formând izvorul de
drept al dreptului constituþional român,
aceste hotãrâri au fost ratificate prin Legea
de unire, votatã în unanimitate de prima
Adunare Constituantã a României întregite,
sancþionatã la 31 decembrie 1919 de rege ºi
publicatã în Monitorul Oficial nr. 206 din
1 ianuarie 1920. Din punct de vedere juridic,
aºadar, Unirea teritoriilor româneºti din fosta
monarhie dualistã cu patria-mamã, decretatã
de Adunarea Naþionalã Constituantã de la Alba
Iulia, necondiþionat, în baza dreptului
inalienabil al românilor din respectivele teritorii
la autodeterminare ºi suveranitate naþionalã, a
fost cu 1 an ºi ºase luni anterioarã semnãrii
tratatului de pace româno-ungar, un act
legiferat, legalizat. Un acord încheiat între
douã entitãþi suverane, deoarece Regatul
României, ca stat suveran, nu a fãcut decât sã
aprobe prin organul sãu constituþional, ca ºi în
cazul Basarabiei ºi al Bucovinei, decizia luatã
de Constituanta românilor din Banat,
Transilvania ºi Partium, teritorii ce-ºi
redobândiserã suveranitatea. Din momentul
sacþionãrii Legii de unire, similar situaþiei din
celelalte state europene reunificate, provinciile
care decretaserã Unirea cu Þara au încetat sã
mai finanþeze în calitate de corpuri politice
suverane, devenind pãrþi integrante ale
teritoriului Regatului României.
De menþionat cã întregul proces a fost
legalizat sub aspect juridic ºi de deciziile
similare ale minoritãþilor alogene (parþial
ungurii, saºii, ºvabii, secuii, evreii, þiganii etc.
în totalitate) care, consultate, au subscris prin
hotãrâri luate în cadrul unor adunãri cu
caracter plebiscitar juridic recunoscute.

Drept urmare, Tratatul de pace de la
Trianon (4 iunie 1920), cu corectivele teritoriale
în defavoarea românilor, impuse de interesele
regionale ale marilor puteri, nu a fãcut decât
sã consacre acceptul Ungariei în calitate de
stat succesor al defunctului imperiu dualist, faþã
de acordul încheiat ºi legiferat între douã pãrþi
contractante suverane.

TRIANON
sau consacrarea juridicã
Privitã în lumina dreptului internaþional,
Adunarea de la Alba Iulia, având caracter
naþional ºi reprezentativ, prezintã valoarea unui
adevãrat plebiscit menit sã permitã manifestarea
voinþei colective  fundamentul cel mai puternic
ºi titlul de drept de necontestat al unei formaþiuni
statale. Or, astfel calificatã pe plan juridic
internaþional, Adunarea apare, într-adevãr, ca o
formã de consultare popularã neprescrisã de
vreun act juridic internaþional, având o valoare
sporitã în ordinea moralã ºi juridicã faþã de
simpla consultare la o zi determinatã ºi impusã
printr-un angajament prealabil.
Caracterul de drept public al Adunãrii
de la Alba Iulia nu este precizat prin Rezoluþia
de unire a acestei adunãri; se desprinde însã cu
claritate din dispoziþiile cuprinse în articolele
II ºi IX relative la autonomia provizorie ºi
la instituirea Marelui Sfat Naþional, a cãrui
competenþã era stabilitã în articolele IX. Acest
organ, înzestrat cu toate atributele suveranitãþii
naþionale, urma sã-ºi exercite aceste atribuþii
pânã la întrunirea Constituantei.
Caracterul de drept public al Adunãrii
de la Alba Iulia a fost în întregime admis ºi
de dreptul internaþional public, de
Conferinþa de pace ºi de stipulaþiile
tratatelor de pace.
De aceea, Conferinþa Pãcii de la Paris nu a
fost în situaþia de a crea un stat român întregit.
Acesta fusese deja realizat ca operã a naþiunii
române. Conferinþa a fost chematã sã dea
doar consacrare juridicã internaþionalã
noului statut teritorial ºi politic al statului
român, prin recunoaºterea în speþã a
principiului naþionalitãþilor ºi al
autodeterminãrii popoarelor.
Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920,
între Puterile Aliate ºi Asociate, pe de-o
parte, ºi Ungaria, pe de altã parte, a fost
inspirat de principiul cãlãuzitor ce a stat la
baza tuturor tratatelor de pace  principiul
naþionalitãþilor. ªi cum Ungaria era ºi ea, în
cadrul Imperiului dualist, un mozaic de
naþionalitãþi, în care naþiunea maghiarã nu
avea majoritatea, era natural ºi logic, prin
clauzele teritoriale stipulate, ca tratatul de pace
sã-i schimbe radical fizionomia geograficã ºi
sã desãvârºeascã opera de creare sau întregire,
pe baze naþionale a statelor succesoare.
De aici seria textelor prin care Ungaria
renunþã la toate drepturile ºi titlurile
asupra teritoriilor situate în afarã de noile
frontiere ale Ungariei, în favoarea
statelor cesionare (Tratatul de la Trianon,
partea a II-a, articolul 27), ºi stipularea din
articolul 45 cã Ungaria renunþã la toate
drepturile ºi titlurile asupra teritoriilor
vechii monarhii austro-ungare, situate

dincolo de frontierele Ungariei, ca fãcând
parte din România.
Frontierele României au fost fixate formal
dupã criteriul etnic la zi, urmare a politicii de
maghiarizare din ultimele decenii ºi nu conform
vechilor hotare istorice ºi Declaraþiei de la Alba
Iulia, dupã care România ar fi trebuit sã se
întindã peste întreg teritoriul cuprins între
Tisa ºi Nistru. (Emil Hasaº).
Linia frontierei de stat dintre România ºi
Ungaria a fost hotãrâtã de Comisia teritorialã
a Conferinþei de Pace, fãrã consultarea
României ºi fãrã participarea ei. La Trianon
i s-a atribuit României un teritoriu mai mic
decât acela la care ea avea dreptul conform
principiului etnicitãþii, decretat de
preºedintele Wilson  recunoºtea istoricul
american Milton G. Lehrer.
Chiar ºi în aceste condiþii, întrunit în luna
august 1920 în scopul ratificãrii Tratatului,
parlamentul ungar a scandat Ném, ném sóha!
(Nu, nu, niciodatã!), decretând 4 iunie zi de
doliu naþional, România actualmente ºi în
viitorul apropiat drept principalul nostru
duºman ºi constituind brigãzile de luptã
pentru învierea Ungariei milenare, cãrora
arhiducele Iosif de Habsburg le-a înmânat
drapelele de luptã cu îndemnul: Doresc ca
acest drapel sã-l împlântaþi cât mai curând
în crestele Carpaþilor nordici ºi sã-l duceþi
glorios pânã la Adriatica. În sãptãmânile
urmãtoare, Comandamentul superior horthyst
a pregãtit planul a la longue de agresare a
României vizând, dupã Némes Dézsö: 1)
încercuirea diplomaticã a României (vezi
lozinca România, stat izolat!); 2) pregãtirea
ideologicã a populaþiei (ungureºti ºi secuieºti
din Transilvania); 3) consolidarea economicã
a Ungariei în defavoarea României; 4) creºterea
prestigiului Ungariei pe plan internaþional, pe
toate cãile; 5) intensificarea activitãþii
organizaþiilor iredentiste ale minoritãþilor de pe
teritoriul României.
O Europã lucidã, Europa tratatelor
democratice de pace, s-a exprimat atunci prin
vocea preºedintelui Alexandre Millerand: Nu
încape nici o îndoialã cã revizioniºtii nu
urmãresc altceva decât fãrâmarea
României ºi Iugoslaviei, întãrirea
Germaniei prin noi teritorii, împingând
hotarele ei spre est ºi sud, înconjurând noi
teritorii poloneze, cehe ºi austriece, o
Ungarie restauratã în vechile ei hotare, o
Bulgarie întinsã cãtre Vest, Nord ºi Sud.
Or, aceasta ar însemna revenirea la stãrile
de dinainte de rãzboi, care au creat
rãzboiul mondial. Istoria nu face însã paºi
înapoi ºi oamenii cu mintea întreagã nu-ºi
pot închipui o asemenea posibilitate,
aruncând lumea într-un nou rãzboi, cãci
nici o þarã nu va admite atingerea
frontierelor sale. Într-adevãr, uitarea
concluziilor de atunci a reaprins flacãra
rãzboiului în Europa de Sud-Est. Or, dacã
Europa, prinsã cu alte probleme, gen libertatea
individului, a uitat de drepturile ºi libertatea
popoarelor, este cazul ca mãcar noi, cei ce au
beneficiat de întregul sãu sprijin, în numele
drepturilor imprescriptibile proclamate la
începutul veacului care s-a petrecut, sã-i mai
aducem, din când în când, aminte!

Recunoaºterea internaþionalã a realizãrii Unitãþii Naþionale a României

Dezideratele principale ale României au
fost cuprinse în Memoriul intitulat România
în faþa Conferinþei de pace. Revendicãrile sale
teritoriale, redactat în limbile francezã ºi
englezã ºi remis Consiliului ºefilor de guvern
ºi a miniºtrilor de Externe ai Puterilor Aliate
(Consiliul celor zece) la 1 februarie 1919. Cu
acel prilej, Ion I.C. Brãtianu a declarat cã
vorbeºte în numele dreptului României la
unitate naþionalã; a fãcut expuneri detaliate
asupra actelor de unire cu România a
Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei,
Maramureºului ºi Banatului, subliniind cã
noile frontiere ale statului român întregit,
delimitat în linii generale prin înseºi hotãrârile
de unire din 1918 de la Chiºinãu, Cernãuþi ºi
Alba Iulia, asigurau cadrul politic, naþionaladministrativ ºi economic pentru dezvoltarea
naþiunii române. Drept urmare, Conferinþa era
chematã sã recunoascã de jure noul statut
teritorial al României, aºa cum fusese el
stabilit prin hotãrârile de autodeterminare ale
naþiunii române din 1918. ªeful delegaþiei
române a dat apoi explicaþii detaliate cu
privire la aceste hotãrâri ºi a rãspuns la
interpelãri.
Dacã ar fi fost vorba de a aplica, cu o
rigoare absolutã, principiul grupului
lingvistic ºi etnic  se arãta în Memoriu ,
România ar fi trebuit sã reclame, fãrã
contestaþie posibilã, unirea cu sutele de
români, de limbã, obicei ºi inimã, care
locuiesc în grupuri compacte pe þãrmul stâng
al Nistrului ºi dincolo de Bug, pânã la Nipru.
Ar fi trebuit sã revendice sute de mii de
români stabiliþi dincolo de Dunãre, în Serbia,
între vãile Timocului ºi Moravei, mai bine
de 100.000 pe malul bulgãresc al Dunãrii,
satele româneºti împrãºtiate în Câmpia
Ungureascã pânã la Tisa, în mai multe
provincii ale imperiului þarilor ºi pânã în
îndepãrtata Siberie Dar, România nu cere
intrarea în unitatea româneascã a tuturor
acestor populaþii de dincolo de Dunãre, de
Nistru ºi de Tisa, nici chiar a acelora de care
nu e despãrþitã decât de lãrgimea cursului
unei ape. România cere numai tuturor
statelor vecine de a arãta aceeaºi moderaþie
ºi de a face aceleaºi sacrificii în interesul
pãcii, al liberei dezvoltãri ºi al progresului
economic al Europei.
Tratatul de pace dintre Germania ºi
Puterile Aliate ºi Asociate, semnat la 28 iunie
1919, în Galeria Oglinzilor din Palatul
Versailles, era primul dintre tratatele de pace
încheiate la sfârºitul Marelui Rãzboi. Din partea
României, acest tratat a fost semnat de Ion
I.C.Brãtianu ºi generalul Constantin Coandã.
România, ca ºi celelalte puteri aliate mici,
nu a participat la elaborarea Tratatului de pace
cu Germania, marile puteri hotãrând între ele
asupra prevederilor acestui tratat, ignorând în
mare mãsurã interesele celorlalte state aliate.
Semnând tratatul ce i-a fost prezentat,
Germania recunoaºtea deplina valoare a
oricãror tratate sau învoiri pe care Puterile

Aliate sau Asociate le vor încheia cu statele
ce s-au constituit sau se vor constitui în întreg
sau în parte din teritoriile vechiului imperiu
al Rusiei, astfel cum el exista la 1 august 1914,
ºi a recunoaºte hotarele acestor state, astfel
cum ele vor fi fixate. De asemenea,
Germania se obligã sã recunoascã completa
valoare a tratatelor de pace ºi a convenþiilor
adiþionale ce vor fi luate cu privire la teritoriile
fostei monarhii a Austro-Ungariei, ale
Regatului Bulgariei ºi ale Imperiului Otoman
ºi sã recunoascã noile state înãuntrul
fruntariilor ce le sunt astfel fixate. Astfel,
Germania se obliga sã recunoascã ºi hotãrârile
Conferinþei de pace privind întregirea
naþionalã a României.
În condiþiile în care o mare parte a
teritoriului României fusese ocupat de
Germania timp de aproape doi ani, pagubele
înregistrate ridicându-se la 72 miliarde lei aur,
delegaþia românã a cerut reparaþiile
corespunzãtoare. Marile puteri au decis ca
aceste reparaþii sã nu fie acordate decât în
foarte micã mãsurã.
Dupã semnarea Tratatului de pace cu
Germania, Ion I.C. Brãtianu a iniþiat un demers
comun al statelor aliate cu aºa-zise interese
particulare  Cehoslovacia, Grecia, Polonia,
România, Serbia, pentru a nu se mai repeta
situaþia ca proiectele tratatelor de pace cu
Austria, Ungaria, Bulgaria ºi Turcia sã fie
elaborate fãrã participarea lor. Acest demers
nu va fi agreat însã de Consiliul Suprem al
Conferinþei de pace, alcãtuit din reprezentanþii
marilor puteri.
Tratatul de pace cu Austria, semnat la
Saint-Germain-en-Laye la 10 septembrie
1919, era menit sã confirme unirea Bucovinei
cu România. Proiectul acestui tratat cuprindea
un articol care prevedea în termenii urmãtori
obligaþiile statului român faþã de minoritãþile
naþionale: România consimte la inserþiunea
într-un Tratat cu principalele Puteri Aliate ºi
Asociate a unor dispoziþiuni pe care aceste
Puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti
în România interesele locuitorilor ce se
deosebesc prin rasã, limbã sau religiune de
majoritatea populaþiunii. România consimte,
de asemenea, la inserþiunea într-un Tratat cu
principalele Puteri Aliate ºi Asociate a unor
dispoziþiuni pe care aceste puteri le vor socoti
necesare pentru a ocroti libertatea tranzitului
ºi a aplica un regim echitabil comerþului cu
celelalte naþiuni . Aceste prevederi au fost
preluate ºi dezvoltate într-un document
distinct  Tratatul privind minoritãþile
naþionale.
La ºedinþa plenarã a Conferinþei, din 31
mai 1919, Ion I.C. Brãtianu a subliniat cã
încheierea pãcii cu Austria nu lasã nicio
îndoialã asupra unirii Bucovinei cu România;
totodatã, el a propus modificarea unor articole
care limitau suveranitatea statului român ºi a
refuzat sã accepte clauzele referitoare la
tranzit ºi la comerþul exterior al României. În
pofida caracterului lor just, cererile formulate

de România n-au fost acceptate de Consiliul
Suprem al Conferinþei de pace.
Convingându-se cã nu putea obþine
acceptarea poziþiei sale, Ion I.C. Brãtianu a
pãrãsit Parisul, iar la 12 septembrie 1919 a
demisionat din funcþia de premier, dupã ce cu
douã zile înainte fusese semnat Tratatul de pace
cu Austria, fãrã participarea României ºi a
Iugoslaviei. În urma alegerilor parlamentare
din noiembrie 1919, s-a format un guvern de
coaliþie (guvernul Blocului parlamentar),
prezidat de Alexandru Vaida-Voevod, noul
premier preluând ºi conducerea delegaþiei
României la Conferinþa de pace.
Alexandru Vaida-Voevod a reuºit sã obþinã
o serie de modificãri favorabile României,
care vor fi înscrise în Tratatul de pace cu
Austria ºi în Tratatul privind minoritãþile
naþionale, care vor fi semnate, la 10 ºi la 9
septembrie 1919, din partea României, de
Victor Antonescu, Constantin Coandã ºi Ion
Pelivan. Un articol din textul iniþial al
Tratatului de pace cu Austria a fost modificat
în sensul recunoaºterii legitimitãþii unirii
Bucovinei cu România în frontierele
specificate în hotãrârea Congresului General
al Bucovinei din 28 noiembrie 1918.
Prin Tratatul de pace încheiat cu
Puterile Aliate ºi Asociate, la Neuilly sur

Seine, la 27 noiembrie 1919, Bulgaria
recunoaºte ºi acceptã frontierele Austriei,
Greciei, Ungariei, Poloniei, României,
Statului Sârbo-Croato-Sloven ºi ale
Cehoslovaciei astfel cum aceste fruntarii vor
fi fixate de cãtre principalele Puteri Aliate ºi
Asociate. Astfel se confirma frontiera
româno-bulgarã aºa cum fusese stabilitã prin
Tratatul de pace de la Bucureºti din 1913,
încheiat în urma celui de-al doilea rãzboi
balcanic.
Recunoaºterea oficialã pe plan
internaþional a actului istoric de la 1
Decembrie 1918 de la Alba Iulia s-a realizat
prin Tratatul de pace între Puterile Aliate
ºi Asociate ºi Ungaria, semnat la Trianon la
4 iunie 1920.
În privinþa clauzei frontierelor, în
concluziile asupra observaþiilor delegaþiilor
Ungariei, preºedintele Conferinþei, Alexandre
Millerand, arãta la 6 mai 1920: Puterile Aliate
ºi Asociate au luat hotãrârea sã nu modifice
în nici un punct clauzele teritoriale cuprinse
în condiþiile de pace, deoarece ele s-au
convins cã orice modificare a frontierelor
fixate de ele ar atrage inconveniente mult mai
grave decât cele pe care le denunþa delegaþia
ungarã. S-a atras, apoi, atenþia cã numai în
urma studiilor fãcute ºi a examinãrii

documentelor de orice naturã invocate în
sprijinul tezei ungare ºi care au confirmat
concluziile pe care le-au tras Puterile Aliate
ºi Asociate, s-au delimitat frontierele descrise
în Tratatul de la Trianon. Juristul Gheorghe
Sofronie nota cã în ceea ce priveºte frontiera
dintre Ungaria ºi România, ea este favorabilã
celei dintâi, fiind trasatã dincolo de graniþa
limbilor ºi de hotarul istoric, care este Tisa,
astfel cã sate compact româneºti au rãmas încã
în teritoriul atribuit statului ungar.
Tratatul de pace cu Imperiul Otoman,
încheiat la Sèvres, la 10 august 1920, este
semnat din partea României de Nicolae
Titulescu þi Dimitrie I. Ghica. Prin acest tratat,
guvernul otoman se angaja sã recunoascã
deplina valabilitate a tratatelor de pace ºi a
convenþiilor adiþionale încheiate de Puterile
Aliate ºi Asociate, care luptaserã alãturi de
turci, sã accepte dispoziþiile care au fost sau
vor fi luate cu privire la teritoriile fostului
Imperiu german, ale Austriei, ale Ungariei ºi
ale Bulgariei ºi sã recunoascã noile state în
frontierele astfel fixate.
Întrucât Turcia nu a ratificat Tratatul de
la Sèvres, el nu a intrat în vigoare, fiind
înlocuit, de fapt, cu un nou tratat de pace
încheiat la Lausanne, la 24 iulie 1923,
împreunã cu Convenþia privind regimul
Strâmtorilor Bosfor ºi Dardanele.
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Recunoaºterea unirii Basarabiei cu
România printr-un tratat internaþional a
întâmpinat numeroase dificultãþi care s-au
datorat, la început, unor împrejurãri complexe,
cele mai importante fiind: neîncrederea
principalelor Puteri Aliate ºi Asociate faþã de
guvernul sovietic, considerat incapabil sã-ºi
asume obligaþii în numele Rusiei, ºi
neacceptat la reglementãrile de pace din
capitala Franþei; rezervele diplomaþiei
americane, care nu dorea sã participe la
delimitarea frontierelor fostului Imperiu al
þarilor; sprijinul acordat de Marea Britanie ºi
Franþa în timpul rãzboiului civil ruºilor albi,
care emiteau pretenþii asupra Basarabiei.
La 28 octombrie 1920, s-a încheiat, la Paris,
Protocolul privind recunoaºterea de jure a unirii
Basarabiei cu România între Marea Britanie,
Franþa, Italia ºi Japonia, pe de o parte, ºi
România, pe de alta. Primul articol al acestui
document consemna: Înaltele Pãrþi
Contractante declarã cã recunosc suveranitatea
României asupra teritoriului Basarabiei,
cuprins între frontiera actualã a României,
Marea Neagrã, cursul Nistrului de la gura sa
pânã la punctul unde este tãiat de vechiul hotar
dintre Bucovina ºi Basarabia, acest vechi
hotar. Protocolul de la Paris din 28 octombrie
1920 mai prevedea: Înaltele Pãrþi contractante
vor invita Rusia sã adere la Tratatul de faþã, de
îndatã ce va exista un guvern rus recunoscut
de ele. Ele îºi rezervã dreptul de a supune
arbitrajului Consiliului Societãþii Naþiunilor
toate chestiunile care ar putea fi ridicate de
guvernul rus cu privire la detaliile acestui
Tratat, fiind bine stabilit cã fruntariile definite
de acest Tratat, precum ºi suveranitatea
României asupra teritoriilor pe care le cuprinde
nu vor putea fi puse în discuþiune.
*
Întreaga problematicã a recunoaºterii
internaþionale a Marii Uniri a românilor din
1918 relevã un fapt indubitabil: România
întregitã nu este o creaþie artificialã a tratatelor
de pace din 1919-1920, o plãsmuire
monstruoasã a Versailles-ului, cum s-a
repetat în perioada interbelicã, dar, ºi mai
târziu, cu prelungiri pânã în zilele noastre, de
cãtre propaganda revizionistã sovieticã/rusã,
ungarã ºi bulgarã.
Unirea naþional-politicã, de la anul 1918,
nu se cuvine sã fie înfãþiºatã, nici mãcar în parte,
ca un dar, coborât asupra neamului românesc
din încrederea ºi simpatia lumii civilizate, nici
ca o alcãtuire întâmplãtoare, rãsãritã din
greºelile duºmanilor de veacuri. Chiar dacã
asemenea greºeli nu s-ar fi sãvârºit niciodatã
împotriva românilor subjugaþi de-a lungul
veacurilor de stãpânirea ungureascã austriacã
sau ruseascã, stãpânirile acestea nedrepte ar fi
trebuit sã se dezumfle ºi (sã se) micºoreze
îndatã ce dreptul tuturor popoarelor de a-ºi croi
soarta dupã buna lor pricepere a izbutit a se
înãlþa la treapta de putere hotãrâtoare în noua
întocmire a aºezãmântului de pace europeanã.
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Marea Unire în Parlamentul României

Prof. univ. dr. Gheorghe SBÂRNÃ
Anul 1918, prin cele trei momente
istorice ale unirii teritoriilor româneºti
aflate sub stãpânire strãinã cu patria
mamã, a încununat eforturile, strãdaniile
ºi sacrificiile, pe care generaþii
succesive, de-a lungul vremii, le-au fãcut
pentru ca românii sã poatã trãi sub cupola
aceluiaºi stat unitar. S-au pus atunci,
dupã cum nota Lucian Blaga, temeliile
unui
alt
Timp, ce îºi
deschidea
calea prin
p u t e r e a
destinului.
S u i t a
cuvântãrilor
consacrate
înfãptuirii ºi
semnificaþiilor
desãvârºirii
u n i t ã þ i i
naþionale a
fost deschisã
de lucrãrile
celui dintâi
Parlament al
României
întregite,
întrunit la 20
noiembrie
1919 în sala
Ateneului
Român. Într-o
atmosferã
înãlþãtoare,
izvorâtã din
bucuria marii
împliniri a
idealului
naþional,
r e g e l e
Ferdinand a
prezentat
M e s a j u l
Tronului care
evidenþia
satisfacþia deplinã de a se afla pentru
prima datã în mijlocul reprezentanþilor
din vechiul Regat, Basarabia, Bucovina,
Ardeal, Maramureº, Criºana ºi Banat,
unite pentru vecie cu Statul Român:
Gândul nostru cel dintâi  afirma
suveranul  trebuie sã fie la cei care prin
truda, prin vitejia ºi prin jertfele lor, au
luptat pentru întregirea neamului.
Într-un amplu ºi memorabil discurs,
fostul prim-ministru Ion C. Brãtianu
adâncea semnificaþia istoricã a
momentului Unirii, fiindcã pe deasupra
fiinþei ºi a chipurilor, ºi-a celora de la
guvern ºi a celora din aceastã incintã, vãd
în faþa mea pe toþi acei care pentru aceastã
mare realizare au muncit, s-au jertfit, pe
toþi acei care au crezut în înfãptuirea pe
care noi trebuie sã o întãrim ºi de care

trebuie sã se bucure ºirurile generaþiilor ce
vin.
Un moment de mare însemnãtate al
activitãþii reprezentanþilor aleºi de naþiune
a fost înscris în ziua de 29 decembrie 1919,
când Parlamentul României întregite a
ratificat actele Marii Uniri.
Existenþa dupã 1918 a mai multor date
importante care marcau treptele Unirii, în
direcþia desãvârºirii statului naþional
unitar, începând cu 24 Ianuarie 1859 ºi

încheind cu 1 Decembrie 1918, a fãcut
ca un grup de deputaþi sã iniþieze un
proiect de lege privitor la stabilirea
sãrbãtorii naþionale pentru toate unirile
române.
În Expunerea de motive la acest proiect
de lege, prezentat spre dezbatere Adunãrii
Deputaþilor, în ºedinþa din 5 februarie 1920,
se arãta cã ziua de 24 ianuarie a început sã
fie sãrbãtoritã încã din perioada când a avut
loc Unirea Principatelor, iar generaþiile care
au urmat au continuat a serba aceastã
aniversare în aºteptarea Unirii celei mari.
În ºcoli, în vremea ministrului Spiru Haret
s-a dispus sã se dea o deosebitã importanþã
sãrbãtorii naþionale de la 24 Ianuarie. Liga
Culturalã în mod obiºnuit serba aceastã zi.
Proiectul de lege, în articolul sãu unic,
prevedea: Ziua de 24 Ianuarie va fi

sãrbãtoare naþionalã a Unirii tuturor
românilor ºi a fost aprobat, în aceeaºi zi,
prin aclamaþii, ºi admis în unanimitate.
Legea adoptatã nu a exclus celebrarea
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918,
moment de mare ºi profundã semnificaþie.
El a intrat, de altfel, în conºtiinþa
contemporanilor încã de atunci, când,
în toiul evenimentelor, un reportaj de
la impresionanta adunare, publicat în
ziarul Alba Iulia, avea titlul Cea
mai mare sãrbãtoare a românilor.
Socotitã în publicistica timpului drept o
poruncã a istoriei, ziua de 1 Decembrie
1918 a fost caracterizatã ºi ca O zi mare
ºi sfântã pentru neamul nostru, o zi
care va fi în veci sãrbãtoritã...
Aceastã opinie avea sã fie întãritã ºi
de hotãrârea celor douã Camere ale
Parlamentului ca ºedinþa din ziua de
1 Decembrie 1932 sã fie consacratã
aniversãrii Marii Uniri.
În ºedinþe separate, 10 senatori ºi 16
deputaþi au rostit discursuri omagiale
închinate hotãrârii istorice de la Alba Iulia,
adoptatã în urmã cu 14 ani. Preºedintele
Senatului, profesorul Nicolae Costãchescu,
în cuvântul sãu aprecia cã Aceastã zi,
1 Decembrie, va rãmâne, o zi sfântã în
istoria poporului nostru. De câte ori
mintea noastrã se întoarce la acele
vremuri de entuziasm, de mare speranþã,
sufletul nostru tresaltã ºi toatã fiinþa
noastrã este zguduitã pentru cã mintea
noastrã reînviazã toatã tragedia unui
trecut, toate visurile plãmãdite de
strãmoºii noºtri ºi bucuria mare a
generaþiei noastre de astãzi, care a avut
fericirea sã ia parte la aceastã
înfãptuire. La rândul sãu, preºedintele
Adunãrii Deputaþilor, ªtefan Cicio-Pop,
participant activ la evenimentul
sãrbãtorit, mãrturisea cã a trãit, împreunã
cu cei peste o sutã de mii de români,
adunaþi la Golgota Neamului Românesc,
cea mai frumoasã ºi cea mai seninã zi
a vieþii mele.
Parlamentarii naþionalitãþilor conlocuitoare au evidenþiat în mai multe
rânduri valoarea ºi principialitatea
prevederilor adoptate la Alba Iulia în
problema raporturilor care urmau sã
guverneze comuniunea celor ce locuiau
în graniþele României întregite, indiferent de
naþionalitate, limbã sau confesiune. Astfel,
deputatul Iosef Fischer aprecia cã procesul
istoric, care, prin Unirea Ardealului cu
Patria-Mumã, a luat sfârºit odatã pentru
totdeauna, a pus temelia unui stat
democratic, în sânul cãruia toate popoarele,
pe care destinul le-a aºezat pe pãmântul
românesc, trebuie sã-ºi gãseascã ocrotire.
Constituþia þãrii, recunoºtea el în continuare,
asigurã tuturor cetãþenilor acestei þãri
egalitatea în drepturi deci ºi minoritãþilor
etnice ºi suntem încredinþaþi cã aceste
drepturi, odatã realizate, nu vor face decât

sã întãreascã unitatea ºi suveranitatea statului
român.
La obºteasca sãrbãtorire a acestei zile
sfinte pentru Unirea românilor din Ardeal ºi
Bucovina, declara deputatul ªtefan Pencoff
în numele minoritãþii bulgare, cetãþenii, fãrã
deosebire de limbã ºi religie, conºtienþi cã
statul român de acum este un stat de drept ºi
cultural, iau parte la bucuria generalã.
Ca ºi în alþi ani, ºi la 1 Decembrie 1933,
când se împlineau 15 ani de la Marea Unire,
Corpurile legiuitoare nu erau constituite, þara
aflându-se în febra unor noi alegeri
parlamentare, încât evenimentul a fost marcat,
mai ales, prin unele conferinþe, expuneri ºi
articole în presã. În anul urmãtor însã, la
1 Decembrie 1934, cele douã Camere au
organizat, ca ºi în 1932, în ºedinþe separate,
aniversarea a 16 ani de la întregirea României.
Momentul aducea, pe lângã evocarea istoricã
a faptelor, ºi hotãrârea aleºilor þãrii de a acþiona
ferm ºi solidar pentru apãrarea inviolabilitãþii
hotarelor þãrii de la vest ºi est, de cei doi
principali vecini revizioniºti  Ungaria ºi
Uniunea Sovieticã , care nu se puteau
consola cu noile realitãþi teritoriale statornicite
la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial.
Cu cât va trece vremea  opina cãrturarul
Alexandru Lapedatu  unirea va deveni, în
perspectiva istoriei, mai luminoasã ºi mai
grandioasã, atât ca moment capital la
înfãptuirea României întregite, cât ºi ca simbol
al virtuþilor, de care trebuie sã fim dominaþi
în viaþa politicã... Cãci, ceea ce unirea cea
micã de la 1859 ºi oamenii ei au fost pentru
educaþia civilã ºi patrioticã a þãrii celei vechi,
trebuie sã fie unirea cea mare de la 1918
pentru România întregitã. În ceea ce
priveºte durata ºi rezistenþa în timp a
marii sãrbãtori a Unirii de la 1
Decembrie 1918, profesorul Ion
Petrovici afirma cu mare intuiþie cã
sãrbãtoarea de astãzi nu este dintre
acelea care sã cunoascã uzurã, ori câþi
ani vor mai trece ºi ori câtã vreme se va
mai depãna. Celebrarea unei zile ca
aceasta va gãsi întotdeauna calea
deschisã pentru inimi care vibreazã ºi
pentru suflete pline de recunoºtinþã
pentru marea reparaþiune istoricã, care,
dupã o derutantã întârziere, a venit
întreagã, a venit totalã.
În anii urmãtori, în condiþiile
complexe ale evoluþiei politice interne
ºi internaþionale, în Parlamentul þãrii
n-au mai avut loc ºedinþe de o
asemenea anvergurã dedicate Marii
Uniri. Doar în ºedinþa din 30 noiembrie
1935 s-au mai þinut douã cuvântãri
dedicate exclusiv sãrbãtorii zilei de 1
Decembrie. Prima a aparþinut lui
Constantin D. Dumitriu, preºedintele
Senatului, care privea acea zi
memorabilã nu numai prin prisma
faptului cã ea a adunat laolaltã
conºtiinþa unei þãri mãritã, ci ºi prin
legãmântul de a veghea la paza
hotarelor fixate pentru totdeauna spre

ocrotirea fiinþei noastre naþionale. În
ceasul plin de îngrijorare prin care
trece astãzi lumea întreagã  sublinia el
în partea finalã a discursului , Senatul
României aduce închinarea sa tuturor
acelora care au înþeles jertfa ºi care au
ascultat chemarea pornitã din adâncul
vremurilor... Unirea trebuie sã trãiascã.
Nimic ºi nimeni nu o va putea clãtina din
temeliile ei veºnice.
Invocarea ºi aniversarea marelui
eveniment al Unirii de la Alba Iulia s-a
fãcut în anii de declin accentuat al
democraþiei ºi ca rãspuns energic ºi hotãrât
al românilor de a-ºi apãra integritatea ºi
suveranitatea þãrii întregite, în faþa
ofensivei propagandei revizioniste.
Odatã cu intrarea României în sistemul
politic al monarhiei autoritare, ºi Corpurile
legiuitoare au devenit, pentru prima datã
ºi în þara noastrã, o emanaþie totalitarã a
partidului unic, Frontul Renaºterii
Naþionale, cu prerogative restrânse ºi
controlat de aproape de puterea executivã.
De aici ºi grija pentru supraevaluarea
meritelor ºi datelor considerate importante
din domnia lui Carol al II-lea, ºi trecerea
pe un plan secundar a evenimentelor care
marcaserã adânc procesul de devenire ºi
evoluþie istoricã a statului naþional unitar.
Dupã prãbuºirea României Mari, în vara
dramaticã a anului 1940, Parlamentul n-a
mai fost convocat. Abdicarea regelui Carol
al II-lea a adus ºi mãsura dizolvãrii
Corpurilor legiuitoare, regimurile politice
dictatoriale instaurate în perioada
urmãtoare n-au agreat aceastã importantã
instituþie reprezentativã.
Renãscut în anul 1946, Parlamentul
român a avut o existenþã scurtã, pânã la
instaurarea unui nou regim totalitar, la
sfârºitul anului 1947, care excludea din
viaþa politicã sistemul democratic al
pluripartidismului.
Reapariþia Parlamentului democratic a
fost posibilã dupã mai bine de o jumãtate
de veac de absenþã, ca urmare a rãsturnãrii
regimului comunist totalitar în decembrie
1989.
În suita mãsurilor înnoitoare adoptate
de Corpurile legiuitoare, nãscute din
alegerile din luna mai 1990, s-a cuprins ºi
propunerea unui grup de parlamentari de
a se stabili prin lege ca ziua Marii Uniri de
la 1 Decembrie sã fie declaratã Zi
Naþionalã. În expunerea de motive,
prezentatã de senatorul Romulus Vulpescu,
se aratã cã proiectul de lege este susþinut
de urmãtoarea justificare: unirea tuturor
românilor  înfãptuitã la 1 Decembrie
1918, ºi corolarul ei, consfinþirea statului
naþional de drept, unitar, suveran,
independent, indivizibil ºi inalienabil 
rãmâne un eveniment crucial în istoria
milenarã a poporului român. În temeiul
acestei hotãrâri a românilor, care prin actul
de la Alba Iulia statua realitatea unitãþii
naþionale ºi de stat, Comisia senatorialã

propune urmãtorul proiect de lege: Art.
unic: Se proclamã ziua de 1 Decembrie,
Ziua Naþionalã a României.
Prima aniversare a noii Zile Naþionale
a României a avut loc la 1 Decembrie 1990,
în ºedinþa solemnã comunã a Senatului
ºi Camerei Deputaþilor, întrunitã în mod
simbolic la Alba Iulia, oraºul Marii Uniri.
Discursurile omagiale închinate zilei
naþionale au celebrat evenimentul
întregirii unitãþii naþionale, valoarea sa
istoricã pentru progresul naþiunii române,
în condiþiile în care societatea
româneascã, eliberatã de viciile
regimului totalitar comunist, era angajatã
în amplul ºi complexul proces de
tranziþie, la sistemul democratic,
pluripartidist.
În anii urmãtori, Parlamentul þãrii a
continuat sã organizeze, de Ziua
Naþionalã a României, ºedinþe solemne
ale celor douã Camere ºi ele s-au
desfãºurat cu regularitate, cu excepþia
anilor 1997, 1999 ºi 2004, iar în anul
2000, numai Senatul a organizat sesiunea
aniversarã.
În cursul celor douãsprezece sesiuni de
omagiere a Marii Unirii de la 1 Decembrie
1918 au luat cuvântul de douã ori preºedintele
României (1990, 2003), un parlamentar din
Republica Moldova (1991), un vicepreºedinte
al Parlamentului din Republica Moldova
(1993), un deputat din forul legislativ al
Republicii Moldova (1993), un luptãtor din
timpul evenimentelor revoluþionare din
decembrie 1989 (1991) ºi 118 senatori ºi
deputaþi.
Cele mai multe discursuri au relevat cã
pildele ºi învãþãmintele Marii Uniri, ale
acþiunilor remarcabilelor personalitãþi ale
timpului, trebuie sã cãlãuzeascã ºi
generaþiile contemporane de la cumpãna
prezentelor veacuri ºi milenii, pentru
depãºirea dificultãþilor pe care le întâmpina
þara în perioada de tranziþie ºi pentru
realizarea reformelor sociale ºi economice
menite sã deschidã ºi mai larg calea
poziþionãrii României pe coordonatele
exigenþelor integrãrii ei în structurile
Europene.
Însumate cu cele din perioada
interbelicã, numãrul total al discursurilor
depãºeºte douã sute, ai cãrei autori, în
proporþie însemnatã, au fãcut parte din elita
politicã ºi culturalã a României din secolul
trecut ºi începutul celui actual, dedicatã
celei mai Mari ºi Sfinte Zile a Naþiunii
Române, o zi, cum ar zice cronicarul
pentru toate veacurile.

Mãrturii în arhivele strãine privind unitatea statalã a românilor

Prof. univ. dr. Corneliu LUNGU
Facultatea de Istorie, Muzeologie
ºi Arhivisticã
Chiar dacã în ultima vreme opiniile 
fie ele lipsite de consistenþã  care
susþineau aºa zisa demitizare a istoriei
românilor au scãzut din intensitate, nu
este cazul sã nu urmãrim, ori de câte ori
avem prilejul, sã încercãm a demitiza,
la rândul nostru, asemenea teze susþinute
de cei formaþi ºi ideologizaþi la ºcoli
strãine de ºcoala tradiþionalã istoricã
româneascã, cea care a dispus de dascãli
iluºtri recunoscuþi ºi înscriºi în Charta de
Aur a spiritualitãþii ºi culturii universale.
Fãrã a încerca sã fim mai convingãtori,
ci, mai degrabã pentru a-i determina pe
cei ce rãstãlmãcesc istoria sã se încumete
a se apleca asupra surselor care pot ilustra
o istorie cât mai realã, ne-am propus sã
recurgem la unele dintre documentele
provenite din diverse arhive strãine aduse
sub formã de copii ºi pãstrate în bogata
Colecþie de microfilme din cadrul
Arhivelor Naþionale ale României
Un prim document pe care îl supunem
atenþiei îl constituie Raportul anual al
Consului general al S.U.A la Bucureºti
(Eugen Schuyler) adresat Secretarului de
Stat al S.U.A., Charles Payson, la sfârºitul
anului 1880, 2 octombrie, în care fãcea o
analizã temeinicã a situaþiei teritoriului
României, a populaþiei din toate
provinciile istorice româneºti, cu referire
la originea naþiei ºi a limbii române. În
raport se menþiona printre altele:
România propriu-zisã, deºi conþine
un oarecare numãr de unguri ºi germani
care au imigrat din Transilvania, este
totuºi, în general, locuitã de o populaþie
omogenã, care vorbeºte aceeaºi limbã. La
ultimul recensãmânt din 1859, populaþia
era de 4.424.961, iar acum este apreciatã
la 5.500.000. Provincia Basarabia,
aparþinând Rusiei, iar Bucovina anexatã
Austriei, în secolul trecut, sunt în
întregime româneºti ca populaþie. În
Transilvania ºi în mai multe judeþe din
Ungaria, românii formeazã peste douã
treimi din populaþie. Incluzându-i ºi pe
aceºtia, neamul românesc ar reprezenta
aproximativ 9 milioane ºi jumãtate de
locuitori. Toace aceste þinuturi fac parte
din ceea ce era în antichitate provincia
romanã Dacia, iar românii susþin cã sunt
descendenþii legionarilor ºi coloniºtilor
romani. Dupã toate probabilitãþile ei sunt
descendenþi ai neamurilor antice, care sau latinizat prin contactul cu Roma.
Limba lor, deºi latinã în formã, are
particularitãþi comune tuturor limbilor din

Peninsula Balcanicã ºi provine de la
locuitorii autohtoni, cu toate cã douã
cincimi din vocabular sunt cuvinte slave.
Neamul românesc, cu meritele ºi
defectele lui, are o mare calitate 
constanþa pe care o vãdeºte nu numai în
felul în care ºi-a pãstrat fiinþa, deºi þara a
fost expusã mulþi ani puterilor rivale, ci
ºi la modul în care aºezãrile sale au sporit
ºi s-au rãspândit atât în nordul Carpaþilor,
cât ºi în sudul Dunãrii. De asemenea, mai
existã încã din munþii Greciei, în Tesalia
ºi Epir, mulþi oameni din acelaºi neam,
cunoscuþi în general drept cuþo-valahi
(Arhivele Naþionale Istorice Centrale (în
continuare
A.N.I.C.),
Colecþia
Microfilme, Microfilme S.U.A., Rola 18
(The National Archives of the United
States: Records of the Departament of
State .
În temeiul unor asemenea aprecieri, s-ar
putea concluziona cã recunoaºterea
drepturilor legitime ale românilor ºi
afirmarea unitãþii lor de neam au fost
fireºti ºi s-au impus în conºtiinþa
europeanã fãrã nici un fel de probleme.
În realitate, însã, totul a fost extrem de
dificil pentru cã procesul de
deznaþionalizare la care au fost supuºi
românii din Transilvania, Bucovina ºi
Basarabia a fost crunt. Socotim suficient
a apela doar la câteva documente ale
vremii pentru a demonstra asemenea
adevãruri de necontestat. Unul dintre ele
îl constituie Memoriul ministrului de
externe al Austro-Ungariei, contele
Gustáv Kálnoky, care, în jurul anului
1881, referindu-se la problema
naþionalitãþilor din monarhia dualistã
recunoºtea cã: Guvernul regal-ungar îºi
îndreaptã toatã grija în sensul de a crea
ideii de stat ungar o recunoaºtere generalã
ºi necondiþionatã. Este de înþeles atunci
când el acþioneazã în ºcoalã ºi instituþii
publice în sensul unei lãrgiri a domeniului
de folosire a limbii maghiare, tinzând cu
aceasta sã pregãteascã chiar o absorbþie
lentã a celorlalte naþionalitãþi. Cãci
elementul maghiar, deºi este superior
fiecãruia în parte din celelalte elemente
naþionale ale provinciei, se aflã numeric
sub totalitatea acestora din urmã. În cifra
totalã a populaþiei provinciilor Coroanei
Ungare de aproximativ 15 milioane,
maghiarii deþin o minoritate care, chiar
dupã evaluãrile cele mai favorabile lor,
rãmâne cu mult în urma cifrei de 7 milioane.
Cam la acelaºi numãr se ridicã cifrele
acceptate în totalitate pentru numãrul
elementului rasial românesc. Numai cã o
parte a acestui element a putut sã se
uneascã într-un stat naþional. Ridicat din
începuturi modeste, statul român a ºtiut

sã-ºi câºtige mai întâi recunoaºterea
independenþei sale, apoi, treptat, un rang
ºi o poziþie internaþionale. Capacitatea de
dezvoltare culturalã, în sensul ideilor de
stat modern nu poate fi contestatã
neamului românesc. Punerea în funcþiune
a spiritului sãu naþional a dus la
întemeierea  ºi dupã toate aprecierile, la
o întemeiere durabilã  a unui stat, desigur
nu ireproºabil, dar absolut plin de viaþã
ºi de eficienþã
Demne de remarcat sunt ºi sursele de
arhivã care pun în evidenþã caracterul
miºcãrii românilor din toate provinciile
istorice aflate sub dominaþia strãinã.
Deosebit de bogatã în informaþii
referitoare la aspectele menþionate este
Colecþia Consuli austrieci, de unde am
selectat un raport, care, în urma analizei
efectuate, ajungea la concluzia cã:
Miºcarea românã nu este în niciun caz o
ficþiune, alimentatã de câþiva agitatori, ci
poartã caracterul unui curent natural,
agresiv /subl. în text) bine organizat...
Problema românã nu a fost adusã din
afarã. Ea existã fiindcã a creat-o istoria.
ªi, ceea ce este mai evident, ea a prins
rãdãcini mult prea adânci pentru a mai
avea nevoie de un sprijin din afarã.
Miºcarea ar exista chiar ºi fãrã România
(1918 la Români  Desãvârºirea unitãþii
naþional-statale a poporului român ).
Cu toate cã cercetarea noastrã istoricã
nu a acordat aceeaºi atenþie provinciei
istorice Dobrogea, în raport cu Basarabia,
Bucovina, Transilvania ºi Banat, în
schimb, diplomaþia europeanã a urmãrit
cu acelaºi profesionalism situaþia din
vechea provincie româneascã.
În preajma ºi în timpul Primului
Rãzboi Mondial, România avea sã ocupe
un loc special în cadrul diplomaþiei
europene, cele douã mari alianþe, Antanta
ºi Puterile Centrale, urmãrind, în egalã
mãsurã, sã profite de rolul strategic al
României în sud-estul continentului ºi sã
exploateze, fiecare prin prisma intereselor
lor, aspiraþiile de unitate statalã a
românilor. Pentru a ilustra asemenea
realitãþi, am selectat tot un raport
diplomatic, din 7 aprilie 1914, aparþinând
ministrului Belgiei la Berlin, referitor la
poziþia Germaniei ºi a Rusiei, douã dintre
Marile Puteri cu interese majore în
România, atât din punct de vedere
economic, cât ºi sub aspect militar: În
ultimul timp, presa ºi lumea politicã din
Berlin se preocupã mult de România ºi
de noua orientare a politicii sale externe.
S-a discutat problema de a ºti dacã ea va
abandona definitiv tabãra Triplei Alianþe
pentru a trece cu totul în cea a Triplei
Înþelegeri. (...) Pe de altã parte, ziarul

Imagine de la Sesiunea ºtiinþificã omagialã dedicatã Marii Uniri din 1918, organizatã în data de 27 noiembrie 2008
berlinez nu poate nega apropierea care se
produce, începând de anul trecut, între
România ºi puterile Triplei Alianþe; el o
atribuie greºelilor comise în timpul
rãzboiului balcanic de cãtre diplomaþia
austro-ungarã; aceasta a încununat o serie
de demersuri fãþarnice prin pretenþia, lipsitã
de tact, de a supune Tratatul de la Bucureºti
unei revizuiri de cãtre Marile Puteri .
Cu toate cã cei ce declanºaserã rãzboiul
ºi dirijau operaþiunile militare cãutau sã
atragã România de partea uneia sau
celeilalte tabere, în realitate, atunci când a
fost necesar, Marile Puteri nu au acordat
sprijinul cuvenit, abandonând þara ºi
lãsând-o în voia soartei. Drept urmare,
România a ajuns în pragul dezastrului, fiind
ameninþatã cu dezmembrarea teritorialã ºi
pierderea identitãþii naþionale. Sunt realitãþi
dovedite de alte documente provenite din
arhivele strãine, cum este ºi cazul
Memoriului, pe care l-a înaintat
Secretarului de Stat american, la 7
septembrie 1917, corespondentul de presã
al S.U.A. în Rusia ºi România, referitor la
situaþia criticã în care fusese lãsatã þara:
Ca o þarã sã fi fost vreodatã, prin forþa
împrejurãrilor ºi influenþe externe, forþatã

sã intre în rãzboi, ruinatã ºi pãrãsitã într-o
astfel de situaþie fãrã ieºire nu am mai
întâlnit niciodatã în paginile istoriei
Ceea ce este însã remarcabil ºi cu atât
mai demn de scos în evidenþã, pe baza
aceloraºi documente externe, constã în
faptul cã chiar puterile din cealaltã tabãrã
realizaserã ºi înþeleseserã situaþia realã a
României. Stã mãrturie în acest sens
raportul ministrului Germaniei la Berna,
Roberg, care, la 14 martie 1918, îi
transmitea Cancelarului sãu concepþia sa
despre atitudinea României ºi
perspectivele ei de viitor, rezumându-le
astfel: Noi am greºit, acum trebuie sã
plãtim pentru aceasta. Ceea ce importã este
cã salvãm poporul român al cãrui rol,
sperãm, nu va fi fost încã jucat pânã la
capãt; de asemenea, sã reconstruim încet
ceea ce s-a distrus. Ca o uºurare pentru
poziþia viitoare, o victorie a Rusiei cu
România, ar fi fost cea mai mare
nenorocire pentru România. România ca
ºi popoarele balcanice ºi-ar fi pierdut cu
aceasta autonomia lor.
Într-adevãr, asemenea realitãþi
sesizaserã ºi alte puteri, care ajunseserã la
concluzia cã ceea ce realizaserã românii

în 1918, prin Hotãrârile adoptate în cadrul
Adunãrilor lor Naþionale de la Chiºinãu,
Cernãuþi ºi Alba Iulia, trebuia consfinþit
prin Conferinþa de Pace. Tocmai de aceea,
aºa cu se sublinia într-o notã a Ministerului
de Externe al Franþei era: suficient de a-i
confirma României în mod clar ºi loial cã
angajamentele luate nu demult faþã de ea
rãmân valabile ºi cã Transilvania îi va fi
atribuitã. Noi am contribuit la întãrirea
sentimentului naþional al acestui popor care
nu ne-ar ierta dacã l-am trãda ºi am
îndepãrta definitiv ceea ce ne-a acordat el
atât de spontan, prietenia ºi stima sa... În
fine, am refuza spijinul cel mai solid în
formarea unei bariere a popoarelor
eliberate ºi unificate, pe care vrem sã o
ridicãm «între Germania ºi Orient» pentru
a distruge astfel, pentru totdeauna, nevoia
de cucerire brutalã pe care nu a putut sã o
satisfacã Occidentul .
Dincolo de orice comentarii, socotim
util doar sã evidenþiem actualitatea
concluziilor la care ajunseserã mai marii
lumii cu aproximativ un secol în urmã,
recomandându-le celor de astãzi sã se aplece
asupra istoriei ºi sã înveþe din lecþiile pe care
le oferã permanent cu atâta generozitate.
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Rolul factorilor geografici în realizarea unitãþii de neam, limbã ºi
statalitate a poporului român
(Urmare din pag. 1)
I. CARACTERISTICILE
SISTEMULUI GEOGRAFIC
CARPATO-DANUBIANO-PONTIC
1. Reþinem, în prim plan, forma de
cerc a Carpaþilor Româneºti. Este o
formã unicat pe glob, ce a impus ºi
funcþionalitãþi cu totul specifice în
raportul pãmânt-popor.
2. În procesul evoluþiei, acest inel
muntos a nãscut în jurul sãu ºi alte familii
de forme de relief  dealuri, podiºuri,
câmpii, pe care le-a orânduit într-un
sistem regional, numit de cãtre
geografi Domeniul Carpatodanubiano-pontic. Acestea se dispun
în trepte concentrice, având pe total
aceeaºi formã de cerc, cea mai rezistentã
în raport cu tendinþele distructive
exterioare.
3. Carpaþii reprezintã nucleul
genetic al Domeniului Carpatodanubiano-pontic, iar sub aspect
structural, coloana sa vertebralã.
4. Spre interior, sistemul muntos a
impus o
arie
depresionarã,
Transilvania, ce funcþioneazã ca
centru al Carpaþilor ºi al Domeniului.
5. Cercul muntos nu este uniform, ci
se compune din cinci segmente extrem
de diverse. Unitatea Carpaþilor
Româneºti existã însã; ea rezultã din
înlãnþuirea acestor segmente diverse
într-un inel unitar peritransilvan, în
jurul a ceea ce morfotectonic se
cheamã microplaca transilvanã.
6. Peste aceastã diversitate de
segmente montane se impune ºi o mare
fragmentare. Este vorba de vãi
transversale cu trecãtori, de înºeuãri
cu pasuri ºi, mai ales, o plasã de
depresiuni intramontane, numãrând
aproape 340. Toate acestea se reunesc întrun subsistem de aerare carpatic, pe
care s-a suprapus un sistem de
circulaþie, un sistem de habitat, de ocupaþii,
de interese, un sistem spiritual carpatic.
7. Carpaþii noºtri sunt scunzi,
media înãlþimilor fiind de 840 m. Ei au
totuºi versanþi abrupþi, dar culmi netede,
uneori ca masa. Greu de penetrat spre
interior pentru cei ce nu-i cunosc, dar
cu locuri bune de trai pentru
bãºtinaºii care i-au intuit de veacuri.
8. Carpaþii ºi-au impus lor, dar ºi
întregului Domeniu, o etajare
simetricã,
circularã
ºi
complementarã a treptelor de relief,
a tuturor elementelor geografice, a
bogãþiilor de subsol ºi de sol, dar ºi a
tuturor activitãþilor fondate pe elementele
ºi bogãþiile respective.

9. Caracteristicã este ºi poziþia
Cercului Carpatic în Europa
Centralã, exact la locul de
interferenþã a principalelor climate ale
continentului. Barate ºi delimitate de
cãtre segmentele inelului muntos, aceste
tipuri climatice au accentuat
diversitatea structurii radiarconcentrice a tuturor elementelor
geografice. Dar fiecare aspect nou ºi
local de diversificare s-a integrat în
structura sistemului teritorial general,
care astfel devenea tot mai complexã
ºi mai unitarã.
10. Din cauzele amintite, s-a închegat,
în aceastã parte a Europei, un geosistem
interpus între stepa ruseascã ºi cea
panonicã, dar ºi între peisajul balcanic din
sud ºi cel sud-baltic din nordul nostru. Pe
acest loc apare deci o unitate cu caractere
total diferite de teritoriile vecine, pe care
s-au plãmãdit dacii ºi apoi românii. De
aceea, pãmântul României nu este nici
balcanic, nici central-european, nici esteuropean; este el însuºi (ca ºi românii),
carpato-danubiano-pontic, dar vecin cu
toate cele amintite, care-1 înconjoarã ca
mediu exterior, în cadrul cãruia se dezvoltã
ºi cu care are legãturi de coexistenþã.
Toate cele 10 caracteristici ale
sistemului geografic românesc provin
din structura geograficã a nucleului sãu,
Carpaþii, care sunt total diferiþi faþã de
oricare alt lanþ muntos din lume. Ca
urmare, diferã ºi funcþionalitãþile lor
fizice ºi socio-economice.
II. PRINCIPALELE CARACTERE
SOCIO-ECONOMICE ALE
GEOSISTEMULUI CARPATODANUBIANO-PONTIC
1) Întregul nostru spaþiu, inclusiv
Carpaþii, a oferit de timpuriu condiþii
bune de habitat. Amintim cã 23% din
teritoriul carpatic este ocupat de
depresiuni, cu potenþial permanent de
vieþuire. De aceea, în Carpaþi ºi în
întregul lor domeniu populaþia s-a fixat
mai de timpuriu decât, de exemplu, în
unitãþile deschise, de stepã. Putem da ºi
un exemplu actual: în Carpaþi sunt 67 de
oraºe, faþã de Câmpia Românã cu 54 ºi
Transilvania cu 37 (în 2002).
2) Complementarismul bogãþiilor
specifice treptelor de relief a condus la
un puternic complementarism
economic, de douã tipuri: pe plan local
(în special în depresiuni ºi la contactele
dintre treptele de relief) ºi pe plan
general, la nivelul Domeniului Carpatodanubiano-pontic.
 Complementarismul local obliga pe
om sã practice deodatã mai multe meserii

ºi lega astfel pe locuitori cu mii de fire
de mediul pe care îl exploatau, fãcând
din ei oameni ai locurilor.
 Complementarismul general se
realizeazã între marile regiuni
geografice ale Domeniului, dispuse
circular ºi radiar faþã de Carpaþi. El a
impus crearea ºi sudarea unui sistem
economic general, rezultat din
integrarea ºi unirea permanentã a
economiilor locale. Aceastã unire
economicã a fost, de fapt, ºi prima
unire a dacilor ºi apoi a românilor.
Formele
de
manifestare
economicã a complementarismului
erau variate ºi s-au amplificat continuu,
dar mereu pe calapodul unei circulaþii
radiar-concentrice, care determina,
cu permanenþã, unificarea pe tot
teritoriul Domeniului. Exemplul cel
mai elocvent, în acest sens, a fost
transhumanþa româneascã, între
cercul pajiºtilor alpine carpatice ºi
periferia Domeniului, pânã la Dunãre,
la Mare, la Nistru ºi spre Tisa.
Reþinem douã concluzii de mare
importanþã, din aceastã transhumanþã, de
fapt, din întreaga circulaþie impusã de
complementarismul economic:
a) pe plan etnic, lingvistic ºi
cultural, transhumanþa ºi toate
schimburile
contribuiau
la
omogenizarea permanentã a neamului
ºi a naþiunii române;
b) aceastã circulaþie du-te-vino se
fãcea îndeosebi între Transilvania,
împreunã cu Cununa carpaticã, ºi
restul Domeniului. În felul acesta,
centrul geografic al Spaþiului carpatodanubiano-pontic, Transilvania, a
cãpãtat funcþia de prelucrãtor
permanent al tuturor noutãþilor ce se
iveau în viaþa locuitorilor de pe
întregul teritoriu; Transilvania devine
deci centrul unificator de neam, de
limbã, de culturã, cãci aici se prelucra
anual întreaga bogãþie spiritualã sositã de
pe întreg Domeniul ºi, de aici, în formã
nouã, se rãspândea în exterior, pe
aceleaºi cãi radiare. Unificarea se
fãcea natural, fãrã a fi preconceputã,
cãci se încadra unui geosociosistem cu
funcþiuni permanent unificatoare.
3) Rolul de apãrare a sistemului
nostru geografic a contribuit, ºi el, la
întãrirea unitãþii de neam. Carpaþii ºi
pãdurea au barat invaziile dinspre
stepe, iar structura radiar-concentricã
a favorizat apãrarea localã ºi
generalã. Aliniamentele de retragere
erau concentrice. Cu cât cercul se
strângea spre depresiunile carpatice,
cu atât apãrarea devenea mai
puternicã. În ultimã instanþã,

rezistenþa se sprijinea pe Carpaþi. Azi
existãm ca o insulã de latinitate, total
izolatã, deoarece condiþiile geografice
au favorizat rezistenþa noastrã împotriva
oricãror presiuni externe.
4) Carpaþii au fost ºi factor
polarizator al Marii Uniri ºi au impus
forma rotundã a þãrii. Obºtile de tip
dacic ºi apoi cele protoromâneºti au
intrat de la început în jocul procesului
unificator determinat de structura radiarconcentricã a geosistemului, deoarece viaþa
se
organiza
în
contextul
informaþional pe care îl stabilea de-a
lungul timpului cu mediul geografic
respectiv. S-a închegat mai întâi un
sociosistem unitar dacic, ce includea
întregul Domeniu, de la Nistru pânã la
Tisa ºi la sud de Dunãre, în centrul sãu
tronând Carpaþii. Drumul a fost apoi
reluat de protoromani ºi de români, dar
în condiþii istorice noi, în general
potrivnice unui mers normal de
unificare teritorialã. Geosistemul pulsa
însã mereu direcþii unificatoare în
sociosistemele ce se închegau, în timp,
pe acest pãmânt.
Dar, în sociosistem acþioneazã
totodatã, pe lângã elementele date (naturale
sau sociale), ºi elemente impuse sau
dictate de interese de grup ori interese
externe care, aproape fãrã excepþie, au
fost potrivnice unificãrilor. Exemplu,
ocuparea de cãtre strãini a Transilvaniei,
centrul prelucrãtor ºi unificator al
geosociosistemului românesc, timp de peste
800 de ani, a frânat unificarea þãrilor feudale
româneºti, încercatã încã la 1600 de cãtre
Mihai Viteazul, pânã la primul rãzboi
mondial, când naþiunile asuprite au spart
Imperiul austro-maghiar. Tendinþa
generalã de unire a învins însã, deºi încet
ºi greu. În 1918 s-a revenit la unitatea
Daciei, nu prin rãzboaie, ci prin voinþã
naþionalã. România Mare, rotundã ca ºi
Carpaþii, s-a suprapus firesc pe sistemul
teritorial Carpato-danubiano-pontic.
Sã vedem, acum, care a fost
elementul sau factorul dominant al
unificãrii în sistem, cãci a fost ºi un
factor determinant.
III. SISTEMUL DE CIRCULAÞIE
CARPATO-DANUBIANO-PONTIC,
FACTOR DETERMINANT AL
UNIFICÃRII ECONOMIEI ªI
NEAMULUI ROMÂNESC
1) În primul rând, subliniem cã,
într-o þarã cu relief fragmentat ºi dispus
în trepte concentrice, reþeaua de vãi, de
depresiuni ºi înºeuãri are o influenþã
determinantã asupra structurii
drumurilor. Deci, ºi în acest cadru, rolul

principal îl au tot Carpaþii, cu trecãtorile
ºi pasurile ce îi strãbat.
2) Pentru unificare, importantã sau
de bazã a devenit structura radiarconcentricã a drumurilor. Toate
drumurile noastre principale duc/sau
pornesc din Transilvania; sunt drumuri
radiare. Existã însã, în paralel, ºi
drumuri circulare.
3) Complementarismul economic a
impus o circulaþie de oameni ºi de
bunuri tot mai intensã pe aceste
direcþii, dar în special în sens radiar.
Aºa a devenit Transilvania loc
central, loc prelucrãtor ºi unificator,
pentru economie, pentru neam, pentru
limbã, pentru culturã.
4) Sistemul de circulaþie Carpatodanubiano-pontic este de tip închis (prin
cãile sale circulare). Trebuie sã specificãm
însã cã nu total, cãci el se deschide
diferenþiat prin cãile radiare, intrând în
contact cu alte sisteme, cu alte zone
economice, cu interesele altor popoare.
5) Chiar mai mult, peste Carpaþi trec
multe drumuri de interes european, cu
direcþii radiare, uneori ºi circulare. Suntem
deci ºi o þarã de tranzit. Or, tranzitul ºi
schimburile economice duc ºi la
schimburi ºi influenþe culturale ºi de alt
gen. Cum în jurul nostru au fost, aproape
întotdeauna, culturi diverse, noi am
preluat de la toate câte ceva. Dar
niciodatã aceste influenþe nu rãmâneau
exclusiv pe latura prin care veneau. Ele
urmau calea sistemului nostru de
circulaþie, spre centrul prelucrãtor,
Transilvania; de acolo, ceea ce rezista
ºi ni se potrivea, se rãspândea apoi pe
tot teritoriul. Din acest motiv am rãmas
permanent cu o culturã proprie ºi
unitarã, care reflectã însã ºi o amplã
sintezã a unor elemente preluate din
culturi mediteraneene, orientale, centrul
sau vest-europene, nordice sau estice.
6) Chiar faptul cã românii nu au avut
ºi nu au dialecte este o urmare a rolului
unificator al sistemului nostru
geografic. Dacã pe teritoriul Daciei ar
fi existat un alt sistem de circulaþie,
lipsit de centrul prelucrãtor ºi
unificator, Transilvania, atunci nu ar
fi apãrut aici o limbã unitarã 
româna , ci poate mai multe sau ar
fi dispãrut, asimilatã, de exemplu, de
cea slavã, ca în Bulgaria, lugoslavia º.a.
7) Ca urmare, putem conchide cã
fondul nostru natural de drumuri ºi
de circulaþie, radiar-concentric, impus
de structura geograficã a Carpaþilor, a
influenþat în permanenþã unificarea
economicã, unificarea de limbã ºi
etnicã, unitatea de interese, de
culturã, de credinþã, de idealuri. De

aceea, putem afirma cã în 1918 s-a
realizat numai unirea administrativpoliticã, ce venea sã contureze forma
normalã a unui conþinut naþional ºi
teritorial care erau unitare de secole sau
de milenii.
*
**
Poate cã, în secolul XXI mediul
geografic în general ºi cel Carpatodanubiano-pontic în special vor
interacþiona în alt mod cu populaþia pe
care o suportã, decât s-a întâmplat timp
de peste 2000 de ani. Ne referim la
influenþe ºi chiar determinism asupra
unitãþii de neam, culturã, economie,
unitate statalã etc. Noua societate a
cunoaºterii, noile tipuri de globalizare,
sau impunerea de la sine, sau forþatã, a
unei gândiri tot mai virtuale ºi a
schimbãrii aproape totale a funcþiilor
statului etc., conduc la alte raporturi
Om-mediu, la alte tipuri de influenþe ale
mediului geografic, la o altã gândire,
proiectare ºi exploatare a mediului
regional sau local. Localnicii, politicienii
ºi toþi factorii de rãspundere, dar mai ales
specialiºtii în diferite domenii trebuie sã
se orienteze spre tot ce poate conduce
þara lor, regiunea sau locul respectiv, la
o dezvoltare durabilã, în care mediul
geografic are ºi va avea roluri variabile,
impuse uneori ºi de etapã, dar totdeauna
importante. Socotim cã, în etapa
actualã, mediul nostru geografic ºi
potenþialul socio-uman pot conduce,
înainte de toate, la un turism extrem de
intens ºi variat, cu condiþia sã-l
ajutãm prin infrastructurã adecvatã,
prin profesionalism ºi avantaje
materiale normale, nu exagerate.
Turismul foarte dezvoltat va atrage
apoi, dupã sine, mai multã industrie,
mai multã cercetare ºtiinþificã, o
agriculturã intensã ºi ecologicã etc.
Oricum însã, unitatea dintre Om ºi
geosistemul Carpato-danubiano-pontic,
într-o permanentã armonizare, va rãmâne
cu un specific românesc ºi în cadrul
Uniunii Europene, pornitã pe calea unei
dezvoltãri durabile. Suntem siguri cã,
alãturi de sintagmele Cizma italianã,
Hexagonul francez, Anglia insularã,
Grecia insularo-peninsularã ºi altele,
România va fi recunoscutã în UE ºi în
lume ºi cu supranumele de Coroana
carpato-danubiano-ponticã,
un
geosociosistem teritorial bine structurat,
fãrã nici un fel de regiuni sau þinuturi
autonome-teritorial de tip etnic sau de alt
tip kosovar.

Editura Fundaþiei România de Mâine la Târgul Gaudeamus

Lansãrile sporesc magia cãrþilor

Locuri privilegiate de întâlnire a
autorilor de carte cu cititorii, aºteptate
cu nerãbdare, cu bucurie ºi de unii ºi de
alþii, lansãrile au darul de a spori magia
acestui obiect fãrã de care nu am avea
înþelepciunea lumii, nici porþi deschise
spre visare, nici chei pentru a depãºi
vicisitudinile acestor vremi, uneori atât
de ostile, devenind cu timpul o metodã
penetrantã de a da aripi imaginaþiei.
Asemenea momente faste le-a oferit
ºi Editura Fundaþiei România de Mâine,
prin organizarea, în cadrul Târgului
Internaþional Gaudeamus-Carte de
Învãþãturã, la standul sãu inconfundabil
de carte universitarã, lansãrii a douã
lucrãri elaborate de prestigioase cadre
didactice de la Facultatea de Sociologie
ºi Asistenþã Socialã  Doctrine, politici
ºi strategii de securitate, semnatã de
prof. univ. dr. Aurel V. David, decanul

acestei facultãþi, ºi Introducere în
politicile sociale purtând semnãtura
lectorului univ. dr. Nela Mircicã.
Beneficiind de participarea unor
profesori, cercetãtori, specialiºti,
evenimentul a fost deschis de doamna
Georgeta Mitran, directoarea Editurii
Fundaþiei România de Mâine, care a
evocat câteva repere ale specificului
activitãþii acestei instituþii. Cartea
universitarã are o destinaþie mai specialã,
adresându-se cu precãdere studenþilor
Universitãþii Spiru Haret, dar ea prezintã
un interes mult mai larg ºi pentru
specialiºtii din domeniile abordate.
Caracterul didactico-universitar al
activitãþii Editurii restrânge cumva aria
de publicare a altor lucrãri, cum ar fi
tratatele, monografiile, care apar,
într-adevãr, mai rar  a mãrturisit
doamna Georgeta Mitran .

Punând accentul pe oportunitatea
apariþiei valoroasei lucrãri Doctrine,
politici ºi strategii de securitate, conf.
univ. dr. Gheorghe Iscru, de la
Universitatea Creºtinã Dimitrie
Cantemir, a subliniat caracterul
informal al acesteia, strategia globalã de
securitate promovatã de Marile Puteri
 SUA ºi Rusia , apreciind cã, sub
raport didactic, cartea reprezintã o
excelentã realizare, fiind foarte bine
structuratã.
Într-adevãr, în investigarea
problematicii securitãþii organizãrilor
sociale, autorul a optat pentru abordarea
diferenþiatã a gândirii ºi acþiunii
doctrinare, politice ºi strategice a
securitãþii ºi, de asemenea, pentru
identificarea consecinþelor perverse pe
care acestea le produc asupra securitãþii

entitãþilor socio-politice (statale) ºi asupra
organizãrilor sociale (naþiunile).
Problematica securitãþii este abordatã
din trei perspective: ca un concept
multivalent, cu aplicabilitate în domeniul
organizãrilor sociale; ca proces socialpolitic, juridic ºi administrativ; ca stare
de drept sau stare de fapt a organizãrilor
sociale.
Pe acest fundament au fost delimitate
abordãrile de tip ideologic de cele de tip
sociologic ºi relevate consecinþele gândirii
ºi acþiunii doctrinar-politice exclusive
asupra organizãrilor sociale, respectiv, a
naþiunilor.
Este limpede, dezideratul promovãrii
securitãþii sociale, a unei securitãþi
globale, poate fi atins numai cu ajutorul
cercetãrii teoretice (care trebuie sã ofere
explicaþia satisfãcãtoare a existenþei
sociale) ºi al studiilor centrate pe aceastã

problematicã, prin care sã fie investigate
sursele de profunzime ale proceselor
sociale insecurizante ºi proiectate
modalitãþile de intervenþie în existenþa
socialã, care sã întreþinã organizãrile
sociale, naþiunile în stare de securitate.
Lectura acestei cãrþi oferã un exerciþiu
intelectual, cu ample consecinþe
formative, mijlocind, în fond,
cunoaºterea surselor, sensului ºi
semnificaþiei principalelor doctrine,
politici ºi strategii de securitate.
Remarcând faptul cã lucrarea este
dedicatã în special studenþilor, lectorul
universitar Florin Popa, de la Facultatea
de Sociologie ºi Asistenþã Socialã a
Universitãþii Spiru Haret a pus în
evidenþã structura foarte generoasã a
lucrãrii, caracterul ei enciclopedic,
efortul autorului de a însoþi fiecare
capitol cu o concluzie, cu incitante
întrebãri, constituindu-se astfel într-un
veritabil îndrumar.
Vizibil emoþionat, autorul cãrþii, prof.
univ. dr. Aurel V. David, a mulþumit
participanþilor, în primul rând Editurii
Fundaþiei România de Mâine, care i-a
oferit ºansa de a fi prezent la aceastã
lansare, produsul fiind rezultatul unor
mai vechi preocupãri. Abordând aceastã
problematicã complexã autorul a
subliniat faptul cã a procedat la
construirea unui sistem de axe ºi
modalitãþi de acþiune a oamenilor politici
ºi a strategilor, de la superputeri la
hiperputeri ºi a ajuns la alianþe politice
ºi militare, la state naþionale, prezentând
disfuncþiile, factorii de risc, ameninþãrile.
Din aceastã perspectivã a fost conceputã
lucrarea care se înscrie în demersul
didactic, în paleta nevoilor studenþilor,
ajutaþi sã înþeleagã rostul de implicare a
lor în viaþa cetãþii. În elaborarea lucrãrii
am fost tot timpul încurajat de dorinþa
de a contribui la descifrarea ºi construirea
reperelor care definesc interesele de
securitate  a conchis autorul, mulþumind

din nou tuturor celor care l-au onorat cu
prezenþa.
Referindu-se la cea de-a doua
lucrare, care a fost lansatã în acelaºi
spaþiu elevat,  Introducere în politici
sociale  realizatã de lector univ. dr. Nela
Mircicã, prof. univ. dr. Aurel V. David
a subliniat faptul cã era necesar sã se
regãseascã în programa analiticã ºi un
asemenea curs universitar, care s-a impus
prin valoarea practicã, dar ºi prin rigoarea
ºtiinþificã. Momentul acesta al apariþiei
lucrãrii este cu atât mai bine ales cu cât,
se ºtie, activitatea socialã a fost
întotdeauna dependentã de zona
politicului, accentul pus pe protecþia
socialã fiind foarte util.
Dupã ce a mulþumit participanþilor,
autoarea a precizat cã prin aceastã lucrare
ºi-a propus sã realizeze o analizã a
politicilor sociale privind aspecte ale
existenþei individuale ºi grupale.
Capitolele cãrþii sunt elocvente pentru
conþinutul ei: politici sociale; configurare
conceptualã; istoric al preocupãrilor de
protecþie socialã; fundamentul economic
ºi etic al politicilor sociale; sãrãcie ºi
excluziune socialã; bunãstare socialã ºi
stat al bunãstãrii; componente ale
politicii sociale; Uniunea Europeanã ºi
politicile sociale.
Lucrarea urmãreºte, printre altele,
însuºirea ºi utilizarea unui limbaj
consensual în domeniul politicilor
sociale, care sã reprezinte un cadru unitar
de abordare a problemelor specifice de
cãtre specialiºtii în acest domeniu. Sunt
oferite instrumente de lucru pentru
dezvoltarea abilitãþilor de cercetare, a
capacitãþii de a gãsi soluþiile cele mai
potrivite cu situaþiile concret întâlnite.
În final, se poate spune cã ziua
lansãrilor de carte organizate de Editura
Fundaþiei România de Mâine, în cadrul
Târgului Gaudeamus, s-a constituit
într-o bucurie a sufletului, oferind ºansa
unicã de a trãi intens un registru generos
de sentimente umane.
Adela DEAC
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90 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Programul Televiziunii România de Mâine
TVRM Educaþional
LUNI
1 decembrie 2008
06:00 Moment poetic  versuri închinate þãrii. Emisiune de Lucian Chiºu
06:10 Film documentar (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Un rãspuns pentru fiecare. Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deutsche Welle (r)
07:50 Promo
08:00 Unde ne sunt absolvenþii (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
10:58 Promo
11:00 1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României  transmisiune directã
de la Arcul de Triumf. Realizator George Marinescu
12:28 Promo
12:30 Film artistic românesc: Neamul ªoimãreºtilor
14:50 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Nicolae Iorga  o conºtiinþã în fãurirea României Mari.
Realizator Cezar Lungu
16:00 Copiii cântã Unirea. Spectacol realizat de Dumitru Cucu
16:58 Promo
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi: Ciprian Porumescu (II)
18:20 Moment poetic dedicat Unirii. Realizator Lucian Chiºu
18:30 Teatru în fotoliu de acasã: Scenariu dedicat Unirii.
Emisiune de Viorel Popescu
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Contrapunct. Emisiune de George Marinescu  ediþie specialã
22:00 Film documentar: 90 de ani de la Marea Unire.
Realizator Daniel Paraschiv
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 19)
23:15 1 Decembrie  Ziua Naþionalã a României (r)
00:45 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi: Ciprian Porumescu (II) (r)
02:15 Contrapunct (r)
03:15 Nicolae Iorga  o conºtiinþã în fãurirea României Mari (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)

MARÞI
2 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Popasuri de suflet (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Copiii cântã Unirea (r)
08:00 Haretiºtii (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Invitatul de la ora 13. Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt

19:20 Promo
19:30 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Electorale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Film documentar: Body&Soul (ep. 8)
21:00 Academica  Istoria care doare. Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Popasuri de suflet. Emisiune de Violeta Screciu
22:30 Film serial: Destine furate (Filipine) ep. 20
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI
3 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Electorale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Ani de liceu (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Natura Planetei Terra
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Academica  Economia pentru cine? Emisiune de Ilie ªerbãnescu
21:00 Electorale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Exclusiv pentru premianþi. Emisiune de Carmen Fulger
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 21)
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose la dispoziþia dvs (r)
05:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)

JOI
4 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Electorale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Performeri în arenã (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo

11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Natura Planetei Terra
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Top sport. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Calendarul lunii noiembrie. Emisiune de Ion Dodu Bãlan
21:00 Academica  Cãrþi ºi probleme. Emisiune de Mihai Ungheanu
22:00 Electorale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 22)
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)

VINERI
5 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Electorale în stil Caragiale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Top sport (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Natura Planetei Terra
14:00 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Unde ne sunt absolvenþii Universitãþii Spiru Haret.
Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Istorie ºi istorii. Emisiune de Mircea Dogaru
23:30 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã la dispoziþia dvs (r)
05:00 Profil spiritual (r)

SÂMBÃTÃ
6 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Electorale în stil Caragiale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Popasuri de suflet (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Cucu
09:00 Ateneul artelor (r)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50 Promo
12:00 Agricultura ºi alimentaþia. Emisiune de Gheorghe Predilã
12:57 Promo
13:00 Academica  ªtiinþã. Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardelean
14:30 Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Arta de a trãi. Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi. Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Teatrul în fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Zidul (1974). În rolurile principale:
Gabriel Oseciuc, Gheorghe Dinicã, Victor Rebengiuc.
Regia Constantin Vaeni
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
02:30 Academica ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

DUMINICÃ
7 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã. Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
12:00 Cum vã place? Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului. Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Academica  Ateneul artelor. Emisiune de Mircea Micu
15:00 Toatã lumea pe gazon. Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut. Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Din instituþiile statului. Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Sub semnul muzelor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
20:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret. Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Contrapunct. Emisiune de George Marinescu
22:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
22:30 Film artistic: Fluierul fermecat (SUA)
00:00 Dor de-acasã (r)
02:00 Cum vã place! (r)
03:00 Contrapunct (r)
04:00 Sub semnul muzelor (r)
05:00 Toatã lumea pe gazon (r)

TVRM Cultural
LUNI
1 decembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Film documentar (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
07:30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Aplauze pentru haretiºti. Emisiune de Carmen Stoianov
09:00 Clubul liceenilor. Ediþie specialã de 1 Decembrie.
Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
10:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
11:00 1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României  transmisiune directã
de la Arcul de Triumf. Realizator George Marinescu
12:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
13:00 Academica  Cãrþi ºi probleme (r)
14:00 Ecumenica  Biserica întregirii  ediþie specialã de 1 Decembrie.
Realizator Sorin Bejan
15:00 Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
16:00 Cântecele Unirii care ne-au însoþit istoria
16:30 Istorie ºi credinþã  Tismana
17:00 90 de ani de la Marea Unire - Simpozion organizat
de Universitatea Spiru Haret. Realizator Mircea Dogaru
19:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
20:00 Unirea prin ochi ºi glas de copii. Realizator Dumitru Cucu
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 La hanul morãriþei  ediþie specialã. Realizator Paulina Irimia
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României (r)
00:00 Promo

MARÞI
2 decembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul (r)
07:30 Capcana timpului (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Oameni care au fost, oameni care sunt (r)
12:00 Recital de muzicã popularã. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
12:30 Gândeºti, deci exiºti (r)
13:00 Amfiteatru cultural  Cultura unei generaþii (r)
14:30 Tradiþii ºi obiceiuri (r)
15:00 Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune de Ioan Filip
16:30 Mapamond cultural - film documentar
17:00 Gândeºti, deci exiºti. Emisiune de Irina Haideþ
17:30 România creºtinã. Emisiune de Mihail Diaconescu
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist  Germania (ep. 7)
19:00 Cultura corpului. Emisiune de N. Postolache
19:58 Promo
20:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã. Emisiune de Mihai Darie
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Film artistic: Ecaterina Teodoroiu (r)
00:00 Promo

MIERCURI
3 decembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural - film documentar (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Academica  Ateneul artelor (r)
11:00 Filmul ºi istoria (r)
11:30 Aplauze pentru haretiºti (r)
12:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
13:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
14:30 Comorile oraºului. Emisiune de Cezar Lungu (r)
14:58 Promo
15:00 Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ion Filip
16:30 Mapamond cultural - film documentar
17:00 Amfitrion Corina. Emisiune de Corina Chiriac
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist  Germania (ep. 8)
19:00 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Un actor ºi rolurile sale. Emisiune de Ion Bucheru
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Echipele Gusti. Societatea româneascã, încotro?
Emisiune de Florian Tãnãsescu
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Film artistic de artã: 1788 (Franþa)
00:00 Promo

JOI
4 decembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul (r)
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Profil spiritual (r)
12:00 Cafe concert (r)
12:30 Parodi Press (r)
13:00 Echipele Gusti. Societatea româneascã, încotro? (r)
14:30 Mari concerte, mari interpreþi, mari regizori (r)
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ion Filip
16:30 Mapamond cultural - film documentar
17:00 La hanul morãriþei. Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist  Germania (ep. 9)
19:00 Generaþia în teniºi. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
20:00 Românul cetãþean european. Emisiune de Gh. Oniºoru
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Amfiteatru cultural: Istorie ºi istorii
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
23:00 România creºtinã. Emisiune de Mihail Diaconescu
23:30 Promo

VINERI
5 decembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul (r)
07:30 Cafeneaua literarã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme
08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Film artistic de artã: 1788 (Franþa)
11:30 Casa noastrã (r)
12:00 Exclusiv pentru premianþi (r)
13:00 Ferestrele memoriei (r)
14:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti (r)
14:58 Promo
15:00 Teatru in fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu
16:00 Generaþia în teniºi. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
17:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu (r)
18:00 Ghici cine vine la Silvia. Emisiune de Silvia Dumitrescu
19:00 Oameni care au fost, oameni care sunt. Emisiune de Marina Roman
20:00 Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardelean
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Academica  Ateneul artelor. Emisiune de Mircea Micu
22:00 Muzicã clasicã. Emisiune de Mihai Darie
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Filmul ºi istoria. Emisiune de Eugen Atanasiu
23:00 Aplauze pentru haretiºti. Emisiune de Carmen Stoianov
23:30 Promo

SÂMBÃTÃ
6 decembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Cafe concert (r)
07:00 Deutsche Welle (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Lecturi din Caragiale (r)
09:00 Film pentru copii  opera comicã. Realizator Daniel Paraschiv
10:00 Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardelean
10:30 Aplauze pentru haretiºti. Emisiune de Carmen Stoianov
11:00 La hanul morãriþei. Emisiune de Dumitru Cucu
11:57 Promo
12:00 Teatru în fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu

Opinia

naþionalã

13:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº
13:30 Casa noastrã.
14:00 Cine ºi unde ne sunt absolvenþii. Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Muzica anilor 80. Emisiune de Daniel Paraschiv
15:00 Amfiteatru cultural: Istorie ºi istorii (r)
16:30 Cafeneaua literarã. Emisiune de Dumitru Cucu
17:00 Exclusiv pentru premianþi. Emisiune de Carmen Fulger
18:00 Cultura corpului. Emisiune de N. Postolache
19:00 Cu lãutarii dupã mine. Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Clubul liceenilor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
21:00 Film artistic românesc: Duhul aurului (1974). Regia Dan Pizza.
În rolurile principale: Leopoldina Bãlãnuþa, Ernest Maftei.
Într-o aºezare auriferã din Munþii Apuseni, personajele celor
douã pãrþi ale filmului  Marza ºi Lada  cad victima febrei
aurului, care îi condamnã la pierderea minþilor sau chiar a vieþii.
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Academica  Cãrþi ºi probleme. Emisiune de Mihai Ungheanu
23:30 Promo

DUMINICÃ
7 decembrie 2008
06:00 Cu lãutarii dupã mine (r)
07:00 Ora de religie (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Tradiþii ºi obiceiuri (r)
09:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de Valeriu Marinescu
10:30 Un actor ºi rolurile sale. Emisiune de Ion Bucheru
11:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
11:30 Românul  cetãþean european
12:00 Ghici cine vine la Silvia. Emisiune de Silvia Dumitrescu
13:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
13:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
15:00 Societatea Naþionalã Spiru Haret
15:30 Mari concerte, mari interpreþi, mari regizori.
Emisiune de Daniel Paraschiv
17:00 În cãutarea folk-ului pierdut. Realizator Maria Gheorghiu
18:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti
19:00 Am venit cu drag la voi. Emisiune de Georgel Nucã
21:00 Film artistic: Renaºterea Regelui  China (partea II)
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Capcana timpului. Emisiune de Mircea Itul
23:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:00 Promo
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OPINIA NAÞIONALÃ

90 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Alba Iulia

Pecete de credinþã

Mioara VERGU
În acele zile reînviase toatã istoria
neamului. Devenise explicitã toatã trãirea
întru unitate, întru credinþã în unitatea
poporului român. Era o atmosferã de
sãrbãtoare maturã, gânditã ºi pregãtitã în
lung de secole. Veneau în coloane sã
consfinþeascã un act de voinþã, un act de
dorinþã. Era clipa adevãrului fiecãruia, a
credinþei tainice cã adevãrul tuturor
românilor se împlineºte. Priviserã în 1859
cu dragoste ºi încredere la unirea Moldovei
cu Þara Româneascã. Participaserã cu
rãspundere la rãzboiul de independenþã.
ªtiau cã nu era departe clipa când Noi vrem
sã ne unim cu Þara! va deveni realitate.
Din Maramureº, din Þara de Sus, din Banat,
din Criºana, din Sãlaj, Bistriþa, din Apuseni,
din toate zonele respiraþiei româneºti s-au
strâns în ultimele zile ale lui noiembrie 1918
peste 100 000 de oameni în costume
naþionale, în costumele epocii, înnobilate
de tricolor, sã fie martorii Marii Uniri. ªi-au
adus aminte atunci, cu voce tare, fãrã
ferealã, de Mihai Viteazul, de Horea, Cloºca
ºi Criºan, de Avram Iancu, ºi-au adus aminte
ºi au cântat cântecele neamului. Era un
entuziasm fãrã margini. Privirile, gândurile
ºi sentimentele tuturor erau întru maica þarã.
Garniturile de tren erau ciorchine de
oameni, cãruþele erau ciorchine de oameni,
drumurile deveniserã adevãrate cãi ale
victoriei. Platoul romanilor devenise mic,
neîncãpãtor pentru toþi cei veniþi sã vadã,
sã audã, sã împlineascã. Sãtenii adunaþi pe
Câmpul lui Horea dãdeau glas speranþei. Cei
1228 de delegaþi aflaþi în Sala Unirii se
rosteau, rostind milioane de glasuri, Unirea
cu Þara! Era la Alba Iulia, în Cetate, o nouã
Câmpie a Libertãþii. Veniserã cu toþii la
marele praznic al neamului! La intrare în
Alba Iulia, studenþii ºi fanfara lor au
întâmpinat participanþii cu un cântec care
spunea: Trãiascã România Mare/ Lãþind
cu fala ei hotare/ Pe moºtenirea lui Traian,/
ªi de sub veacuri de robie/ O þarã mândrã
sã învie/ Pe oseminte de Român. Drept
rãspuns, coloanele cântau Deºteaptã-te
române ºi Ardealul, Ardealul ne cheamã.
Pe ei îi frãmânta dorinþa de unire, sperau ºi
credeau în ea pentru cã gândeau cã vor fi
liberi ºi vor avea ºi ei pãmântul lor ºi
drepturi egale cu toþi.
Ziua de 1 Decembrie era, meteorologic,
o zi obiºnuitã de iarnã. Dar cine avea timp
sã vadã norii ºi sã simtã frigul? Toþi
simþeau primãvara, simþeau zorii unei
istorii noi. În jurul orei 12 s-a anunþat cã
s-a semnat actul Unirii Transilvaniei cu
România. Mulþimea a izbucnit în aplauze
ºi aruncând cãciulile în sus, fluturând
steaguri tricolore, oamenii au strigat
Trãiascã România Mare! Fanfarele
cântau, clopotele catedralei nu mai încetau
sã batã. Pe cele patru scene aºezate în patru
colþuri ale Câmpului lui Mihai, patru
tribuni au confirmat ºtirea, au vorbit cu
înflãcãrare
despre
istoricitatea
momentului. Ei au vorbit în numele Unirii,
în numele zilei de 1 Decembrie 1918, în
numele dorinþei împlinite a milioane de
români George Pop de Bãseºti a spus:

Acum pot sã mor cã am vãzut cu ochii
mei Unirea: Unirea era crezul de viaþã.
Unirea devenise raþiunea existenþei. Hora
de steaguri tricolore rãzbuna supliciile
martirilor neamului. Se jura pe tricolor, se
sfinþea tricolorul în lumina zidurilor cetãþii
istorice ale Albei Iulia. Alba Iulia martorã
a dãinuirii milenare pe acest tãrâm a
poporului român. Cãtre Alba Iulia erau
îndreptate toate privirile neamului. Se
deschidea o nouã erã. O erã care nu a fost
uºoarã. Unirea neînsemnând decât un pas,
crucial ºi necesar, un pas în lungul ºir care
sã conducã la imaginea de astãzi a Albei
Iulia, a Transilvaniei, a României. În acele
clipe de început de iarnã se vedea ºi se
auzea cum înfloreºte þara. O aºa bucurie
nu se poate pogorî peste om de douã ori în
viaþã!  îºi amintea, acum 25 de ani, unul
dintre participanþii la Marea Unire.
Bucuria, entuziasmul, manifestãrile
sãrbãtoreºti au continuat un timp. Apoi,
coloanele Unirii s-au îndreptat cãtre vetre
sã spunã, sã povesteascã, sã împlineascã
bucuria în locurile dãinuirii. Dar vestea le-o
luase înainte. Pe unde treceau erau
întâmpinaþi cu cântece patriotice, se auzea
pânã departe ca imn al victoriei
Deºteaptã-te române. Se plângea pe
tricolor descãtuºarea, împlinirea, se
omagia prin aceste lacrimi de bucurie
credinþa de veacuri. Oamenii s-au întors
la rosturile lor care pãreau cã sunt aceleaºi,
dar ei ºtiau cã sunt altfel. ªtiau, din
hotãrârea prezentatã la 1 Decembrie de
Vasile Goldiº, cã urmeazã un amplu ºi
avansat program de reforme democratice,
un program prin a cãrui împlinire, pe lângã
temelia noului stat, se punea ºi temelia unei
noi vieþi pentru milioane de români.

Legitimitatea Marii Uniri  confirmatã,
recunoscutã ºi de naþionalitãþile conlocuitoare
Adela DEAC
Exprimând solidaritatea cu românii care
ºi-au vãzut împlinit visul sacru de unire a
Transilvaniei cu România, naþionalitãþile
conlocuitoare au aderat cu entuziasm la
acest act de însemnãtate istoricã.
Astfel, organul Comunitãþii sãseºti
Schassburger-Zeitung, încã la 30
noiembrie 1918, în ajunul Marii Adunãri de
la Alba-Iulia, a recunoscut justeþea
nãzuinþelor româneºti ºi s-a pronunþat
pentru unirea cu România. Dupã ce constata
cã Ungaria, istorica Ungarie, cum o ºtiam
înainte cu luni de zile, azi nu mai este,
ziarul sãsesc subliniazã cã 26 de comitate
vor fi încorporate mâine la regatul României.
...Mâine, duminicã de întâi decembrie.
Mâine o sutã de mii de români, reprezentanþii tuturor teritoriilor locuite de români,
vor umplea Valea Mureºului, de la Alba
Iulia, sediul principelui ardelean, vechea
Albã, Carolinã va fi martora celei mai
sublime înãlþãri a unui popor plin de viaþã,
trezit de libertate. Românii îºi descopãr
înaintea judecãþii istorice ranele, care nu s-au
putut niciodatã vindeca ºi în prevederea
înþeleaptã cã trebuie sã-ºi asigure pentru
vecie dreptul neamului lor  tot atât de sfânt
ºi de inviolabil ca ºi dreptul de credinþã, 
se rup de Ungaria... Mâine înfãptuieºte visul
unui puternic viitor, a unei mãriri naþionale,
a unirii tuturor românilor, pânã unde numai
stãpâneºte limba româneascã într-o patrie
unitarã. Saºii transilvãneni din Bucureºti,
întruniþi la 11 decembrie 1918 în sala
Transilvania, declarau cã au luat cu mare
bucurie ºi cu satisfacþie cunoºtinþã despre
declaraþia Adunãrii Naþionale a tuturor
românilor, din Ardeal, Banat ºi Ungaria...

Spiritul de dreptate ºi de libertate, care
strãluceºte cu deosebire la punctul 3 al
acestei declaraþiuni, a împrãºtiat toate
grijile care cuprinseserã pe saºii
transilvãneni din cauza evenimentelor din
timpul din urmã. În încheiere, ei salutau
cu entuziasm unirea Ardealului cu
România, sãvârºitã în acest spirit...
Consiliul naþional sãsesc, întrunit la
Mediaº la 24 decembrie 1918/6 ianuarie
1919, a aderat la Declaraþia de la Alba Iulia.
În rezoluþia adoptatã cu acest prilej se arãta
cã prin unirea Transilvaniei cu România, se
creeazã un complex, a cãrui unitate se aflã
motivatã de raporturi etnografice. În vederea
acestui fapt ºi în convingerea cã aici se
îndeplineºte un proces de importanþã istoricã,
poporul sãsesc, întemeiat pe dreptul de liberã
dispunere, declarã alipirea sa la Regatul
Român ºi salutã frãþeºte poporul român ºi-l
felicitã din inimã pentru îndeplinirea
idealului naþional... Aderãm la hotãrârile
Adunãrii naþionale (de la Alba Iulia  n.n.)
ºi ne exprimãm nãdejdea ºi dorinþa ca ºi
ceilalþi conaþionali sã se alipeascã.
În prima linie þin sã declar cã unirea
noastrã cu România s-a fãcut spontan, din
propria noastrã voinþã ºi nu siliþi, cum susþin
maghiarii. Noi trãim cu românii de veacuri
în cea mai bunã înþelegere ºi în timpul din
urmã am invitat ºi pe ºvabi sã se uneascã
cu România. Faptul acesta l-am accentuat
ºi în actul de unire.
Populaþia ºvabã din Banat a luat
exemplul saºilor din Transilvania ºi a
trimis, prin generalul Berthelot,
Conferinþei de pace din Paris o declaraþie
însoþitã de un memoriu, prin care a cerut
ca Banatul sã fie alipit României, întrucât
ºvabii vor sã fie împreunã cu acea naþiune
românã care este înruditã cu nobila naþiune

francezã. Reprezentanþii legali ºi autorizaþi
ai ºvabilor au accentuat: Declarãm sincer
cã de la naþiunea românã aºteptãm
înfãptuirea aspiraþiilor noastre, în mâinile
ei depunem soarta noastrã. Un memoriu
identic ºi o declaraþie de unire a ºvabilor
din Banat cu România, ca un document de
autodeterminare, au fost prezentate ºi
ambasadelor aliate din Bucureºti.
În urma acestor acte de unire ºi în baza
documentelor de autodeterminare rezultate din
voturile unanime ale adunãrilor naþionale
sãseºti ºi ºvãbeºti, precum ºi ale întrunirilor
conducãtorilor acestor douã naþiuni germane,
reprezentanþii tuturor germanilor din România
s-au adunat, în duminica de 8 iunie 1919,
într-o conferinþã naþionalã la Sibiu ºi, luând
contact direct între ei, au hotãrât sã formeze o
organizaþie unicã, cu scopul de a fi cetãþeni
credincioºi ai noului stat român. Cu acest
prilej, au votat o declaraþie trimisã Consiliului
Dirigent din Sibiu, în care au precizat, textual:
Ne-am întrunit pentru a consolida forþele care
zac în poporul nostru ºi a le pune în serviciul
patriei, rãzimându-ne pe memorabila hotãrâre
de la Alba Iulia. Aceastã declaraþie oficialã,
comunicatã factorilor de conducere ai noului
stat român, a fost semnatã, ca preºedinte al
conferinþei, de dr. Schuller ºi, ca secretar, de
dr. Hans Otto Roth.
Ziarul Ujság din Cluj, în numãrul sãu
din 30 noiembrie, redã atmosfera ce domnea
în ajunul proclamãrii Unirii Transilvaniei
cu România. Sub titlul: Zeci de mii de
oameni se duc la Adunarea Naþionalã
Românã, ziarul scrie: Duminicã dimineaþa,
românimea din Ungaria organizeazã o mare
demonstraþie la Alba-Iulia, cu scopul vizibil
de a oferi proclamaþiei Comitetului român
putere ºi greutate. Cu aceastã ocazie, din
teritoriile Ungariei locuite de români se
adunã la Alba Iulia un numãr
mare de oameni, aproape
fiecare comunã trimite reprezentanþii sãi, iar locuitorii
satelor româneºti de prin
împrejurimi se îndreaptã în
grupuri pe jos spre Alba-Iulia.
Sintetizând ceea ce urma
sã fie înfãptuit la Alba-Iulia,
ziarul maghiar din Cluj,
Kolozsvári Hírlap, scria:
Românimea din þarã se
adunã la Alba-Iulia într-o
adunare naþionalã. Va fi o zi
istoricã pentru românimea
din aceastã patrie.
Ziarul clujean Kolozsvári
Hírlap a adoptat o atitudine
obiectivã la vestea hotãrârilor
de la Alba Iulia. Ziarul
recunoºtea cã Hotãrârea
Adunãrii Naþionale de la Alba
Iulia a românimii din þarã,
judecând dupã antecedente, nu
constituie o surprizã. Realitatea istoricã, mersul evenimentelor, i-au fãcut pe oamenii
clarvãzãtori sã înþeleagã mai
bine cursul istoriei.
Adunarea
Naþionalã
Constituantã de la Alba Iulia
aducea cu ea o schimbare
majorã în viaþa politicã ºi
socialã a Transilvaniei. Eliberarea poporului român de sub

o asuprire secularã s-a rãsfrânt ºi asupra
vieþii politice ºi sociale a naþionalitãþilor
conlocuitoare. Încadrarea în viaþa þãrii,
formarea unei unitãþi strânse de luptã a
forþelor revoluþionare ºi democratice, pentru
a asigura progresul patriei comune, era
principala sarcinã. Acest lucru l-au înþeles,
pe deplin, cercuri tot mai largi ale populaþiei
maghiare. La cea de-a doua aniversare a
Adunãrii Naþionale Române de la Alba Iulia,
ziarul maghiar din Arad sublinia cã este
de netãgãduit cã noul cadru creat de
Adunarea de la Alba Iulia a izvorât din
intenþii umaniste ºi democratice. Ziarul
remarca, în mod deosebit, faptul cã acolo
decizia a luat-o poporul. Publicistul
progresist din Târgu-Mureº, Molter Károly,
scria într-un articol, la 15 decembrie 1918,
cã populaþia maghiarã din Transilvania
trebuie sã aibã încredere în forþele sale ºi sã
nu construiascã visuri bazate pe forþã, ci pe
munca paºnicã.
Semnificativ pentru felul în care opinia
publicã cu vederi înaintate, democratice din
Ungaria a privit actul Unirii românilor din
1918 a fost Manifestul publicat la
Budapesta de proeminente personalitãþi
maghiare, cum ar fi Ady Endre, Bartok Bela
ºi alþii, în care se consemna: Faþã de
naþiunile surori nu avem nici o pretenþie. ªi
noi ne considerãm o naþiune reînnoitã, o
forþã acum eliberatã, ca ºi alþi fraþi, care se
ridicã fericiþi la o viaþã proaspãtã pe ruinele
monarhiei. Ne trezim uºuraþi la conºtiinþa
faptului cã nu mai suntem forþaþi sã fim
stâlpii asupririi. Sã trãim unul lângã altul în
pace ca naþiuni libere cu naþiuni libere.
Evreii din regat de originã transilvãneanã,
în urma mai multor întruniri, au decis sã adere
la hotãrârile luate la Alba Iulia, ele fiind o
expunere de principii concepute într-un spirit
larg de dreptate, menite sã strângã relaþiile
între naþiunea românã ºi populaþia evreiascã.
În acest scop, cu ocazia unei întruniri
pe care evreii de originã transilvãneanã au
þinut-o în ziua de 18 martie s-a votat
urmãtoarea moþiune:
«Evreii ardeleni, domiciliaþi în
Bucureºti, întruniþi în ziua de 18 martie,
luând cunoºtinþã de actul din Alba Iulia din
18 noiembrie (1 decembrie  n.n.) aderã
din inimã ºi cu multã satisfacþie la
programul cuprins în acest act, având în
vedere cã dispoziþiile privitoare la libertatea
naþionalã a limbii materne în învãþãmânt,
administraþie ºi justiþie, la reprezentarea
proporþionalã în parlament ºi guvern, la
asigurarea de drepturi egale, de autonomie
culturalã, religioasã ºi politicã, precum ºi
de necondiþionatã libertate a presei, a
întrunirilor ºi a asociaþiilor corespund în
totul principiilor liberale ºi democratice ale
vremurilor actuale».
O comisiune a evreilor transilvãneni s-a
prezentat la Mihai Popovici, consilierul
afacerilor transilvãnene la Ministerul de
Interne, supunându-i moþiunea votatã.
Din noianul de forme ºi modalitãþi de
manifestare a solidaritãþii naþiunilor
conlocuitoare cu românii, am redat doar
câteva secvenþe relevante pentru a
demonstra dimensiunile aderãrii la actul
legitim de unire a Transilvaniei cu þaramamã, entuziasmul cu care acestea au
înþeles sã susþinã marele eveniment istoric,
perceput ca pe propriul demers.
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Mãrturii din epopeea Marii Uniri

Adela DEAC
Strãbãtutã de un vibrant spirit patriotic,
presa vremii, profund marcatã de marile
evenimente ce aveau loc în perioada ce a
precedat ziua de 1 Decembrie 1918, a
contribuit din plin la pregãtirea ºi
desfãºurarea Marii Adunãri Naþionale de
la Alba Iulia, unitatea, solidaritatea
naþionalã reprezentând mesajul ce rãzbãtea
din paginile scrise. În Manifestul redactat
de ªtefan Cicio Pop ºi Gh. Criºan, intitulat
Cãtre popoarele lumii, apãrut la 18
noiembrie 1918, se afirma cã naþiunea
românã... este hotãrâtã a-ºi înfiinþa pe
teritoriul locuit de dânsa statul sãu liber
ºi independent.
Fãcând cunoscute popoarelor lumii
voinþa ºi hotãrârea sa, naþiunea românã
declara prin Manifest cã ea din ceasul
acesta, oricum ar decide puterile lumii, este
hotãrâtã a pieri mai bine decât a suferi mai
departe sclavia ºi atârnarea.... În vederea
realizãrii acestui scump ideal, în încheierea
Manifestului, se cerea sprijinul întregii
populaþii române din Transilvania, care
sperã ºi aºteaptã cã în nãzuinþele ei pentru
libertate o va ajuta întreg neamul românesc,
cu care una vom fi de aici înainte în veci.
Subliniind necesitatea primordialã a
desãvârºirii statului naþional, la 24
noiembrie 1918, ziarul Unirea din Blaj
scria: Celelalte (deziderate care stãteau
spre rezolvare în faþa poporului român) se
vor face când vom vorbi de o singurã
naþiune românã, de un singur teritoriu
românesc, când o singurã stãpânire va lua
frâiele ocârmuirii în mânã ºi niciun român
nu va fi sub oblãduirea strãinã ºi nici nu
cearcã aceasta cu impetuozitate vulcanicã...
Un singur program ºi o singurã þintã
urmãrim: eliberarea tuturor energiilor de
sub jugul sub care gem azi ºi concentrarea
tuturor forþelor în serviciul acestei idei.
Dupã lansarea însufleþitorului
Manifest, s-a hotãrât convocarea Marii
Adunãri Naþionale la Alba Iulia, unde
reprezentanþii populaþiei româneºti din
Transilvania ºi din pãrþile ungurene urmau
sã decidã asupra viitorului loc.

La 20 noiembrie, a fost publicat textul
convocãrii Marii Adunãri Naþionale. În
acest text  document pãtruns de un fierbinte
patriotism , relevându-se marea
însemnãtate pe care o are pentru poporul
român Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia,
se remarca: Istoria ne cheamã la fapte.
Mersul irezistibil al civilizaþiunii a scos ºi
neamul românesc din întunericul robiei la
lumina conºtiinþei de sine. Ne-am trezit din
somnul de moarte ºi vrem sã trãim alãturi
de celelalte naþiuni ale lumii, liberi ºi
independenþi. În numele dreptãþii eterne ºi
al principiului liberei dispoziþiuni a
naþiunilor, principiu consacrat acum prin
evoluþiunea istoriei, naþiunea românã din
Ungaria ºi Transilvania vrea sã-ºi
hotãrascã însãºi soarta sa de acum înainte.
În ziarul purtând emblematic titlul
Libertatea, Consiliul Naþional Român
din Orãºtie, susþinând cu ardoare
convocarea Marii Adunãri Naþionale de la
Alba Iulia, adãuga: Aceastã adunare este
chematã sã hotãrascã asupra sorþii
neamului nostru ºi sã exprime voinþa
nestrãmutatã a naþiunii române, care
pretinde sus ºi tare unirea naþionalã.
Adresând românilor chemarea pateticã
de a veni la Alba Iulia în numãr cât mai
mare, ziarul scria: Fraþilor, pentru ca
adunarea aceasta sã fie cât se poate de
importantã, datori suntem de a ne îngriji
ca prin numãrul participanþilor sã
dovedim lumii întregi cã poporul român
una este ºi cã toþi împreunã pretindem sus
ºi tare formarea statului naþional român
unitar ºi puternic.
Într-un editorial intitulat La Alba Iulia,
abordându-se problema relaþiilor cu
naþionalitãþile conlocuitoare, ziarul lugojean
Drapelul remarca, printre altele: La
Alba Iulia se va începe un nou capitol al
istoriei naþionale româneºti, iar conþinutul
acestui capitol va fi dat prin vrednicia celor
de faþã ºi a urmaºilor noºtri... Ne vom gândi
la noi, la urmaºii noºtri, la drepturile
noastre, la libertatea noastrã. Ne vom spune
voinþa nestrãmutatã aºa cum s-a oþelit
aceasta în cursul veacurilor de grea
cumpãnã. Dar n-avem sã ne gândim numai
la noi. N-avem sã cãdem în pãcatele

acestora de sub al cãror jug scãpãm acum.
Suntem datori în aceste zile mari sã ne
gândim ºi la cetãþenii noºtri de altã limbã
ºi lege, care de aici înainte vor fi chemaþi
sã împartã cu noi binele ºi rãul. În aceste
momente suntem datori a câºtiga deplina
încredere a acestora, concetãþeni ai noºtri
care privesc astãzi la noi cu teamã ºi
nedumerire. Chemaþi suntem sã le dovedim
prin fapte cã n-au a se teme de noi, pentru
cã libertatea noastrã n-au sã însemne
pentru ei sclavie, ci, din contrã, libertate
ca ºi pentru noi... Noi acum avem sã
dovedim cã lupta mândrã a fost izvorâtã
din porniri generoase ºi nu din pofta brutalã
de a schimba rolurile spre a deveni din
împilaþi împilatori, din oprimaþi opresori,
pentru cã, dacã am face aceasta, ne-am lipsi
pe noi înºine ºi existenþa noastrã naþionalã
de bazã moralã.
Cu impetuosul lor elan tineresc,
studenþimea universitarã, în întâmpinarea
Adunãrii Naþionale de la Alba Iulia, a lansat
ºi ea din Arad, la 22 noiembrie, un apel
redactat de studentul Laurenþiu Luca.
Marele Sfat al naþiunii române  se scria
în acel apel  ne cheamã sã ne spunem
cuvântul prin doi delegaþi ai noºtri la
Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia.
Chemarea ne gãseºte rãsfiraþi pe la vetrele
pãrinteºti, unde am plecat mânaþi de
dragostea ºi datoria pe care o avem faþã de
neamul românesc. Cu vigurozitatea tinereþii
sã dãm tot sprijinul Marelui Sfat al naþiunii
române pentru realizarea idealului nostru:
unirea tuturor românilor.
Referindu-se la hotãrârile ce se vor lua
la Alba Iulia, Vasile Goldiº a declarat unui
ziarist maghiar: La Adunarea Naþionalã
vom hotãrî unirea tuturor românilor... Noi
ne þinem strict de principiile fixate de
Wilson ºi voim în sensul cel mai larg al
cuvântului sã introducem toate drepturile
democrate. La Bucureºti va fi parlamentul
tuturor provinciilor româneºti, în care va
fi reprezentat ºi Ardealul, ºi pãrþile
ungureºti locuite de români, prin delegaþii
lor aleºi pe baza votului din România.
Îndemnând masele populare sã participe
la Marea Adunare Naþionalã, ziarul
Unirea din 28 noiembrie 1918, în

Capitolul intitulat Veniþi la Alba Iulia,
scria, printre altele: Veniþi cu toþii la Marea
Adunare Naþionalã care se va þine la 1 decembrie în Bãlgradul lui Mihai Viteazul.
Veniþi cu miile ºi cu zecile de mii. Lãsaþi
pe o zi grijile voastre acasã, cãci în aceastã
zi vom pune temelia unui viitor bun ºi fericit
pentru întreg neamul nostru românesc. E
ziua când noi, românii, ... sã spunem pe faþã
înaintea popoarelor lumii cã ce voim. Veniþi
sã dãm rãspunsul! Ochii tuturor popoarelor
sunt aþintiþi asupra noastrã. În Alba Iulia
vor fi împreunã cu voi toþi fiii aleºi ai
neamului nostru. E ziua când se va hotãrî
asupra sorþii noastre pentru veºnicie. Veniþi
ºi juraþi cã nedespãrþiþi vom fi ºi uniþi
rãmânem de aici înainte cu fraþii noºtri de
pe tot cuprinsul pãmântului românesc sub
noua ºi nedespãrþita cârmuire, aºa dupã
cum au spus-o de curând aleºii noºtri într-o
scrisoare adresatã popoarelor lumii:
naþiunea românã sperã ºi aºteaptã cã în
nãzuinþa ei pentru libertate o va ajuta întreg
neamul românesc, cu care una voim a fi de
aici înainte în veci!
Acelaºi tulburãtor îndemn îl consemna
în paginile sale ziarul Românul din 23
noiembrie, care scria: Toatã suflarea
româneascã sã grãbeascã la Alba Iulia,
iar în articolul de fond La Alba Iulia lansa
o caldã chemare: Veacuri lungi ne-au
condus alþii destinele, iar astãzi, când
dreptul de liberã dispunere al popoarelor
nu este numai frazã, nu este numai iluzie,
vrem ca noi sã ne croim soarta, bineînþeles
în spirit adevãrat democratic. La dreptul
acesta nu vom renunþa de dragul nici unei
fãgãduieli.
În numãrul sãu din 30 noiembrie 1918,
ziarul socialiºtilor români Adevãrul, în
articolul de fond intitulat tot La Alba Iulia,
completa: ...cãci nu e vorba acum numai
de dezrobirea naþionalã, ci ºi de ridicarea
asupritului popor român la o treaptã
socialã mai înaltã ºi omeneascã. Se vor
proclama acolo toate legile ºi reformele
noi ºi însemnate care vor alcãtui tematici
fericirii poporului român în viitor.
Ziarul Drapelul, subliniind proclamarea unirii tuturor românilor prin
dispunerea dreptului la autodeterminare,

scria: ...Am înviat! Suntem ºi vom fi. De
aici înainte este depus prezentul ºi viitorul
în mâinile noastre. Ne vom ocârmui prin
noi înºine ºi singuri vom decide destinele
noastre. Ziarul Unirea din Blaj,
relatând despre mãreþele evenimente de la
Alba Iulia, adãuga cã delegaþii neamului
românesc au izbucnit în nesfârºite urale
când au vãzut cu ochii «visul reîmplinit»,
al atâtor milioane pe care destinul tiran
i-a împrãºtiat în cele patru vânturi,
ridicând graniþe volnice între fraþii de un
sânge ºi de o lege... Legea firii a biruit
asupra vitalitãþii, civilizaþiei, a reuºit sãºi punã genunchele pe pieptul hidrei
feudalo-militariste. De acum cãrarea
noastrã e hotãrâtã ºi nu e putere pe lume
care sã ne poatã abate de la ea. Vom merge
pe drumul nostru, vom pune umãr la umãr
ºi vom aºeza fiecare câte o cãrãmidã la
grandioasa clãdire a României... pentru
care lucru nepoþii ºi strãnepoþii ne vor
binecuvânta ºi în morminte (Românul,
an VII, nr. 27 din 12 decembrie 1918).
Gazeta poporului scria cã strãlucita
sãrbãtoare de la Alba Iulia a adus pe seama
poporului românesc din Ardeal, Banat ºi
Þara Ungureascã mult aºteptatul cuvânt de
mântuire. Cum nãzuieºte cerbul însetoºat
spre izvorul de apã rãcoritoare, aºa a
alergat poporul numeros, râvnind sã asculte
hotãrârea cea mare de la Bãlgrad.
Vãzduhurile ºi apele, cu puterile lor, nu au
fost în stare sã opreascã nãvala unei ape
aºa de mari mulþimi de oameni, cum nu s-a
mai pomenit la noi niciodatã. Într-un gând
ºi un suflet ºi-a croit astfel naþiunea românã
un drum nou ºi un fãgaº mai larg pentru
soarta sa. De acum nu mai sunt hotare între
noi. De acum nu ne mai despart nici munþii
înalþi nici apele largi. Muntenia, Moldova
ºi-au câºtigat din nou pe fraþii rãpiþi.
Fiecare din aceste þãriºoare era un
mãrgãritar scump pe coroana României.
Dar când ele se adunã laolaltã, înfrãþinduse cu mândrul Ardeal, pestriþul Banat, ºi
frumosul Maramureº, vor da piatra
nestematã care va rãmâne în veci o podoabã
a lumii.
Revista Biserica ºi ºcoala din Arad,
amintind despre memorabila zi de

1 Decembrie, aprecia cã era prea firesc ca
ºi partea sortitã de secole a corpului naþional
din Transilvania, Ungaria ºi Banat sã urmeze
legea firii ºi în Marea sa Adunare Naþionalã
din sfânta cetate a gloriei ºi a patimilor sale
sã proclame unirea sa cu patria mumã.
Idealul naþiunii române de pretutindeni s-a
desãvârºit. Sculaþi-vã voi cei din mormânturi
la glasul trâmbiþelor noastre! Sãltaþi cei
întristaþi de veacuri, cãci iatã lacrimile
noastre de durere s-au prefãcut în ºiroaie de
bucurie! (Românul an VII, nr. 29 din
14 decembrie 1918).
Timpul nou din Viena, subliniind
importanþa Adunãrii Naþionale a Românilor
de la Alba Iulia, care a decis cu unanimitatea
voturilor celor peste o sutã de mii de
delegaþi... ca Ardealul ºi pãrþile locuite de
români a Þãrii Ungureºti sã se uneascã cu
România, consemna: Aºa darã s-a
înfãptuit la Alba Iulia unirea tuturor þãrilor
locuite de români... De la descãlecarea
împãratului Traian în Dacia au trecut o mie
opt sute de ani peste poporul românesc care
a trãit despãrþit sub felurite stãpâniri.
La rândul sãu, ziarul Dacia din
Bucureºti remarca în articolul Unirea
Ardealului cu România: ªtiam cã va veni.
Aºteptam numai ceasul binecuvântat când
acest mãreþ act naþional sã iasã la luminã,
împins ca de puterea legilor eterne ce conduc
rãsãritul Soarelui. Ardealul s-a aruncat în
braþele patriei-mame. Peste o sutã de mii de
feciori ºi bãrbaþi, înfãþiºând poporul acela
robust, crescut în leagãnul munþilor, ºi-au
contopit glasurile într-o singurã voinþã, care
e însuºi instinctul de solidaritate al sângelui
românesc. ªtiam cã aºa are sã fie! Sufletul
acela în cuptorul robiei milenare, sufletul
acela nãvalnic ºi vijelios din care au þâºnit
revoltele mândriei naþionale, care a sângerat
pe viaþã, a gemut în lanþuri, a inundat câmpia
memorabilã a Blajului, a îngenuncheat în
mucenicii legendari ai idealului, sufletul
acelora care a strãlucit apoi în anii luminoºi,
apostoli ai latinitãþii noastre nobile, a biruit
peste vecii vecilor.
Iatã doar câteva mãrturii decupate din
presa vremii, relevante, sperãm, pentru
modul în care a înþeles sã slujeascã
împlinirea marelui ideal naþional.

