Numãrul 321

O pinia

1 DECEMBRIE 2001 8 pagini 4.000 lei

naþionalã
Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

1 Decembrie

Ziua
Naþionalã
a României

Alba-Iulia 1 Decembrie 1918

ION ILIESCU
PREªEDINTELE ROMÂNIEI:
Unirea a fost ºi va rãmâne veºnic legatã de Alba Iulia, de oraºul care a vãzut martiriul lui Horea ºi
Cloºca, precum ºi biruinþa lui Mihai Viteazul, care realiza cea dintâi unire a celor trei Þãri Române.
Independenþa ºi unitatea naþionalã sunt ºi rãmân valori la care sufletele ºi inimile noastre vibreazã cu
intensitatea sufletelor ºi inimilor înaintaºilor noºtri, iar spiritul întreprinzãtor, munca, hãrnicia ºi inteligenþa
poporului sunt mijloacele prin care ne-am ocupat ºi trebuie sã ne ocupãm locul cuvenit între naþiunile lumii.
Unitatea naþionalã a existat în câmpul unitãþii spirituale a poporului, în unitatea valorilor morale,
religioase, artistice ºi politice, fãurite ºi difuzate pe întreg spaþiul românesc.
Aceastã fantasticã unitate de culturã ne-a menþinut identitatea naþionalã, ne-a întreþinut energia faptei
ºi înþelepciunea gândului, ne-a orientat toate actele majore de afirmare naþionalã, în cadrul conferit de
principiul naþional. Cine cerceteazã cu obiectivitate istoria noastrã va fi uimit de consecvenþa ºi caracterul
imperativ al ideii naþionale.
Dupã cum demonstra Nicolae Iorga  el însuºi apostol al marii Uniri  linia de conduitã a poporului
nostru se înscrie în tiparul dominant al ideii naþionale.
Sã ne plecãm frunþile, aºadar, sã omagiem cu cel mai curat sentiment al recunoºtinþei pe toþi cei care,
de-a lungul veacurilor, ºi-au zidit viaþa ºi lucrarea fiecãruia la temelia acestui suprem ideal!
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Unitate ºi putere
pe temelia sacrã
a ideii naþionale

Prof. univ. dr. Ioan SCURTU
Directorul Institutului de Istorie
Nicolae Iorga al Academiei Române

Simbolul 1 Decembrie 1918

anului 1918 cu Basarabia, urmatã în toamna
aceluiaºi an de Bucovina, a culminat cu
unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi
Marea Unire din 1918 reprezintã unul Maramureºului cu România, unire hotãrâtã
dintre momentele istoriei românilor cãrora de Marea Adunare Naþionalã de la Alba
curgerea neîntreruptã a timpului le adaugã Iulia, din 1 Decembrie 1918. Marea Unire s-a
mereu sensuri ºi semnificaþii noi, fãcându-le realizat prin voinþa întregii naþiuni române
sã dãinuiascã în conºtiinþa naþionalã.
ºi prin tãria dreptului imprescriptibil al
Procesul de unificare naþional-statalã popoarelor la libertate.
deplinã a românilor, început în primãvara
(Continuare în pag. 2 )
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În cuprinsul acestui numãr:
Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul, Gheorghe Brãtianu, Vasile Pârvan, Octavian Goga,
Mihail Sadoveanu, Alexandru Vlahuþã, generalii Henri Berthelot ºi Lacroix,
V. Voiculescu, Nichifor Crainic, Adrian Pãunescu, Ion Brad, Hajdu Gyözö

 România în rãzboiul reîntregirii naþionale
 România Mare  ideal pregãtit prin culturã
 Charles Upson Clark: ROMÂNIA UNITÃ
Adevãruri astãzi ocultate

Cu puþin timp în urmã, mai mulþi
tineri maghiari au organizat o
manifestaþie în faþa Ambasadei
României de la Budapesta, scandând
lozinci împotriva Tratatului de la
Trianon ºi pentru Transilvania
ungureascã. Evident, oficialitãþile
maghiare au cãutat sã minimalizeze
semnificaþia acestei manifestaþii,
punând-o pe seama drepturilor ºi
libertãþilor democratice de care se
bucurã cetãþenii Ungariei.
Asemenea atitudini se înscriu într-o
mentalitate de tip medieval, care
continuã sã dãinuie la unii maghiari ºi
acum, la începutul secolului al XXI-lea.
Între argumentele folosite de
revizioniºti, încã din 1919, s-au
numãrat ºi acela potrivit cãruia prin
dezagregarea Ungariei Milenare s-a
distrus o unitate economicã ºi culturalã,

s-au acordat teritorii unor popoare
înapoiate, incapabile sã se dezvolte.
Vina cea mare ar aparþine
Trianonului, adicã tratatului de pace,
care a creat state artificiale ºi a
pedepsit Ungaria. Dreptate pentru
Ungaria a devenit lozinca cea mai
utilizatã de revizioniºti.
Realitatea istoricã aratã cã
Transilvania s-a unit cu România la 1
decembrie 1918, iar Tratatul de la
Trianon a fost semnat la 4 iunie 1920,
adicã la un an ºi jumãtate dupã hotãrârea
Adunãrii Naþionale, întrunitã la Alba
Iulia. În acel interval, în România
avuseserã loc alegeri generale pe baza
votului universal, egal, direct ºi secret,
la care au participat cetãþenii din întreg
spaþiul românesc  inclusiv din
Transilvania, Basarabia ºi Bucovina,
s-au creat structuri administrative noi,

Unirea în idealuri, în cuget
ºi simþiri
Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN
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s-au deschis universitãþile româneºti de
la Cluj ºi Cernãuþi, Academia Românã
a primit în rândurile sale noi membrii
etc. Semnificativ este faptul cã la
1 decembrie 1919  deci exact la un an
de la Adunarea Naþionalã  în fruntea
guvernului României a fost numit un
ardelean: Alexandru Vaida-Voievod.
Aºadar, Trianonul nu a creat o nouã
situaþie demograficã, ci a consfinþit o
realitate. La Conferinþa pãcii deciziile
s-au luat pe baza principiului
autodeterminãrii naþionale  formulat
de preºedintele S.U.A.  W. Wilson 
ºi s-a urmãrit crearea de state naþionale.
Prin Tratatul de la Trianon, însãºi
Ungaria a devenit stat naþional.
Atacurile împotriva Trianonului
dezvãluie faptul cã nostalgiile
medievale nu au dispãrut, cã
revizionismul continuã sã se manifeste.
De aceea, apãrarea statului naþional
unitar, a integritãþii teritoriale a
României trebuie sã se afle în atenþia
tuturor cetãþenilor ºi, în primul rând, a
oficialitãþilor de la Bucureºti.

La 1 Decembrie 1918,
La Alba-Iulia-n Cetate
Cernea zãpada pe pãcate
În negre secole-ngropate,
Pe umbre moarte, deºteptate
în ziua sfântã de dreptate,
pe zile cu luciri de soare
când Brav Mihai suia cãlare
pe multe veacuri de-mpilare,
visând o Românie Mare...
Cerneau zãpezile din zare
Peste-un mileniu de-nchisoare,
sã-ngroape graniþa-arbitrarã
din biata inimã de þarã...
Cernea vãzduhul o ninsoare
cu strãluciri de mândru soare,
cu visuri mari din vremi bãtrâne
ce-au scris: Deºteaptã-te, române!...
Ca visuri arse-n jar ºi scrum,
Cern iar zãpezile pe drum
la Alba-Iulia-n Cetate
sã strângã frate lângã frate...

Într-o vreme bântuitã de unele tendinþe
nociv-centrifuge pentru unirea noastrã
spiritualã, ne gândim, acum la
1 Decembrie, cu un anume optimism, cã
dacã este un domeniu în care n-au existat
niciodatã hotare între români, atunci acela
este, fãrã îndoialã, cel spiritual, lingvistic
ºi cultural, cãci, pe tot parcursul istoriei
noastre, oamenii, din toate þinuturile
româneºti, în afarã de lichelele cozi de topor,
s-au manifestat ca o entitate etnicã unitarã
 precum cel mai unitar stat politic. ªi azi,
armata tãcutã ºi rãbdãtoare de români se
simte la fel, în ciuda lãtrãilor care o sperie,
o muºcã viclean de poale ºi vor s-o târascã
aiurea. Deºi desãvârºirea statului naþional
unitar s-a înfãptuit de abia acum 83 de ani,
la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, românii
s-au simþit permanent uniþi în cuget ºi
simþiri. Împrejurãrile istorice, maºtere ºi
încãpãþânat potrivnice, ne-au dezbinat
trupul þãrii, vreme îndelungatã, în provincii
supuse samavolnic unor mari imperii, au
tras graniþe arbitrare prin pãmântul vechii
Dacii, ceea ce l-a determinat pe legendarul
þãran ardelean, badea Cârþan, sã exclame
inteligent, sugestiv ºi simbolic, în faþa

jandarmilor unguri care îl acuzau cã a
trecut graniþa ilegal în Þara Româneascã,
sã exclame acele vorbe memorabile: 
Cine dracu a mai vãzut graniþã prin inima
þãrii?! Era întrebarea pe care ºi-au pus-o
strãmoºii noºtri vreme de veacuri ºi, din
nefericire pentru anumite pãrþi de þarã,
ºi-o mai pot pune!!.
Badea Cârþan ducea de la Bucureºti
cãrþi, calendare ºi reviste în Ardeal.
Circulaþia valorilor culturale era un semn
al unitãþii noastre spirituale. O carte tipãritã
de Coresi la Braºov, între 1559-1581, de
fiul sãu ªerban, Palia de la 1582 la Orãºtie
(în care se foloseºte întâia oarã cuvântul
român)  o carte din secolul XVII, o
Cazanie sau o Psaltire, tipãrite de Varlaam
sau Dosoftei, la Iaºi, Biblia de la Bucureºti
a lui ªerban Cantacuzino de la 1688, sau
Didahiile lui Antim Ivireanul, la 1711, tot
la Bucureºti, o carte sfântã, în sfânta limbã
românã, în cuvintele cãreia ne-am
adãpostit sufletul naþional, ca în niºte
invizibile cazemate spirituale  o astfel de
carte umbla peste graniþele arbitrare, pe
tot teritoriul vechii Dacii, asigurând tuturor
românilor aceeaºi hranã sufleteascã.
Spiritualiceºte am rãmas uniþi!
(Continuare în pag.4)
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inalienabile ale poporului român asupra Bucovinei, au votat pentru
alipirea Bucovinei la Regatul României. Actul a fost înaintat regelui
Ferdinand ºi adus la cunoºtinþa Puterilor Aliate.

(Continuare din pag 1)
Marea Unire din 1918 reprezintã unul dintre momentele istoriei
românilor cãrora curgerea neîntreruptã a timpului le adaugã mereu
sensuri ºi semnificaþii noi, fãcând-le sã dãinuiascã în conºtiinþa naþionalã.
Procesul de unificare naþional-statalã deplinã a românilor, început
în primãvara anului 1918 cu Basarabia, urmatã în toamna aceluiaºi
an de Bucovina, a culminat cu unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei
ºi Maramureºului cu România, unire hotãrâtã de Marea Adunare
Naþionalã de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. Marea Unire s-a
realizat prin voinþa întregii naþiuni române ºi prin tãria dreptului
imprescriptibil al popoarelor la libertate.

Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia

 moment apoteotic al epopeii unitãþii naþionale româneºti

Rod al îndelungatei evoluþii istorice
Idealul unitãþii naþionale a izvorât din comoara trecutului nostru, din
însãºi viaþa unitarã a poporului român în aria sa de locuire cuprinsã între
Nistru ºi Tisa, între Carpaþii Pãduroºi, Dunãre ºi Marea Neagrã. Unitatea
româneascã, întruchipatã mai întâi în structura armonioasã a pãmântului
strãmoºesc, în unitate etnicã, lingvisticã, de culturã ºi economicã, s-a
afirmat ca o realitate peste care vicisitudinile politice ºi-au aruncat uneori
umbra, dar n-a putut fi distrusã. Conºtiinþa unitãþii româneºti s-a impus
cu o forþã ºi o logicã pe care nimic nu le-a putut stãvili.
În secolul al XIX-lea, denumit ºi secolul naþionalitãþilor,
dezideratul unirii românilor într-un singur stat, asociat organic cu alt
deziderat major, cel al independenþei naþionale, se impune ca o cerinþã
obiectivã. Revoluþiile din 1821 ºi 1848, fãurirea statului modern român
prin Unirea Moldovei ºi Munteniei (1859), urmatã de câºtigarea
independenþei de stat (1877), revenirea Dobrogei la România (1878)
ºi proclamarea Regatului (1881)  toate acestea au contribuit la
afirmarea ideii de unitate naþionalã, constituindu-se în temelia
puternicã pe care s-a înãlþat, în 1918, România Mare.
Dupã Unirea cea micã din 1859, românii nãzuiau cu ardoare
înfãptuirea Unirii celei mari, prin aducerea la patria mamã a
provinciilor româneºti aflate sub stãpânire strãinã. Dând expresie
acestei aspiraþii, B.P. Hasdeu declara: Moldova, Muntenia,
Transilvania nu existã pe faþa pãmântului; existã o singurã Românie,
cu un picior în Dunãre ºi cu altul pe ramificaþiile cele mai îndepãrtate
ale Carpaþilor; existã un singur corp ºi un singur suflet.

Rãzboiul întregirii naþionale
Marele rãzboi declanºat în vara anului 1914 între marile puteri
europene grupate în cele douã alianþe antagoniste  Puterile Centrale
(Germania, Austro-Ungaria) ºi Antanta (Franþa, Anglia, Rusia)  apãrea
în faþa majoritãþii oamenilor politici ca moment unic ce deschidea
perspectiva imediatã a întregirii naþionale a României. Dând glas acestei
idei, într-un interviu acordat ziarului francez Le Temps, în decembrie
1914, Take Ionescu sublinia: Nici o naþiune nu poate sã-ºi dea mãsura
sa, nu poate sã ajungã la deplina sa dezvoltare intelectualã, nu poate
contribui demn la tezaurul comun al cunoºtinþelor ºi frumuseþilor umane
fãrã unitate naþionalã. Trebuie sã fi trãit ca membru al unui popor
dezmembrat în mai multe state pentru a cunoaºte zdrobitoarea tristeþe
a unei astfel de existenþe ºi cât de mult împiedicã ea orice ridicare. Din
aceastã cauzã nu este unul dintre noi care, de foarte tânãr, sã nu se fi
gândit la un singur lucru, reunirea românilor într-un singur stat. Atâta
vreme cât istoria Europei îºi urma cursul normal era pentru noi un
simplu vis. Fiind oameni cu judecatã ºi chiar moderaþi, cei mai mulþi
dintre noi se credeau condamnaþi sã treacã în cealaltã lume fãrã a trãi
clipa când visul naþional ar fi devenit o realitate. Pentru nimic în lume
n-am fi provocat noi rãzboiul mondial, chiar dacã ne-ar fi adus cele
mai mari satisfacþii. Dar azi, când rãzboiul general a fost provocat de
alþii, României îi este imposibil sã nu sesizeze ocazia unicã de a realiza
ceea ce este pentru noi necesitatea însãºi a existenþei.
Chiar de la începutul rãzboiului, guvernul condus de Ion I.C.
Brãtianu a avut o viziune limpede asupra viitorului României, legând
soarta ei de puterile Antantei, care prin biruinþa lor creau condiþii
favorabile împlinirii aspiraþiilor naþionale. În vara anului 1916,
România se angajeazã în rãzboi, dupã ce semnase la Bucureºti un
tratat prin care puterile aliate  Franþa, Rusia, Marea Britanie ºi Italia
 recunoºteau dreptul ei asupra teritoriilor locuite de românii din
Imperiul Austro-Ungar. România a declarat rãzboi numai AustroUngariei ºi a început operaþiunile militare cu o viguroasã ofensivã
peste Carpaþi, în Transilvania. Rãzboiul României a fost în toate fazele
lui unul de eliberare ºi întregire naþionalã. Este poate cel mai însemnat
rãzboi din istoria românilor, ca glorie, suferinþe, sacrificii, umilinþe,
rezultate. În cursul acestui rãzboi s-au înregistrat momente înãlþãtoare
de eroism, dar ºi scãderi morale, victorii ºi înfrângeri, soluþii strategice
geniale sau, dimpotrivã, inactivitãþi ºi decizii aducãtoare de nenorociri,
toate cauzate de condiþii ºi slãbiciuni atât interne, cât ºi externe.
În prima linie a Comandamentului român s-au aflat valori ºi
competenþe militare de rangul unor mari comandanþi militari europeni
ai timpului, reprezentate de generalii Alexandru Averescu, Constantin
Presan, Eremia Grigorescu, Constantin Cristescu, Gheorghe
Mãrdãrescu, apoi de autorii unor lovituri decisive, Traian Moºoiu,
Gheorghe Rasoviceanu, Ernest Broºteanu. Elita militarã a neamului
ºi-a adus prinosul de jertfã prin generalii de fericitã memorie David
Praporgescu, Ion Dragalina, Stan Poetaº cãzuþi la datorie, alãturi de
ofiþerii ºi soldaþii lor.
Contraofensiva germano-austro-ungarã, condusã de generalul Erich
von Falkenhayn, a dus la retragerea trupelor române din Transilvania,
forþele inamice, înzestrate cu echipament ºi tehnicã de luptã superioare
au înfrânt eroica rezistenþã româneascã de la trecãtorile Carpaþilor ºi au
înaintat spre Sud; la Oituz însã, accesul inamicului spre Est a fost stopat
de trupele române comandate de generalul Grigorescu, dovedindu-le
atunci, ca ºi mai târziu, cã Pe aici nu se trece! Dezastrul de la Turtucaia,
care a dus la pierderea Dobrogei, trecerea Dunãrii la Zimnicea de cãtre
feldmareºalul August von Mackensen, s-au datorat nu numai unor erori
sau carenþe interne, ci ºi unor defecþiuni externe, prin neangajarea
simultanã a aliaþilor ruºi în Dobrogea ºi în nordul Carpaþilor ºi nesusþinerea
ofensivei de cãtre Armata de la Salonic, comandatã de generalul francez
Maurice Sarrail. Armata românã a angajat o formidabilã bãtãlie pe Argeº
ºi Neajlov pentru apãrarea Bucureºtiului, fiind la un moment dat aproape
de victorie. Cãderea, o datã cu ofiþerii, ºi a planurilor secrete de operaþiuni
militare ale armatei române în mâinile inamicului, ca ºi aceeaºi
superioritate militarã ºi-au spus pânã la urmã cuvântul. La 6 decembrie
1916, trupele germane, austro-ungare, bulgare ºi turceºti au pãtruns în
capitala României. Douã treimi din teritoriul þãrii a cãzut sub ocupaþia
Puterilor Centrale. Dar încercarea de zdrobire completã a României
eºuase. Armata românã a fost înfrântã ºi a suferit mari pierderi, dar n-a
putut fi îngenuncheatã. Noi am bãtut armata românã, dar n-am putut so distrugem  avea sã recunoascã generalul Erich von Ludendorff.
Acelaºi general german constata la 6 decembrie 1916: Ruºii n-au
intervenit serios în luptele care s-au dat pânã atunci... Nu am înþeles bine
de ce ei au ales ca românii sã fie bãtuþi abandonându-i soartei.
Inactivitatea armatei ruse este pusã pe seama calculelor politice ale
cercurilor influente din jurul þarului Nicolae al II-lea, care considerau cã
nu era în interesul Rusiei crearea unei Românii Mari, care putea constitui
un obstacol pentru planurile expansioniste ruseºti în Peninsula Balcanicã.
Totodatã, cercurile politice respective voiau sã foloseascã tragedia
poporului român din toamna anului 1916 pentru a revizui prevederile
Convenþiei politice din vara aceluiaºi an.
Redusã la Moldova, ºtirbitã ºi ea în partea de sud-vest, România
nu va înceta lupta. În anul 1917, românii, în condiþii extrem de grele,
au dat noi dovezi de eroism ºi abnegaþie, atât pe front, cât ºi în spatele
acestuia, în acþiunea de refacere ºi de reorganizare a armatei. Moldova
a devenit o veritabilã fortãreaþã a neamului, concentrând tot ceea ce
însemna putere de viaþã, chezãºie de viitor ºi devenire româneascã
prin slujirea idealului unitãþii naþionale.
În vara anului 1917, când Puterile Centrale au încercat sã scoatã
definitiv România din rãzboi, o armatã naþionalã românã renãscutã a
fost capabilã sã obþinã strãlucitele victorii de la Mãrãºeºti, Mãrãºti ºi
Oituz, care au apropiat momentul Unirii. Trupele române fuseserã
între timp înzestrate cu echipament ºi armament modern adus din
Europa Occidentalã pe calea lungã a Rusiei , prin Arhanghelsk ºi
Murmansk, ºi instruite cu aportul esenþial al misiunii militare franceze
conduse de generalul Henri Mathias Berthelot. La marile bãtãlii din
Moldova, din vara anului 1917, au participat ºi voluntari români
transilvãneni, bucovineni, bãnãþeni, foºti ostaºi ai armatei austroungare cãzuþi prizonieri la ruºi ºi eliberaþi la cererea lor pentru a
participa la rãzboiul de întregire naþionalã.
În ultima parte a anului 1917 ºi la începutul anului 1918, s-a creat
o situaþie militarã nouã, favorabilã Puterilor Centrale. Rusia, devenitã
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Unitate ºi putere
pe temelia sacrã
a ideii naþionale
sovieticã în urma loviturii de stat bolºevice din 7 noiembrie 1917, a
ieºit din rãzboi ºi în februarie 1918 a încheiat pace separatã cu
Germania ºi aliaþii ei. Întregul front din Europa Rãsãriteanã, în care
era cuprins ºi cel român s-a prãbuºit. Soldaþii ruºi bolºevizaþi ºi instigaþi
de noii lor conducãtori au pãrãsit liniile de front ºi au trecut apoi la
acþiuni de destabilizare a României prin încercãri de a-l aresta pe
regele Ferdinand ºi guvernul þãrii, prin jafuri ºi omoruri asupra
populaþiei civile. În aceste condiþii dramatice, când armata românã a
rãmas singurã în faþa vechilor inamici, iar foºtii aliaþi o atacau din
spate, guvernul român a fost nevoit sã semneze Pacea de la Bucureºti
din mai 1918 cu Puterile Centrale. În pofida acestui tratat, poarta
speranþelor României rãmânea deschisã, cãci statul ºi instituþiile sale
fundamentale nu fuseserã distruse, armata se afla în Moldova, iar
soarta rãzboiului era departe de a fi decisã.
Puterile Antantei, cãrora din 1917 li se alãturaserã Statele Unite ale
Americii, îºi vor adjudeca pânã la urmã victoria. Între timp, România va
denunþa Tratatul de la Bucureºti, pe care de fapt regele Ferdinand nu-l
ratificase, ºi îºi revitalizeazã alianþa cu Antanta. Trupele de ocupaþie ale
Puterilor Centrale se vãd silite sã pãrãseascã teritoriul românesc. Principiul
naþionalitãþilor se impunea tot mai mult ca factor diriguitor pe plan
internaþional în statuarea unei noi ordini politice ºi teritoriale a lumii.

Actele de Unire de la Chiºinãu ºi Cernãuþi
 afirmare strãlucitã a voinþei naþionale
Prãbuºirea þarismului în vâltoarea revoluþiei ruse din februarie/
martie 1917 ºi evenimentele care au urmat au creat un cadru extern
care a fãcut posibilã emanciparea românilor basarabeni ca ºi a altor
naþionalitãþi asuprite din fostul Imperiu al Romanovilor. Basarabia 
anexatã de Rusia în 1812  îºi afirmã individualitatea ºi hotãrãºte,
prima, sã revinã la patria mamã.
Iniþial, Basarabia îºi proclamã independenþa, luându-ºi denumirea
de Republica Democraticã Moldoveneascã. În declaraþia adoptatã de
Sfatul Þãrii la 24 ianuarie 1918 se subliniazã cã Republica Moldova e
liberã ºi neatârnatã, având ea singurã dreptul de a-ºi hotãrî soarta în
viitor. Noul stat nu avea nici o ºansã de a se menþine ca entitate politicã
de sine stãtãtoare, fiind supus unor puternice presiuni ºi acte de agresiune
din partea forþelor bolºevice ºi naþionaliste ruse ºi ucrainene. Lenin ºi
Troþki, mari maeºtri ai falsificãrii noþiunilor ºi principiilor, au denaturat
sensul real al determinãrii pe care o proclamaserã, transferând-o de la
majoritãþi la minoritãþi etnice sau fixând dinainte cadrul statal în care
urma sã se facã autodeterminarea. Deºi, când era în opoziþie ºi lupta
împotriva þarismului, Lenin a aderat la principiul autodeterminãrii
naþionale, dupã ce l-a înlãturat pe Kerenski ºi a preluat puterea a susþinut
o aºa-zisã politicã a unei benevole ºi cinstite alianþe a popoarelor din
Rusia. În ceea ce priveºte Basarabia, liderii revoluþiei bolºevice au
susþinut autodeterminarea ei în cadrul frontierelor Rusiei sovietice
sau ca de aplicarea respectivului principiu sã beneficieze ºi minoritarii
etnici basarabeni. Cu alte cuvinte, Rusia sovieticã nu trebuie sã fie mai
prejos de Rusia þaristã în privinþa stãpânirii asupra teritoriilor ºi
popoarelor neruse ºi în acest scop comunismul exportat în aceste zone
a servit bolºevicilor ca pretext de recuperare a poziþiilor pierdute în
cursul rãzboiului.
În aceste condiþii, salvarea românimii dintre Prut ºi Nistru nu putea
veni decât de la România. Forþele bolºevice, care reuºiserã sã pãtrundã
în Chiºinãu ºi încercaserã sã înlãture autoritãþile legale ale noului
stat, au fost alungate cu concursul armatei române. România acþiona
în spiritul Rãzboiului de întregire naþionalã, de data aceasta spre Est,
ºi pentru apãrarea fiinþei ºi intereselor majoritãþii locuitorilor
provinciei dintre Prut ºi Nistru.
Fiecare om cu judecatã  sublinia istoricul Ion Nistor  îºi putea da
seama cã proclamarea republicii (moldoveneºti) nu era decât un expedient
vremelnic în calea dezlegãrii chestiunii basarabene. Toþi bunii patrioþi
români din Basarabia erau încredinþaþi cã singura soluþie a problemei
politice a patriei lor nu putea fi alta decât unirea ei cu vechea Moldovã,
din trupul cãreia fusese rãpitã de ruºi cu o sutã de ani în urmã.
Într-adevãr, Basarabia nu putea fi cu adevãrat independentã ºi
unioniºtii nici nu au urmãrit acest scop.
În memoriile sale, I.G. Duca scrie: Nici un moment exponenþii
miºcãrii naþionaliste din Basarabia nu ºi-au închipuit cã proclamând
Republica independentã basarabeanã, ei constituie un stat menit sã
rãmânã cu adevãrat independent. În concepþia lor aceastã neatârnare
ºi aceastã republicã nu erau decât primul act al unirii dorite, fireºti ºi
totale cu patria mamã.
În cursul lunilor februarie ºi martie 1918 au luat amploare
manifestãrile populaþiei româneºti care cerea unirea neîntârziatã a
Basarabiei cu România. Reprezentanþii basarabenilor, Ion Inculeþ, Pan
Halippa, Daniel Ciugureanu, s-au deplasat la Iaºi pentru a conveni cu
guvernul român realizarea imediatã a Unirii. Aceastã hotãrâre a fost
susþinutã ºi de reprezentanþii Puterilor Aliate aflaþi ºi ei la Iaºi.
La 27 martie /9 aprilie 1918, Sfatul Þãrii voteazã unirea Basarabiei
cu România. Ion Buzdugan a dat glas Declaraþiei de Unire: În numele

poporului Basarabiei, Sfatul Þãrii declarã: «Republica Democraticã
Moldoveneascã (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunãre,
Marea Neagrã ºi vechile 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 ca noroadele singure
sã-ºi hotãrascã soarta lor, de azi înainte ºi pentru totdeauna se uneºte
cu mama sa România». Din totalul de 125 de deputaþi prezenþi, 86 sau pronunþat pentru unire, 36 s-au abþinut (erau deputaþi ucraineni, evrei,
bulgari ºi germani), iar 3 (un bulgar ºi doi ucraineni) au votat împotrivã.
Decizia istoricã de unire a Basarabiei cu România a fost adusã la
cunoºtinþa regelui Ferdinand, care la 28 martie 1918 i-a transmis lui
Ion Inculeþ o scrisoare din care citãm: Cu adâncã emoþie ºi cu inima
plinã de bucurie am primit ºtirea despre importantul act ce s-a sãvârºit
la Chiºinãu. Sentimentul naþional ce se deºteptase aºa de puternic în
timpurile din urmã în inimile moldovenilor de dincolo de Prut a primit,
prin votul înãlþãtor al Sfatului Þãrii, o solemnã afirmare.
Miºcarea naþionalã a românilor aflaþi sub dominaþia monarhiei
austro-ungare  Bucovina, Banat, Criºana  s-a desfãºurat concomitent
ºi în strânsã legãturã cu aceea din Basarabia. În Bucovina, conºtiinþa
româneascã s-a pãstrat mereu vie. Ca ºi în Basarabia, miºcarea unionistã
bucovineanã a înfruntat numeroase piedici. Între acestea, regimul de
teroare instaurat în provincie de austrieci dupã declanºarea rãzboiului
ºi îndreptat prioritar împotriva populaþiei româneºti; repetatele ocupaþii
militare începând din 1914  de trei ori Bucovina a fost cuceritã de
armatele ruseºti ºi tot de atâtea ori armatele austriece au recucerit-o. În
1918, s-au ivit mari complicaþii datoritã unor curente unioniste, dar
cãtre alte puncte cardinale. Astfel, o parte a populaþiei rutene dorea
alipirea la Rusia; Austria, pentru a contrabalansa aceastã tendinþã,
promitea rutenilor o situaþie mai bunã ºi o individualitate politicã în
cadrul Ucrainei. Curtea de la Viena, cãutând diverse formule pentru
supravieþuirea imperiului, a realizat o înþelegere cu autoritãþile de la
Kiev care se desprinseserã de Rusia, fiind dispusã sã cedeze partea de
nord a Bucovinei ºi Galiþia de est Ucrainei în schimbul unei mari cantitãþi
de grâu. Protestul românilor a împiedicat acest târg ruºinos.
Abandonatã de trupele austriece ºi germane învinse, Ucraina cade
ºi ea sub bolºevicii ruºi. Galiþia s-a unit cu Polonia, iar românii din
Bucovina au acþionat pentru unirea întregii provincii cu România.
La 27 octombrie 1918 s-a constituit la Cernãuþi Adunarea
Constituantã care a ales un Consiliu Naþional alcãtuit din 50 de
membri, împuternicit sã ducã la îndeplinire dorinþele românilor
bucovineni în colaborare cu românii transilvãneni. Acest Consiliu a
delegat un Comitet Executiv, condus de Iancu Flondor ºi care avea
funcþie executivã. Adunarea constituantã a decis Unirea Bucovinei
integrale cu celelalte Þãri Româneºti într-un stat naþional
independent. Cunoscând intenþiile liderilor ucraineni, Adunarea a
respins ferm orice încercare de ºtirbire a Bucovinei. În cadrul primei
ºedinþe din 27 octombrie 1918, deputatul socialist Gheorghe
Grigorovici a susþinut cã depinde de noi ºi nu de guvernul de la
Viena care va fi viitorul naþiunii noastre, el personal dorind  aºa
cum se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei  o Românie
Mare, care sã cuprindã toate teritoriile româneºti, dar o Românie
cinstitã ºi dreaptã.
La 28 noiembrie 1918 s-au desfãºurat, în marea salã a Palatului
Metropolitan din Cernãuþi, lucrãrile Congresului general al Bucovinei.
Erau prezenþi 74 de delegaþi români, 7 germani, 6 polonezi, 13
reprezentanþi ai comunelor rutene de peste Prut, la care s-au adãugat
5 deputaþi de drept.
Preºedintele Consiliului Naþional, Dionisie Bejan, deschide ºedinþa
cu o simþitã alocuþiune în care subliniazã menirea Congresului: a aduce
la îndeplinire dorul ºi aspiraþiile pe care poporul nostru le nutreºte ºi le
pãzeºte cu sfinþenie vrednicã de un secol ºi jumãtate, el adreseazã un
salut armatei, reprezentanþilor celorlalte provincii româneºti ºi
fruntaºilor neamului românesc din Bucovina veniþi cu inima însufleþitã
din tuspatru unghiuri ale þãrii ca sã aºeze piatra fundamentalã pe care
sã se clãdeascã trainic ºi neclintit România Mare.
Preºedintele Congresului a fost ales Iancu Flondor, care înfãþiºeazã
moþiunea în care se afirmã cã Bucovina este parte organicã a Moldovei
în care se gãsesc graniþele domneºti, cã românii de aici, cu fraþii lor
din restul Moldovei au apãrat de-a lungul veacurilor fiinþa neamului,
cã românii bucovineni au îndurat multe opresiuni din partea cârmuirii
habsburgice, dar n-au pierdut nãdejdea ºi ceasul mântuirii, aºteptat cu
atâta dor ºi suferinþã a sosit. Acum când toate neamurile din monarhia
austro-ungarã ºi-au câºtigat dreptul de liberã hotãrâre de sine, cel
dintâi gând al lor se îndreaptã spre România. Pe temeiul tuturor acestor
adevãruri, în Actul Unirii, care fusese redactat de profesorul Ion I. Nistor
se releva: Noi, Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema
putere a þãrii ºi fiind investit singur cu puteri legiuitoare, în numele
Suveranitãþii Naþionale, hotãrâm: Unirea necondiþionatã ºi pentru vecie
a Bucovinei în vechile ei hotare pânã la Ceremuº, Colaciu ºi Nistru, cu
Regatul României. Moþiunea a fost adoptatã în unanimitate.
Reprezentanþii minoritãþilor polonezã ºi germanã Stanislas Kwiatowski
ºi dr. Alois Lebouton, aprobând hotãrârea de unire ºi drepturile

La trei zile de la adoptarea actului Unirii Bucovinei cu România, la 1
Decembrie 1918, a avut loc Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia.
În aceastã zi, arãta Nicolae Iorga, a sosit un ceas pe care-l aºteptãm de
veacuri, pentru care am trãit întreaga noastrã viaþã naþionalã, pentru
care am muncit ºi am scris, am luptat ºi am gândit. A sosit ceasul în
care cerem ºi noi lumii dreptul de a nu da nimãnui ca robi, rodul
ostenelilor noastre.
Românii transilvãneni au acþionat în sensul aplicãrii corecte a
principiului autodeterminãrii naþionale ºi a unirii, pe baza acestuia,
cu România. La 12 octombrie 1918, Partidul Naþional Român a adoptat
la Oradea textul Declaraþiei de autodeterminare a românilor din
Transilvania, cititã 6 zile mai târziu în Parlamentul de la Budapesta
de Alexandru Vaida Voievod. În acest document se afirma dreptul
naþiunii române de a-ºi hotãrî singurã soarta printre naþiunile libere,
ca ºi raporturile de colaborare cu acestea.
În consecinþã, guvernul ºi parlamentul de la Budapesta nu mai aveau
nici un drept sã-i reprezinte pe românii din Transilvania la viitorul
Congres de pace. Aceºtia vor fi reprezentaþi oriunde în viitor numai de
factori designaþi de propria lor Adunare Naþionalã. Deputatul român
a fãcut un amplu rechizitoriu al politicii de oprimare naþionalã promovatã
de guvernele ungare ºi a relevat cinismul aserþiunilor premierului Tisza
István, potrivit cãrora naþiunile nemaghiare din Ungaria ºi pânã acum
au fost într-o stare fericitã ºi cã e foarte micã deosebirea între concepþia
lui Wilson ºi stãrile din Ungaria.
Între altele, conducãtorii unguri încercau sã menþinã Transilvania
într-o Ungarie restructuratã dupã sistemul cantonal elveþian. Nu acceptau
destrãmarea Ungariei milenare sau cât mai rãmãsese din ea. Liderii
unguri vehiculau noþiunile democratice ºi principiul autodeterminãrii,
susþinând cã ,dacã românii din Transilvania fac apel la principiu, ºi
ungurii ºi saºii pot sã se autodetermine. Era aceeaºi logicã de falsificare
a sensului adevãrat al noþiunii, folositã de bolºevici, de deplasare a
dreptului de autodeterminare de la majoritãþi la minoritãþi etnice.
În fond, în cadrul luptei naþionale, care a fost o luptã pentru teritorii,
naþiunile dominante cuceritoare au recurs la falsificarea noþiunii de
autodeterminare pentru salvarea unor structuri statele multinaþionale,
anacronice, croite cu sabia în Evul Mediu. Naþiunile cucerite au folosito corect, pentru a le destrãma ºi a-ºi fãuri state naþionale, libere ºi unitare.
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia a fost temeinic pregãtitã
de Consiliul Naþional Român Central alcãtuit din ºase reprezentanþi
ai Partidului Naþional Român (Vasile Goldiº, Aurel Lazãr, Teodor
Mihaly, ªtefan Cicio Pop, Alexandru Vaida Voievod ºi Aurel Vlad) ºi
ºase social-democraþi (Tiron Albani, Ion Flueraº, Enea Gropini, Iosif
Jumanca, Iosif Renoiu ºi Bazil Surdu). Consiliul Naþional, adevãrat
guvern revoluþionar, a organizat consilii judeþene, comunale, gãrzi
militare, preluând administraþia Transilvaniei.
La 20 noiembrie a fost publicatã Chemarea la Alba Iulia, cetatea
istoricã a neamului nostru, în ziua de duminicã 1 Decembrie 1918, la
orele 10. În aceeaºi zi, Consiliul Naþional Român Central fãcea cunoscut
consiliilor naþionale locale ca în termen de 12 zile sã-ºi desemneze
reprezentanþi(deputaþi)la Marea Adunare. Alegerile s-au fãcut dupã
criteriile sufragiului universal, nu prin vot censitar, cum fusese în uz pânã
atunci. Adunarea era chematã sã întruchipeze în mod cât se poate de
demn ºi norocos toate straturile naþiunii noastre democratice: intelectuali,
þãrani, muncitori, comercianþi, industriaºi. În afara deputaþilor aleºi de
circumscripþiile electorale, la Alba Iulia urmau sã participe delegaþi ai
tuturor instituþiilor culturale, toþi episcopii ºi protopopii, reprezentanþi ai
militarilor ºi studenþilor, ai reuniunilor feminine.
Zeci de mii de români au sosit la Alba Iulia, delegaþi din 80 de
oraºe ºi din 5000 de sate se îndreptau spre sala Cazinoului militar din
cetate, împodobitã cu crengi de brad, cu drapele tricolore ºi cu
drapelele Puterilor Aliate.
În dimineaþa zilei de 1 Decembrie, în marea piaþã a oraºului,
împodobitã sãrbãtoreºte cu steaguri tricolore, a început defilarea
ºirurilor nesfârºite de oameni. Îmbrãcaþi în hainele lor de sãrbãtoare,
împodobiþi cu cocarde, în ºiruri de câte 4 ºi în grupuri de câte 150200, cântând Deºteaptã-te, române!, Pe-al nostru steag e scris unire,
La arme ºi alte cântece naþionale, defilau pe dinaintea clãdirii unde
erau gãzduiþi membrii Marelui Consiliu Naþional. Erau amestecate,
printre þãrani, femei ºi tinere fete, în costume naþionale, cu panglici ºi
drapele, intelectuali în haine de oraº. Alte grupuri de femei ºi fete,
toate în costume naþionale, defilau acompaniindu-se cu duioasele
versuri ale poetului ªt.O. Iosif. Cãlãreþi pe mândri cai, împodobiþi cu
steaguri tricolore, treceau falnici, îndreptându-se spre Cetate. Se
adevereau spusele ziarului sãsesc din Sighiºoara Schässburger
Zeitung, cã Alba Iulia va fi martora ridicãrii impunãtoare a unui
popor viguros, trezit la libertate, adunat pentru a sãrbãtori împlinirea
visului unui puternic viitor de mãrire naþionalã, visul unirii tuturor
românilor  pânã unde ajunge graiul românesc  într-o singurã patrie
comunã.
Preºedinte al Adunãrii a fost ales Gheorghe Pop de Bãseºti care a
adresat chemarea de a zdrobi lanþurile robiei pe pãmântul stropit cu
sângele martirilor Horea ºi Cloºca ºi de a înfãptui marele vis al lui
Mihai Viteazul: Unirea tuturor celor de o limbã ºi de o lege, într-un
singur stat nedespãrþit, stat Românesc.
Vasile Goldiº a citit apoi Hotãrârea Adunãrii în care la primul
punct se decreta: Adunarea Naþionalã a tuturor românilor din
Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã, adunaþi prin reprezentanþii
lor îndreptãþiþi, la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie
1918, decreteazã unirea acestor 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. Declaraþia prevedea, de asemenea, o
serie de drepturi ºi libertãþi democratice, precum ºi deplina libertate
naþionalã a minoritãþilor. Era o dovadã elocventã a concepþiei
democratice de care erau animaþi conducãtorii românilor transilvãneni
cu privire la rezolvarea problemei naþionale. Nu exista însã nici o
îndoialã cã, în viziunea lor, o asemenea rezolvare trebuia sã-ºi gãseascã
locul numai în cadrul spaþiului naþional unitar român ºi numai în
condiþiile unei depline fidelitãþi a minoritãþilor faþã de noua lor patrie
 România. În cuvântul sãu, Iuliu Maniu a adus argumente temeinice
cu privire la dreptul românilor de a trãi în teritoriile aceluiaºi stat
naþional. Îndeosebi noi românii din Ardeal ºi Ungaria  a spus Iuliu
Maniu  suntem în drept sã cerem aceastã unire, fiindcã aici la noi e
leagãnul românismului. Numai o crudã barbarie poate împiedica însãºi
vatra, leagãnul sã fie despãrþit, sã rãmânã separat atunci când toate
celelalte se unesc. ªi Ardealul trebuie sã fie o parte întregitoare din
corpul naþiunii române.
Declaraþia de Unire a fost supusã spre aprobare celor 1228 de
delegaþi care au votat în unanimitate. Adunarea Naþionalã a poporului
român din Transilvania, Banat ºi pãrþile ungurene a primit
rezoluþiunea prezentatã de Vasile Goldiº ºi astfel unirea acestor
provincii româneºti cu þara mamã este pentru toate veacurile decisã.
Dupã adoptarea hotãrârii, o parte a delegaþilor, printre care Miron
Cristea , Iuliu Hossu, Aurel Vlad, Silviu Dragomir ºi alþii s-au deplasat
pe Câmpul lui Horea în mijlocul celor peste o sutã de mii de români ºi
de la tribune improvizate, le-au vorbit despre importanþa ºi semnificaþia
Marii Uniri. Entuziasmul era de nedescris. Un martor ocular relateazã
cum, din cauza zecilor de mii de cãciuli aruncate în sus de bucurie,
parcã se întunecase cerul. Freamãtul oraºului a durat pânã noaptea târziu.
La Alba Iulia a fost ales un Mare Sfat ºi un Consiliu Dirigent, înzestrat
cu atribute legate de administraþia localã, aprovizionare, circulaþia
monetarã, pânã la începerea realizãrii unificãrii depline în domeniile
social-economic, instituþional, juridic, monetar etc.
Caracterul profund democratic al Adunãrilor de la Chiºinãu, Cernãuþi
ºi Alba Iulia ºi reformele preconizate au determinat reprezentanþii
diferitelor minoritãþi etnice din România sã adere la actele Marii Uniri,
sã se organizeze ºi sã participe în strânsã conlucrare cu românii la
prosperitatea noii lor patrii  România întregitã. Aºa au procedat
reprezentanþii germanilor ºi ai polonezilor din Bucovina, germanii din
Basarabia întruniþi la Tarutino, slovacii din Banat adunaþi la Nãdlag, saºii
din Transilvania întruniþi la Mediaº, ºvabii bãnãþeni adunaþi la Timiºoara.
România întregitã în 1918 ºi-a accelerat ritmul dezvoltãrii moderne
ºi-a putut pune în valoare energiile creatoare în scopul dezvoltãrii
economiei, ºtiinþei, învãþãmântului ºi culturii, dar ºi al pãcii ºi
securitãþii internaþionale.
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Pe aici nu se trece!
Mãrãºeºti 1917
 marele adevãr
al istoriei noastre

„… Nu numai un capitol în istoria
rãzboaielor, ci unul în dezvoltarea
moralitãþii omeneºti
N. Iorga

Generalul Eremia Grigorescu
Strategul ºi organizatorul victoriei

Punct cardinal în conºtiinþa româneascã:
Mausoleul de la Mãrãºeºti

Generalul Henri Berthelot:

Nicolae Iorga:
Spre noi se uitã astãzi o oºtire,
oºtirea României, care este
moraliceºte întreagã, este mai
mare chiar decât în momentul când
întâiul detaºament a sfãrâmat cu
patul puºtii piatra de nedreptate la
graniþã. Atunci, om viu lângã om
viu, ea reprezenta numai puterea
fizicã ºi încrederea în biruinþã;
astãzi, cei vii aduc cu dânºii
moºtenirea sufleteascã a celor care
au murit pe câmpul de luptã.
Precum noi lãsãm la alþii averea ºi
numele nostru, aceia care cad
pentru þarã ºi viitorul neamului, îºi
lasã sufletul întreg, atât de mare
cum era în momentul sacrificiului
lor, acelora în mijlocul cãrora cad.
Tot sufletul oºtirii româneºti se
gãseºte astfel în acei care se întorc
astãzi copleºiþi de numãr, cum au
fost copleºiþi soldaþii lui ªtefan
strãbunul ºi gata ca ºi dânºii sã se
întoarcã asupra biruitorilor. Cel
din urmã soldat cu haina sfâºiatã
de suferinþele ºi rãbdãrile
îndelungate faþã de asprimea
naturii ºi de cruzimea duºmanului

aduce în fãptura lui moralã pe toþi
aceia pe care nu-i vom mai vedea
aievea niciodatã.
ªi niciodatã steagul românesc
n-a fost mai mândru decât în
momentul când a arãtat celei mai
superbe alcãtuiri militare din
Europa cã pot merge þãrani fãrã
ºcoalã, fãrã arme moderne, înaintea
oºtilor înzestrate cu tot ce o culturã
grozavã ºi învierºunatã dã sclavilor
înarmaþi cari o prezintã.

Am intrat în rãzboiu cu
hotãrârea de a da tot ce avem în
acest moment pentru a cãpãta
dreptul nostru întreg. Pentru atât,
ºi pentru mai mult, nu. ªi, dacã, în
cursul acestui rãzboi, am dovedit
încã o datã pe atâtea locuri ale
câmpului de luptã cã sufletul
omenesc rãmâne totdeauna superior mijloacelor pe care
întâmplarea poate sã le punã la
dispoziþie, am scris nu numai un
capitol în istoria rãzboaielor, ci
unul în dezvoltarea moralitãþii
omeneºti.


Armata noastrã în împrejurãrile
de faþã reprezintã un popor întreg.
În afarã de acei care se luptã, de cei
care-i ajutã, fiecare cu tot ce poate,
în afarã de acei care întovãrãºesc
fiecare luptã cu suferinþa lor, cu
adânca vibraþie a fiinþei lor întregi,
în afarã de ei toþi nu existã popor
românesc. Poporul românesc se
cuprinde în acei care þin arma în
mânã, în cei care le dau tot sprijinul
a o putea întoarce împotriva
duºmanului ºi în acei care trãiesc
numai spre a admira acest eroism,
a-i culege roadele pentru popor ºi a
da mâna de ajutor care este
trebuitoare pentru a garanta victoria.
În trecutul nostru mulþi oameni
au suferit. Dacã suntem ceva nu
suntem prin biruinþa strãmoºilor
noºtri, ci suntem ceva numai prin
suferinþa lor. Toate puterile noastre
nu sunt altceva decât jertfa lor,
strânsã laolaltã ºi prefãcutã în
energie.
(Din discursul rostit în
ºedinþa Camerei la 14 dec. 1916)

Mihail Sadoveanu:
Cu o furie care creºtea din orã în orã,
bãtãlia luã o dezvoltare uriaºã.
Germanii trimeteau valuri dupã valuri,
- mase mari de asalt. Artileria lor dezlãnþuia
un tir aºa de cumplit, încât în unele locuri
nu se afla palmã de pãmânt neîntoarsã ºi
nerãscolitã de obuze. Urmau pauze mici,
rãgazuri în care duºmanul obosit cãuta sã
se reculeagã ºi vâra în foc trupe proaspete.
ªi bãtãlia iar se aprindea, nemilostivã ºi
crâncenã.
Ziua ºi noaptea, trupele noastre, cu mult
inferioare în numãr, au þinut piept acestor
rostogoliri repetate de foc, schije, gaze ºi
oameni care urlau venind la mãcel; zile ºi
nopþi care pãreau cã nu se mai sfârºesc, - ºi
care se legau una cu alta într-un fel de
atmosferã fumurie, - într-o umbrã tragicã
de infern. De pe dealurile de deasupra
Siretului se vedea câmpul de bãtãlie în fum,
ceaþã ºi nouri negri. Tunurile zguduiau
pãmântul. Mitralierele, puºtile, granatele,
rãcnetele omeneºti se amestecau, - într-o
huruire fantasticã, într-o vedenie de
apocalips.
Astfel zile ºi nopþi nesfârºite au luptat
trupele noastre, cãtre satul Strãjescu, Moara
Roºie, Moara Mãrãºeºti. Dupã douã zile ºi
douã nopþi, divizii germane au fost scoase
din foc ºi înlocuite cu altele, odihnite.
Liniile noastre au simþit aceasta dupã
vigoarea atacurilor nouã. Ofiþerii ºi soldaþii
au încruntat din sprâncene ºi-au adus între
ei lãzi nouã de granate.
În toatã aceastã bãtãlie, artileria noastrã,
aºezatã foarte bine pe stânga Siretului a
bãtut coloanele inamice în flanc,
pricinuindu-le pierderi înspãimântãtoare.
Batalioane întregi au fost amestecate cu
pãmânt. Altele treceau, - ºi altele, neistovite.
Mai ales în timpul nopþilor, atacurile se
dãdeau fãrã întrerupere. Cerul atuncea se

umplea de rachete ca de mii de lampioane
veneþiene. Cu fulgerãri scurte luminau
tragedia ºi frãmântarea din umbrã, în timp
ce pretutindeni trãgeau linii de foc
exploziile tirurilor de baraj.
Timp de aproape douã sãptãmâni cât a
þinut bãtãlia, soldaþii noºtri au fost neadormiþi
ºi neobosiþi. Au respins atacuri, au contraatacat
ºi s-au bãtut cu o energie înfricoºatã. Aceastã
energie fãrã seamãn, poate fãrã precedent în
analele rãzboiului de faþã, este cel mai mare
titlu de glorie al oºtirii noastre.
În unele locuri împinºi îndãrãt,
covârºiþi în alte pãrþi, soldaþii ºi ofiþerii nu
ºi-au pierdut niciodatã cumpãtul. Pas cu
pas retrãgându-se au luptat. S-au oprit, au
contraatacat iar. Sufletul lor credincios
pãmântului strãbun ºi violenþa amãrãciunii
lor au izbucnit într-o putere aºa de
nãpraznicã, încât inamicul la urmã, cu tot
numãrul, a trebuit sã se opreascã sleit.
Se ºtie cã rãniþii veneau foarte grãbiþi
la posturile de prim ajutor, - li se fãceau
pansamente ºi se întorceau îndatã la loc,
îmbucând din mers o bucatã de pâine.
N-avem vreme de stat; n-avem vreme!
Numai pe cei cu mai multe rãni ºi cu
lovituri grave îi puteau opri medicii.
Nici gazurile, nici exploziile
înfricoºatului bombardament n-au zguduit
moralul acestei oºtiri fãrã pereche. Cãdeau
mulþi; cei rãmaºi, cu buzele strânse ºi cu
ochii crunþi îºi înzeceau parcã puterile.
Granata ºi baioneta lor loveau fãrã cruþare.
Unde pãrþi din trupele noastre au fost
copleºite de numãr, a rãmas locul însemnat
cu mormane uriaºe de cadavre.
Îndârjirea ºi energia înfricoºatã au
câºtigat în sfârºit marea bãtãlie.
Dupã douã sãptãmâni inamicul s-a
oprit. ªi-a lãsat braþele în jos ºi bãrbia

Fie ca sângele eroilor cãzuþi în luptele
marelui rãzboi sã fie pentru tine, frumoasã
Românie, sãmânþã de noi virtuþi, ca fiii tãi
sã fie totdeauna demni de pãrinþii lor ºi gata
sã apere pãmântul tãu sfânt atât de des
cotropit, dar în sfârºit întregit prin sforþãrile
ultimelor generaþii.
Poporul român are în cel mai înalt grad
însuºirile de seamã ale soldatului, acelea
care caracterizeazã armatele de elitã:
bravura, spiritul de disciplinã, energia ºi,
mai ales, un înfocat patriotism.
Ziua fusese hotãrâtoare pentru români.
Din înaltul observatorului sãu de pe
Mãgura Odobeºtilor, Mackensen ºi-a
putut da seama de zãdãrnicia sforþãrilor
sale. În cursul acestor patrusprezece zile
de bãtãlie, pierderile armatei a IX-a
germane erau atât de mari, încât trebuia
sã se înceteze orice nou efort important.
12 divizii, dintre care 10 germane, nu
putuserã sã înfrângã 5 divizii ºi jumãtate
române. Drumul Iaºului rãmânea închis
La 3 septembrie, dupã douãzeci ºi
opt de zile de lupte sângeroase, înaltul
comandant
german,
datoritã

insuccesului, marilor pierderi suferite ºi
dezorganizãrii unitãþilor sale, dãdu ordin
de încetare a ofensivei.
Presa germanã trecu sub tãcere
bãtãliile de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz.
În amintirile sale de rãzboi, Ludendorf
declarã: Armata românã se întãrise
într-atâta cu concursul Franþei, încât ni
s-a pãrut cu neputinþã sã obþinem un
succes strategic atât timp cât ofensiva din
Bucovina nu ºi-ar fi reluat cursul. Furã
oprite ofensivele grupãrilor lui
Mackensen ºi ale arhitectului Joseph.
Românii începurã atunci sã atace fãrã
succes. Încet-încet, activitatea de luptã
se domoleºte.
Aceste cuvinte ascund decepþia
înaltului comandament german. El a
recunoscut-o de altfel în mai multe
rânduri. Într-un raport sãptãmânal de la
sfârºitul lui august 1917, al armatei a IXa cãtre comandantul grupului de armate
Mackensen, stã scris, sub rubrica:
Aprecieri asupra inamicului:
Luptele care au avut loc de la 7 la
19 august au dovedit cã toate aprecierile

ºi speranþele cã ruºii ºi românii se vor
retrage fãrã o mare rezistenþã, sau cã se
vor lãsa luaþi prizonieri, au constituit o
gravã eroare. Dimpotrivã, armatele rusoromâne s-au bãtut foarte vitejeºte.
Fiecare tranºee, fiecare casã, fiecare
înãlþime au fost apãrate cu bravurã. În
mod vãdit, comandamentul superior
voia o rezistenþã pânã la ultimul om.
Contraatacurile inamicului erau bine
conduse, ºi cele mai multe au dus la
lupte corp la corp .
Generalul von Morgen, comandantul
corpului I rezervã, spune de asemenea:
Rezistenþa inamicului, ºi îndeosebi
aceea a românilor, a fost dintre cele mai
crâncene ºi s-a manifestat prin ºaizeci
ºi unul de contraatacuri, timp de
ºaisprezece zile de luptã. Cea mai mare
parte a dus la atacuri la baionetã, care
au pricinuit mari pierderi ( ).
ªi mai departe: Luptele din august
au dus într-adevãr la un succes local,
dar nu un succes hotãrâtor. Ele au
dovedit cã românii deveniserã adeseori
respectabili .

Generalul Lacroix:
România a þinut piept multã vreme,
singurã, prin propriile ei mijloace,
unor adversari mai numeroºi ºi mai
bine înarmaþi

Ea i-a uimit prin vigoarea ºi durata
rezistenþei sale
În aceastã primã campanie, România
s-a dovedit demnã de trecutul ei ºi de

nobilele ei tradiþii de vitejie cavalereascã;
nenorocirea a încercat-o încã o datã; ea a
meritat de pe acum sã vadã înfãptuirea
apropiatã a aspiraþiilor ei naþionale legitime.

Vasile Pârvan:

în piept cu descurajare. Gâfâind, s-a tras
ca o fiarã în cotlon, ca sã-ºi lingã rãnile.
Mareºalul von Mackensen a privit cu
îndoialã ºi cu tristeþe harta ºi a închis
ochii gândindu-se la hecatombele pe care
le-a înãlþat la Siret. Zece pânã la
douãsprezece divizii ge rmane s-au topit
în aceastã bãtãlie.

Ci tu, patria mea, aveai ºi tu gândurile
tale, visurile tale. ªi feciorii tãi stãteau roatã
împrejurul tãu ºi aºteptau semnul tãu, spre
a merge la moartea pentru biruinþã.
Ei cântau imnul tãu de biruinþã, de
glorie, imnul lor funebru: „Pentru tine datune-ai tu viaþã ºi inima noastrã este fãrã
odihnã, pânã ce se odihneºte întru tine”.

Se încheiase seceriºul. Se adunau
snopii. Peste marea de aur dintre Carpaþii
violeþi ºi Pontul albastru, se lãsa seara.
Sunau clopotele pentru Sfânta Maria.
Cum se ridicã ciocârlia, pânã în tãriile
cerului, umplând vãzduhul cu cântecul ei
de bucurie pentru rãsãritul Soarelui, aºa se
înalþã deasupra satelor daco-romane în

Mihail SADOVEANU: Sufletul lor credincios pãmântului strãbun ºi violenþa amãrãciunii lor

dimineaþa Sfintei Marii zvonul sonor ca
trâmbiþele învierii: „am trecut Munþii”.
ªi a venit, patria mea, a doua varã a
încercãrilor tale. Aºa cum se împodobise cu
verdele proaspãt, sub sãrutarea soarelui de
mai, plaiurile tale, aºa se luminase sufletul
copiilor tãi, larg de speranþe nouã, la
apropierea noilor lupte.
Cu ce bucurie copilãreascã de a se întoarce
acasã, cu ce credinþã nestrãmutatã în biruinþã,
cu ce foc de vitejie, s-au aruncat la asalt ostaºii
tãi, alungând vijelioºi înaintea lor mai departe
în sus pe vãile Putnei ºi Suºiþei ºi Caºinului ºi
Oituzului pe duºmanul spãimântat de
înfricoºata putere a þãranilor daco-romani
Viteji au fost flãcãii tãi, o Patria mea
frumoasã, pretutindeni unde þi-ai apãrat moºia
de nãvala duºmanã. Dar nicãieri sufletele lor
n-au ars de un foc mai mistuitor ca la
Mãrãºeºti ºi Târgul-Ocnei. Aici ei n-au mai
avut nici speranþa înaintãrii, nici credinþa
rãmânerii pe loc ªi totuºi flãcãii tãi n-au
dat înapoi: împresuraþi, s-au despresurat;
mânaþi înapoi, s-au întors îndãrãt. Ca FãtFrumos ºi Zmeul zmeilor, ca lacov cu Îngerul
Domnului, ei au luptat lupta dreaptã a vitejiei
ºi având în ei voinþa nestrãmutatã de a învinge,
sau de a muri, ei au învins. Au învins, pentru
cã a muri nu puteau: cãci în sufletul lor era
acum puterea tuturor strãmoºilor, era viaþa
nemuritoare a rasei daco-romane, era voinþa
de a birui a Romei eterne.
Ca învãluiþi în propriile giulgiuri, încã
din viaþã, aºa au apãrut ei în ziua ogoarelor
roditoare, în faþa duºmanului îngrozit de
puterea mereu renãscutã ºi mereu mai
nestãpânitã a asalturilor lor.
Îngenunchiaþi, voi ce-aþi rãmas în viaþã,
înaintea maestãþii celor ce au cãzut la
Mãrãºeºti ºi Târgul Ocnei! Acolo s-a fãurit
din nou, prin moartea incomparabilã, pactul
vieþii eterne a rasei noastre.
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Capul de la Torda
Lui ªtefan Andrei

Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridicã,
ªi întreabã de ce þara a rãmas aºa de micã
ªi Câmpia Tordei triste îi rãspunde lui cu jale:
Fiindcã astãzi ducem lipsa capului Mãriei Tale!
Nu mai acuzaþi strãinii cã ne taie domnitorii,
Cã intimideazã þara cu guverne provizorii,
Eu atât aº vrea sã aflu, arãtându-ne obrazul:
Totuºi, unde-au fost românii, când a fost tãiat Viteazul?
Nu voi consuma otravã pentru nici un fel de Basta,
Totuºi, unde-au fost ai noºtri, ºi atunci, ºi-n vremea asta?
Cum se-ajunge pân-la gâtul voievodului de þarã,
Dacã nu-s trãdãri acasã, lângã ura de afarã?
Capul lui Mihai Viteazul ne-a lãsat numai cu trupul,
Nu conteazã cã strãinii nu aveau nici pic de scrupul,
Eu, de-o singurã-ntrebare mã scârbesc ºi mã mai mânii:
Totuºi, unde-au fost românii? Totuºi, unde sunt românii?
8 iulie 1995, Târgu Mureº

Adrian PÃUNESCU

(Continuare din pag.1)

Gheorghe ªincai, în secolul al XVIII-lea
trecea Carpaþii cu Cronica în desagã, aºa cum
ºi-l reprezintã ªt. O. Iosif într-o antologicã
poezie: Ca Dante, ne-nþeles, pribeag prin
sate/... purtând, trudit de cale/ Gigantica sa
operã în spate,/ Întreg trecutul naþiunii sale:
Un alt Infern mai crunt, mai plin de jale,  /
Cãci toate-n el erau adevãrate! Infernul
acesta, rãsturnat de strãini haini peste Edenul
geografic transilvãnean, l-a evocat magistral
poetul pãtimirii noastre, Octavian Goga, în
poezia De la noi, în care se adresa marelui
ªtefan cel Sfânt: A noastrã moºie frumoasã
nespus,/ Grumazul ºi-a întins spre pierzare,/
Cãci braþele noastre azi spadã nu strâng/ ªi
steag þara noastrã nu are.../ Mãria ta! Suntem
bãtuþi de nevoi/ La noi în zadar arã plugul,/
Cãci holdelor noastre cu spicul de aur/
Strãinul le furã belºugul/ Am vrea sã
purcedem cu jertfele laudei,/ Dar n-avem
nimica la casã.../ Mãria Ta!  Toate strãinii le
duc/ ªi numai cu lacrimi ne lasã!.
În vremuri maºtere ºi grele, asupritorii neau lãsat cu o lacrimã cât þara, o lacrimã pe
care a ºters-o abia ziua de 1 Decembrie 1918,
când s-a înfãptuit Marea Unire ºi s-a
desãvârºit statul naþional unitar.
Lacrima era, însã, unitarã, ca o inimã de
þarã! Era din plânsul tuturor.
Dar, peste împãrþirile arbitrare, impuse de
puteri strãine, domnitori munteni ºi
moldoveni ctitoreau, în Transilvania, lãcaºuri
de cult ºi de culturã, precum cele din Perii
Maramureºului, mãnãstirea Silvaºului din
Þara Haþegului, a cãrei distrugere barbarã, la
1700, a generat o splendidã cronicã în versuri:
Plângerea Mãnãstirii Silvaºului, ca
mãnãstirea de la Sâmbãta de Sus, din Þara
Fãgãraºului, unde Constantin Brâncoveanu a
ctitorit mãnãstirea ulterior distrusã ºi refãcutã
în vremea noastrã de Înaltpreasfinþia sa
Antonie Plãmãdealã, Mitropolitul Ardealului.
Peste trupul rãstignit al Ardealului,
ctitoriile acestea erau mãrturia unei Învieri a
românismului ºi a unei nezdruncinate unitãþi
spirituale.
În frãþeascã replicã, parcã, tineri ardeleni,
învãþaþi la ºcoli înalte din Apus, veneau la
Iaºi, Cernãuþi, Craiova ºi Bucureºti, sã aducã
luminã din luminã, precum Gheorghe Lazãr,
Aron Pumnul, August Treboniu Laurian,
Eftimie Murgu, Simion Bãrnuþiu, Ioan Trifu
Maiorescu, Aron Florian, Damaschin
Bojâncã ºi atâþia alþii.
Ziarele ºi revistele româneºti, în orice,
parte ar fi apãrut, gãzduiau deliberat scriitori
din toate provinciile, precum: Gazeta de
Transilvania a lui G. Bariþ, apãrutã la Braºov
la 12 martie 1838, cu suplimentul ei cultural
Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã;
Albina româneascã a lui Asachi, cu
suplimentul Alãuta româneascã, iar ceva mai
târziu, Dacia literarã, de la Iaºi, a lui
Kogãlniceanu; Familia lui Iosif Vulcan, de
la Oradea, Tribuna de la Sibiu a lui Slavici,
Tribuna ºi Românul de la Arad, în paginile
cãrora s-a oþelit sufleteºte o splendidã
generaþie de luptãtori pentru Marea Unire de
la 1918...Pe Câmpia Libertãþii de la Blaj, unde
mulþimea þãranilor striga Noi vrem sã ne
unim cu þara!, la 3-15 mai 1848, alãturi de
ardeleni, au fost prezenþi ºi tineri din
Principatele Române: Alexandru Ioan Cuza
ºi Alecu Russo. La actul Unirii, de la 1859,
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au participat ºi scriitori din Ardeal. Ardelenii
s-au dus la 1877, voluntari în Rãzboiul de
Independenþã, iar în primul rãzboi mondial,
dezertau, cu riscul viaþii, din armata austroungarã, ºi treceau în cea românã, precum
poetul Aron Cotruº sau romancierul Eugen
Goga, fratele marelui poet, sau Apostol
Bologa, eroul principal din Pãdurea
spânzuraþilor a lui Liviu Rebreanu. La ziarul
de front România, apãrut în 1917 la Iaºi, sub
conducerea lui Mihail Sadoveanu ºi Octavian
Goga, ... au colaborat scriitori din toate
provinciile româneºti, din toate generaþiile,
din toate ºcolile ºi curentele literare, de la
sãmãnãtoriºti ºi poporaniºti la simboliºti. Deci
pentru lumea scrisului românesc n-au existat
niciodatã graniþe de netrecut ºi, de aceea,
scriitorii, oamenii de culturã din toate epocile,
au putut lupta, în unire, pentru înfãptuirea
înaltelor idealuri naþionale, pentru
desãvârºirea Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918, care n-a fost ºi n-a putut fi o danie a
unor circumstanþe diplomatice  cum îºi
închipuie unii nostalgici iredentiºti ºi
istorici vânduþi  ci consfinþirea unei

Pentru multe din aceste cântece, unele
din ele cu autor cunoscut, altele cu autor
presupus sau necunoscut, se potriveºte
zicala  de la lume adunate ºi iarãºi la
lume date, zicalã ce rezumã practica
utilizatã de Anton Pann în culegerea ºi
publicarea unor piese de largã circulaþie,
fãrã a se face o netã distincþie între
cântecele de autenticã expresie folcloricã
ºi cele provenite prin filiera profesionistã.
Referirea la gândul pannesc nu este un
artificiu  o facem pentru cã unul din
cântecele emblematice ale anilor ce au
premers Unirea îºi trage sevele din solul
românesc, fiind adus la suprafaþã ºi redat
circulaþiei de însuºi fiul Pepelei.
În cazul excepþionalului document
Spitalul amorului sau Cântãtorul dorului, nu
eterogenitatea conteazã, cât mai ales
varietatea derutantã, în care mediul muzical
urban ºi cel sãtesc interferã, potenþându-se
reciproc. Se simte aici nevoia de cântece
desfãtãtoare, uneori de intonaþii neaoºe
româneºti, uneori cu pitoreºti rezonanþe
orientale, alteori cu iz de romanþã, cu nelipsite
exaltãri romantice sau cu solemna zicere
psalticã. Cele 2 ediþii ale culegerii  1850 ºi
1852  însumeazã 174 melodii, din care 167
sunt în notaþie psalticã. Din rândul lor, mai
precis din cel a pieselor ce îmbinã stilul
popular ºi cel psaltic se detaºeazã melodia
Din sânul maicii mele. Ea este cea care îºi va
lega destinul de numele discipolului lui
Anton Pann, George Ucenescu, cel ce va
continua activitatea mentorului sãu,
culegând, notând ºi publicând melodii,
realizând o amplã panoramare muzicalã a
vieþii româneºti a timpului. Activând în
perioada fecundã a cântecului patriotic din
miez de secol XIX, Ucenescu va juca un rol
cardinal în impunerea acelui cântec care,
identificându-se plenar cu momentul trezirii
conºtiinþei naþionale a românilor, va deveni 
peste ani  imn de stat!
Dinamism ºi elan, flux epic de
necontestat, dar ºi fior dramatic, expresie
eroico-mobilizatoare  aºa ar putea fi
caracterizat ceea ce astãzi este Imnul de stat
al României: Deºteaptã-te, române!
Povestea lui urcã din veac, din pannescul
Din sânul maicii mele ºi se leagã de
atmosfera incendiarã a anului revoluþionar
1848. Pânã la el, istoria cântecului patriotic
românesc  o istorie ce abia stãtea sã se nascã
 înregistrase o serie de preluãri, de adaptãri
sau recreãri pe intonaþii de largã circulaþie în
epocã, pe aceea ce astãzi am numi ºlagãre.
Avem în vedere exemple celebre, ca
Marsilieza (în manuscrisul lui Ucenescu sub

titlul Iatã, iat-a sosit iarã, dar ºi ca Marºul
lui Napoleon din repertoriul pãpuºarilor ori
al lãutarilor  dupã mãrturia unor T.T.Burada
ori I. Ghica), Carmagnola (adaptatã ca
Madam Veta fãgãdui  cf. V. Tomescu), Ça
ira (devenit Fivrelson  adicã Vive le son
 cf. I.Ghica) sau ipostaza elaborãrii de
versuri româneºti, impregnate de tematicã
româneascã pentru crâmpeie de melodii
strãine din repertoriul de operã, gen la mare
modã în deceniile 3-4 ale secolului
revoluþionar XIX: Marºul lui Iancu  acel
Astãzi cu bucurie, românilor veniþi,
circulând ºi sub titlul de Cântecul lui Dragoº
ºi având la bazã un fragment mobilizator din
opera Tancred de Gioachino Rossini.

În cazul cântecului patriotic Deºteaptãte, române, modelul muzicii strãine este
ignorat. Se apeleazã la expresia muzicalã
autohtonã, la toarcerea fuiorului popular ºi
psaltic. Conform mãrturiei muzicologilor,
modelul incipitului muzical circula deja, dupã
cum o atestã O.L.Cosma, care îl identificã în
Codexul moldovenesc de la 1824; îl regãsim
calchiat versurilor poeziei Adio de Grigore
Alexandrescu (poezie a cãrei a doua parte
debuteazã cu cuvintele Din sânul maicii
mele) ºi este copiat ulterior de George
Ucenescu care reduce simþitor din încãrcãtura
de melisme a melodiei, adaptându-i, totodatã,
alte versuri. El o ºi prezintã sub aceastã nouã
formã în cercul intelectualilor români din
Braºov. Este varianta definitivã a cântecului,
cãci George Ucenescu i-a aflat ºi cea mai
fericitã expresie poetico-muzicalã,
îngemãnând fluxului melodic versurile ce i
se potriveau: poemul Deºteaptã-te, române
de Andrei Mureºianu! Rezumãm: de la
Codexul moldovenesc la popasuri
bucureºtene, vâlcene sau braºovene: oare nu
acesta sã fie sensul Unirii ?

ºi versurile, Hora Unirii se va naºte abia în 1856,
când versurile lui Vasile Alecsandri vor da
coerenþã ºi rezonanþã mesajului.
Nãscutã în anii de tumult revoluþionar ce
a culminat cu realizarea ºi recunoaºterea
actului politic al Unirii Principatelor, Hora
Unirii a devenit emblematicã pentru
frângerea graniþelor artificiale, pentru idealul
de uniune naþionalã. Alte creaþii în aceastã
fecundã epocã de cântec patriotic: Marºul lui
Iancu (cunoscut ºi sub denumirea de
Cântecul lui Dragoº, axat pe melodicã
rossinianã), Hora lui Cuza Vodã de
D.G.Florescu ºi seria semnatã de cel mai
prolific compozitor, legat de nãzuinþele
intelectualilor români ºi de programul Daciei
Literare, apropiat al lui Alecsandri ºi al
paºoptiºtilor, legat de destinul fãuririi culturii
noastre naþionale, a teatrului (muzical)
românesc. Alexandru Flechtenmacher,
creator al Cânticelelor lui Alecsandri, al
modelului muzical al Chiriþei ºi nu doar al
ei, ci al tuturor cupletelor semnate de pana
lui Alecsandri sau Matei Millo; de numele
lui se leagã cântece a cãror temã se revendicã

unicitatea de structurã ºi de esenþã. Neamul
în adâncurile lui sufleteºti, în identitatea lui
profundã ºi organicã, a fost permanent ºi
rãmâne o unitate desãvârºitã. Este sortitã
eºecului absolutizarea diferenþelor dintre
diferitele regiuni, mai ales fãcutã interesat,
cu intenþii centripete, de disoluþie a unitãþii
noastre naþionale.
Iatã de ce e total neindicat ºi neproductiv,
pentru interesul naþional, efortul unora de a
împãrþi prea subliniat România pe regiuni
istorice, de a o menþine într-o situaþie divizatã,
în care n-a putut-o þine nici în vremuri de
restriºte stãpânirile strãine. Cum nu înþeleg
mai adânc unii români semnificaþia lui divide
et impera! Nu e vorba de factori interni, ci
de setea nostalgicã, iredentistã, a unora de
dominare, pe care o satisfac pãgubos pentru
neamul nostru cei ce ignorã specificul
naþional unitar ºi exagereazã cu cel
ungurean, regãþean, oltenesc, muntenesc,
moldovenesc, bãnãþenesc etc. etc.
Cui îi foloseºte o insistenþã excesivã de
izolare pe provincii, mergând pânã la crearea
stupidã a unor partide pe regiuni?! Ceva era

cãrei semnificaþii C. A. Rosetti le-a definit
într-un chip strãlucit în Proiectul de adresã a
adunãrii ad-hoc din Þara Româneascã cãtre
adunarea ad-hoc a Moldovei: Luând în
privire cã dorinþa cea mare, cea mai generalã,
cea hrãnitã de toate generaþiile trecute, aceea
care este sufletul generaþiei viitoare, este
Unirea Principatelor într-un singur stat  o
unire care este fireascã, legiuitã ºi neapãratã,
pentru cã în Moldova ºi în Valahia suntem
acelaºi popor, omogen, identic ca nici un altul,
pentru cã avem acelaºi început, acelaºi nume,
aceeaºi limbã, aceeaºi religie, aceeaºi istorie,
aceeaºi civilizaþie, aceleaºi instituþii, aceleaºi
legi ºi obiceiuri, aceleaºi temeri ºi aceleaºi
speranþe, aceleaºi trebuinþe de îndestulat,
aceleaºi hotare de pãzit, aceleaºi dureri în
trecut, acelaºi viitor de asigurat ºi, în sfârºit,
aceeaºi misie de împlinit.
Un gând asemãnãtor, cu cuvinte aproape
identice, vor exprima mai târziu Kogãlniceanu cu
privire la cucerirea independenþei de stat, precum
Vasile Goldiº cu privire la Unirea de la Alba Iulia,
în antologicul discurs în care argumenta temeiurile
istorice ale acestei hotãrâri epocale.

Unirea a fost visul secular al românilor ºi
gândul lor cel mai statornic, gândul care a
biruit ºi a rãmas biruitor prin voinþa neamului,
chiar dacã vitregia istoriei ºi dictatele marilor
imperii ne-au mai smuls membre din trupul
þãrii în 1940. Chiar dacã unii viseazã
federalizãri ºi nu vor sã ºtie de Diktatul de la
Viena ºi de odiosul Pakt Molotov  Ribentrop.
Din nou graniþe samavolnice peste pãmântul
þãrii, odatã întregite, dar nu ºi prin sufletul
neamului.
Un vis atâta vreme neîmplinit, o nãzuinþã
organicã a tuturor românilor s-a întrupat în
actul Unirii de la Alba Iulia, al cãrui autor ºi
erou a fost poporul român, cum atât de
rãspicat ºi de convingãtor ne-o spun ºi
scriitorii care au participat la el, sau numai
l-au evocat: Octavian Goga, Liviu Rebreanu,
Aron Cotruº, Eugen Goga, Lucian Blaga,
Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, Ion
Agârbiceanu, Horia Petra-Petrescu, Valeriu
Braniºte, Valeriu Bora, Emil Isac ºi atâþia alþii,
iar din miºcarea naþionalã ªtefan Cicio Pop,
Gh. Pop de Bãseºti, Iuliu Maniu, Ion I. C.
Brãtianu, Vasile Lucaci, Aurel Vlad, dr.

Revendicându-ºi originea româneascã,
expresia bivalentã psalticã ºi popularã,
cântecul Deºteaptã-te, române, creat în
cursul veacului al XIX lea, trãieºte o nouã
tinereþe, confirmând mândria unui neam
conºtient de forþa ºi rolul culturii în istorie.
O altã paginã muzicalã de notorietate ºi
amplã rezonanþã patrioticã, Hora Unirii,
s-a nãscut pe aproximativ aceleaºi date.
La origine cântec popular cu recunoscutã
circulaþie în epocã, având sau nu premodel strãin
(un rãspuns se mai aºteaptã în acest sens),
atribuitã compozitorului Alexandru
Flechtenmacher de al cãrui nume se leagã o
bogatã producþie de cântec patriotic, compozitor
care o aranjeazã ºi o prelucreazã, adaptându-i
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Unirea în idealuri, în cuget
ºi simþiri
realitãþi profund obiective, a unei uniri care
a durat din totdeauna în sufletele româneºti,
aºa cum o confirmã limba românã, limba
vechilor cazanii care-o plâng ºi care-o cântã
pe la vatra lor þãranii, cum o definea poetul
basarabean Alexei Mateevici, cum o atestã
folclorul, în general creaþia popularã, ºi toate
elementele etnografice din cultura naþionalã.
Dacã scriitorii, oamenii de culturã, au þinut
treazã ideea unitãþii naþionale, în îndelungatul
rãzboi al condeielor cu oprimatorii, trebuie
spus cã poporul român ºi-a cucerit unirea, a
plãtit-o din greu cu lacrimi, cu sudoare ºi cu
sânge, de-a lungul unei zbuciumate ºi aspre
istorii, durând pe meleagurile strãmoºeºti o
culturã unitarã ºi înfloritoare, o civilizaþie
materialã originalã, distinctã. Istoria
românilor ne aratã  scria, în 1879, Ion Ghica
în Convorbiri economice  cã unirea a fost
totdeauna þelul cel mai dorit al lor, de la
descãlecãtoare ºi pânã astãzi, ea a germinat
nu numai spiritul bãrbaþilor acelora care au
îndrãznit a cugeta glorie ºi mãrire pentru
poporul român, dar chiar în spiritele acelora
care nu s-au suit cu gândul decât pânã la
conservarea gintei. Ori de câte ori viitorul a
surâs României, fiii ei nu au lipsit de a aspira
cãtre Unire.
Nu putem, desigur, sã ignorãm anumite
note specifice pe care locul, dar ºi îndelunga
despãrþire administrativã, dictatã de imperii
strãine, le-am determinat ardelenilor,
muntenilor, moldovenilor, note specifice de
care au vorbit Drãghicescu, Ibrãileanu,
Lovinescu, Goga ºi alþii, însã ele nu afecteazã

specificul regional pânã la Marea Unire ºi cu
totul altceva a devenit dupã Marea Unire, care
a fost idealul statornic al românilor din
totdeauna.
E revoltãtor cã azi apar pseudosavanþi
care þin sã ne convingã cã multe secole n-am
avut conºtiinþa unitãþii de neam, sfidând
mãrturiile rãspicate ale cronicarilor, de la
Nicolaus Olahus, la cei moldoveni ºi la cei
munteni, pânã la corifeii ªcolii Ardelene.
Prin rãdãcina lor strãveche daco-romanã,
înfiptã de milenii într-un relief unitar ºi
armonios, altoitã de-a lungul vremii cu alte
seminþii  fiindcã nu vom comite eroarea de
a susþine purismul de la ªcoala latinistã, 
românii, înfruntând vitregia unei istorii,
viforâte, care i-a despãrþit brutal în provincii
supuse de diverse stãpâniri strãine, s-au
simþit de la începuturi una (s.n.)  cum ne
mãrturisesc marii cronicari: Ureche, M.
Costin, Cantemir, Stolnicul Cantacuzino,
corifeii ªcolii Ardelene, paºoptiºtii, marii
noºtri clasici ºi toate spiritele luminate ale
culturii române; s-au simþit membrii
aceleiaºi familii etnice ºtiind cã de la Râm
se trag cu toþii ºi din aceeaºi fântânã s-au
izvodit ºi curã.
Gândul de a se uni într-un singur stat în
graniþele lor fireºti i-a urmãrit pe români dea lungul întregii lor istorii. În urmã cu patru
veacuri, Mihai Viteazul plãteºte, la propriu,
cu capul retezat pe Câmpia Turzii, îndrãzneala
de a-l înfãptui pentru prima datã, tot la Alba
Iulia. Parþial, gândul acesta s-a împlinit în
1859, prin Unirea Moldovei cu Muntenia, ale

Românii, indiferent de provincia în care
locuiau, au vorbit la fel, au cântat aceleaºi
doine ºi balade; au suferit de acelaºi dor ºi lau trãit în acelaºi chip gingaº ºi dureros de
dulce, cum l-au sintetizat pentru toþi Eminescu
sau Blaga în dorul-dor; au deprins aceleaºi
obiceiuri; s-au condus, ca dupã o stea polarã,
dupã necãlcatele legi ale pãmântului ºi ºi-au
unit înþelepciunea în aceleaºi proverbe ºi
zicãtori, strecurate într-un extraordinar cod etic
ºi estetic, creând împreunã aceiaºi eroi de
basm, de mit ºi de legendã, pe care i-au
proiectat în veºnicii, marii scriitori, artiºti
plastici, din toate provinciile româneºti.
Românii de pretutindeni au muncit  cum
o dovedesc etnografii  cu acelaºi tip de unelte
care atestã simþul lor artistic ºi geniul lor tehnic;
au creat aceleaºi credinþe ºi datini care, dupã
expresia lui Alexandru Davila, s-au dovedit
mai sfinte ca o lege; ºi-au sãdit melancolia
ºi durerea, elanurile ºi poticnirile, idealurile ºi
nãdejdile în aceleaºi structuri prozodice,
lãsându-le sã umble de la unii la alþii pe picioare
de iambi sau de trohei, din Maramureº în
Dobrogea, din Banat, Oltenia ºi Ardeal înspre
Moldova ºi de acolo de la Nistru pânla Tisa,
cum zice Eminescu în geniala lui Doinã ºi din
toate pãrþile, simbolic, parcã, înspre Þara
Româneascã, nume îndrãgite de toþi, cu care
aºteptau sã acopere odatã întreg pãmântul
patriei, aºa cum s-a întâmplat la 1 Decembrie
1918, prin acea manifestare grandioasã a
conºtiinþei noastre naþionale care înscria o
paginã de glorie pe urma Adunãrii de la Blaj
de la 1848  cum scria L. Blaga.

Teodor Mihali, av. Aurel Lazãr, Vasile Goldiº,
social democraþii: Iosif Jumanca, Ion Flueraº.
ing.Aenea Grapini, Tiron Albani ºi în primul
rând episcopii Miron Cristea, ortodox ºi Iuliu
Hossu, greco-catolic.
Despre fiecare dintre aceºti iluºtri
precursori s-ar cuveni sã se scrie o carte ºi
fiecare meritã sã i se înalþe un monument. În
locul atâtor recepþii costisitoare s-ar cãdea sã
dãm banii pentru un monument.
A fost atunci o uriaºã descãtuºare de
energii  cum sugereazã Blaga în Hronicul
ºi cântecul vârstelor  a fost o bucurie
popularã fãrã seamã, o manifestare
grandioasã de epopee naþionalã care 
credem noi  îºi aºteaptã încã reflectarea în
pagini de cãrþi sau în opere de artã. Atunci,
întorcându-se spre Lancrãm de la Alba Iulia,
a auzit Blaga un þãran strigând, cuprins de o
nobilã ºi legitimã euforie: Trãiascã
România dodoloaþã!, adicã rotundã, ca
Dacia Felix. Trãiascã, vindecatã de
dureroase ciopârþiri!.
S-a afirmat atunci cu o forþã nestãvilitã
tot ceea ce poporul român adunase de-a
lungul veacurilor mai bun în sufletul lui.
Atunci conºtiinþa dreptului legitim al
neamului românesc asupra pãmântului
strãmoºesc s-a afirmat cu o forþã de epopee
care trebuie þinutã mereu treazã, aºa cum a
fost exprimatã în versurile inspirate,
rãspicate, energice ºi robuste, ale lui Aron
Cotruº, care conþin o istoricã interogaþie, al
cãrei rãspuns conþine dreptul nostru
inalienabil asupra Ardealului:

de la evenimente istorice nãzuite, visate sau
trãite: Imn (versuri G. Sion), Sfântã zi de
libertate (versuri E.Carada), Apelul
moldovenilor de la 1848 (versuri T.Poni),
Unsprezece cireºariu (versuri M.Pascally).
Puternicul ecou al acestor cântece a jucat
un rol decisiv în vehicularea idealului
politic, în formarea conºtiinþelor.
Replici demne de reþinut pentru istoria
muzicii româneºti le sunt: Marºul Unirii,
colecþia de Cântece Naþionale pentru pian
sau Uvertura naþionalã Moldova de
Alexandru Flechtenmacher, spectacolul
teatral Serbarea pãstorilor moldoveni, cu
muzica semnatã de Elena Tayber-Asachi
(prima noastrã compozitoare), Uverturã
naþionalã sau poemul vocal-simfonic
Sentinela românã (versuri de Vasile
Alecsandri) de George Stephãnescu, toþi
posibili ctitori de ºcoalã naþionalã în cea
de-a doua jumãtate de frãmântat veac XIX.
Deceniile care au urmat au întãrit voinþa
neamului. Cântecele de patrie ºi de neam
au început sã vehiculeze idei de rezonanþã,
iar numele celebrilor compozitori sunt pe
buzele tuturor. Alexandru Flechtenmacher,
apoi Ciprian Porumbescu ale cãror cântece
înflãcãreazã generaþia devin modele demne
de urmat.
Cântecul de neam ºi þarã îmbinã teme
eroice ºi nãzuinþe sfinte. Fiii României de
Gavriil Musicescu, Haideþi, fraþi de Ion
Vidu, Cântãm libertatea de D.G.Kiriac,
Cântecul lui Iancu de T.Teodorescu, Pui de
lei de Ionel Brãtianu ºi câte altele menþin
treazã ideea unitãþii, apelul la mãreþia
timpurilor trecute, crezul în necesitatea
actelor de eroism pentru ca astãzi sã nu
fim mai prejos ca ieri.
De la cântecele începutului de secol XX
mai sus menþionate, saltul spre noile
cântece ale Unirii de la 1918 este potenþat
prin îndemnul La arme, Se-ntorc vitejii sau
Imnul României (versuri Alecsandri, acesta
din urmã pe muzica lui Alfonso Castaldi,
Voinþa neamului, consfinþitã de istorie, o
datorãm compozitorului I.C. Danielescu,
discipol al lui Kiriac ºi Brãtianu (versuri
I. Neniþescu).
De la Deºteaptã-te, române ºi Marºul
lui Iancu din sec. XIX la Imnul Unirii
de Iacob Mureºianu, Veniþi la noi de
I. Movilã, Unirea ce Mare de N. Ganea,
Marºul de la 1 Decembrie 1918 de
T. Popovici, la Imnul Unirii de Sabin
V. Drãgoi, Imnul Unirii de ªt. Paulian,
saltul nu este doar cantitativ. Vibraþia lor
este perenã. Unirea-n cuget ºi simþiri
transcede secolele ºi sfinþeºte clipa.

De acest mãnos pãmânt daco-român
Cine-ar putea, mai mult ca noi,
sã spuie cã-al lui e?! ...
Cine l-a avut
Din începutul vremurilor, neîncetat?
Cine l-a semãnat?
Cine i-a fost slugã ºi stãpân?
Care dintre neamurile vechi ºi noi
Are îngropaþi în sânul lui atâþia eroi?
A cui doinã, de veacuri, pe-aicea
plânge?
Cine l-a apãrat mai dârz de-al
nãvãlirilor puhoi
ªi l-a adãpat de-atâtea mii ºi milioane
de-ori,
Cu sânge ºi sudori, ca noi?!...
Rãspunsul la aceastã întrebare îl dau douã
mii de ani de istorie, douãzeci de veacuri de
trudã, jertfe ºi suferinþe: Nimeni! Nimeni nu
are ca noi dreptul asupra acestui sfânt pãmânt!
Proverbiala omenie româneascã s-a
reflectat nemijlocit, în documentele
mãreþului act istoric de la Alba Iulia la care
a participat, direct sau indirect, întreaga
suflare româneascã. Toate partidele ºi
orientãrile politice de la noi. De aceea
ecourile lui, atât de umaniste, au rãsunat
puternic în conºtiinþa popoarelor. Citãm
oricând cu îndreptãþitã mândrie patrioticã
un fragment pilduitor din Manifestul cãtre
popoarele lumii: Naþiunea românã din
Ungaria ºi Transilvania nu doreºte sã
stãpâneascã asupra altor neamuri (...).
naþiunea românã prin fiinþa sa este
întruparea democraþiei celei mai
desãvãrºite. Pe teritoriul ei strãmoºesc,
naþiunea românã este gata de a asigura
fiecãrui popor deplina libertate naþionalã ºi
organizarea sa în stat liber ºi independent
o va întocmi pe temeiurile democraþiei care
va asigura tuturor indivizilor aflãtori pe
teritoriul sãu egalitatea condiþiilor de viaþã,
unicul mijloc al desãvârºirii omeneºti.
Atenþie! Egalitate democraticã a condiþiilor,
nu discriminãri pozitive cum vor unii. Idei
generoase, idei umaniste ºi democratice
care încãlzeau inimile a milioane de oameni
de felurite naþionalitãþi, le vorbeau despre
frumuseþea moralã a poporului român,
despre înþelepciunea lui politicã. Un
testament politic al strãmoºilor pe care-l
respectãm cu sfinþenie ºi astãzi, deºi unii
profitã obraznic ºi vor sã întoarcã roata
istoriei înapoi, spre Evul Mediu.
În Unirea de la Alba Iulia, de acum 83 de
ani, se reflectã o istorie bimilenarã, se
concentra, ca în focarul unei imense lentile,
un întreg trecut eroic, cu toate jertfele ºi
aspiraþiile sale, luminând drumurile viitorului
în care poporul român mai avea ºi mai are
încã multe de fãcut pentru deplina realizare a
nãzuinþelor sale, pentru o democraþie realã ºi
dreptate socialã, pentru un stat de drept,
pentru independenþã ºi suveranitate naþionalã,
pentru progres cultural ºi prosperitate, în
contextul unei inevitabile globalizãri.
La a 83-a aniversare, cinstirea
precursorilor  aºa cum se cuvine, cu
sinceritate ºi devotament - nu trebuie sã se
mai lase aºteptatã nici învãþãtura unei lungi
ºi zbuciumate istorii care ne spune cã unirea
în idealuri, în cuget ºi simþiri ne-a fost ºi ne
este puterea.
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România Mare  ideal pregãtit prin culturã

Alba Iulia: Catedrala Reîntregirii Naþionale

Blaj: Ansamblul monumental Noi vrem sã ne unim cu Þara

Sã ne amintim de toþi cei care cu arma spiritului au fãcut
ca unirea sã devinã din vis o realitate
Valeriu RÂPEANU
1 decembrie 1918 s-a transformat dintr-un moment al istoriei într-un simbol. Acel
simbol pe care îl evocãm mai ales cu prilejuri aniversare ºi nu o datã vrând sã ne creem
o legitimitate istoricã. Acest simbol pe care ni-l anexãm, cãutându-i nu sensurile perene,
ci înþelesurile inedite. Uitãm adesea cã el a fost posibil pentru cã mii, zeci de mii, sute
de mii de oameni rãu echipaþi ºi prost hrãniþi au luptat cu un soi de disperare, cu o
încredere cã nu pot sã fie învinºi, chiar când totul pãrea pierdut. Uitãm sã-i omagiem
întâi pe anonimii rãmaºi în tranºee, pe câmpul de luptã, pe ei cei ce nu s-au mai întors
de acolo, pe cei ce s-au întors schimbaþi ºi au dus o viaþã tristã, de mizerie, pe cei ce
s-au întors ºi au trãit toate seismele ºi toate dezamãgirile pe care România Mare le-a
dãruit din belºug.
Uitãm însã cã idealul României Mari a fost un ideal fãurit prin culturã, un ideal
spiritual ºi unul politic. Cã de la începutul secolului XX ideea aceasta a unitãþii naþionale
a României Mari a stãpânit cugetele, deoarece poeþii, istoricii au fãcut-o sã trãiascã în
inimile tuturor, i-au dat viaþã în opere de artã, în lucrãri ºtiinþifice, în pagini de ziar.
Evocând anii adolescenþei sale trãite sub semnul acestui mare ideal, istoricul Gheorghe
I. Brãtianu spunea cu rigoarea care l-a caracterizat: Scrierile lui Coºbuc ºi poemele lui
Goga erau citite pretutindeni. Operele lui Iorga ºi activitatea sa neobositã au contribuit
la aceastã orientare încã de la începutul secolului.
Scriitori ai generaþiei vechi Caragiale, care aflã acum accente patetice ale scrisului
sãu publicistic, Delavrancea, care dã la ivealã trilogia dramaticã, Vlahuþã ºi Coºbuc,

N. Iorga:
Eminescu a fost exemplul tipic
al unitãþii naþionale prin literaturã
O întreagã generaþie de poeþi n-a
cunoscut graniþele româneºti. Eminescu a
fost exemplu tipic al acestei unitãþi naþionale
prin literaturã. Moldovean din Þara de Sus,
ucenic la Cernãuþi al ardeleanului Aron
Pumnul, apoi cercetãtor al ºcolilor blãjene,
în sfârºit amestecat în miºcarea
panromâneascã din Viena, el a aparþinut
tuturor românilor ºi i-a avut pe toþi în minte
când a scris. De aceea, nu-l preþuim numai
ca pe delicatul maestru a celei mai perfecte
armonii, ca pe înaltul gânditor cãruia nici
un avânt al cugetãrii filosofice nu i-a rãmas
inaccesibil, ci ca expresie adevãratã ºi
integralã a sufletului naþional unitar.
.
Fiindcã, evident, opinia aceasta se
coboarã în sufletul unui om când vede ce

era de noi dupã pierderea a trei sferturi din
þara noastrã, ºi ce a fost de noi dupã trecere
de câteva luni de zile. Foarte frumos s-a
fãcut ce s-a fãcut la Alba-Iulia, foarte
frumos au fãcut-o cãrturarii înãuntru, foarte
frumos, mai frumos ce au strigat þeranii
afarã, cari ei au întemeiat þara aceasta nouã
ºi cãtre dânºii trebuie sã meargã întâi
gândul nostru. Dar nu-i bucatã de pãmânt
în Ardeal care sã nu fie stropitã de sângele
fecund al românilor de dincoace.
Pe þerna frãmântatã cu sângele nostru
s-a proclamat libertatea Ardealului. ªi nar fi aºa de tare ceea ce avem noi astãzi
dacã ar fi numai sau o cucerire de aici, sau
o demonstraþie de dincolo. Sângele leagã,
dar leagã de multe ori ºi taina aceasta care
se amestecã în lucrurile omeneºti.

Octavian Goga:
România, pentru întâia oarã
întronatã în drepturile ei
Ideea unirii, ca lozincã militantã, a
trecut prin mai multe faze pânã s-a
desprins ca un fruct copt ºi ne-a dat
închegarea de azi. Peste negura vremilor
sclipise în treacãt barda lui Mihai; lãsând
sã se întrevadã ca la lumina unui fulger
drumul destinului, dar aceasta era numai
licãrirea profeticã a geniului, care se
plãteºte scump cu prisos de lacrimi ºi
suferinþe, fãrã a se putea bãnui mãcar ziua
rãscumpãrãrii. Trebuia sã vinã mai întâi
învãþãtorii neamului, creatorii de
doctrinã, care în lumea abstracþiunii sã
ridice problema la nivelul unei dogme,
cu gândul de-a o înstãpâni în toate
minþile. Aceºti pedagogi ai neamului au
rãsãrit din Ardeal. Unirea bisericeascã cu
Roma,  un proiect al desmembrãrii
noastre spirituale combinat la Viena, 
ni i-a dat, vrând oarecum soarta sã
dejoace planul duºman care urzea
pierzarea noastrã. Un Petru Maior,
Gheorghe ªincai, Samuil Micu, cãrturari
ardeleni de la sfârºitul veacului al
optsprezecelea, atraºi de splendorile
Romei, chinuiþi de enigma originii lor,
au descoperit marea noastrã tainã de
familie ºi întorºi acasã au spus-o tuturor.
Aceºti istoriografi, pãrinþii ºcoalei
latiniste de mai târziu, sunt primii
semãnãtori conºtienþi ai ideii noastre de
unire. Fireºte paginile lor nu codificã
programul luptelor viitoare pentru
realizarea unui plan, dar de subt cuviinþa
lor umilã de slujitori ai preaînaltului
chezaro-crãiesc scaun se ridicã ochii
iluminaþi de amintirile anticului Laþiu.
Nici o putere din lume nu-i mai putea
clãtina în credinþa lor; otrava sfântã le
pãtrunsese toate fibrele gândirii, sãmânþa
era aruncatã, rodirea aºtepta în umbrã.

Românismul a intrat în veacul al XIXlea, deci, preparat sufleteºte pentru luptele
pe care avea sã le dea ºi înarmat cu
doctrina corespunzãtoare pentru a înþelege
principiul de naþionalitate, pe care
Occidentul îl asvârlise în laboratorul
Europei scãldat în râuri de foc ºi de sânge.
Când Gheorghe Lazãr, prin anii douãzeci
ai veacului trecut ºi-a deschis la Bucureºti
modesta ªcoalã Româneascã, s-au gãsit
boieri care sã-l înþeleagã. Spiritul public
se desmeticea de subt apãsãrile domniei
fanariote, ºi rãsvrãtirea lui Tudor din
Vladimiri era o dovadã categoricã pe
seama tuturor, cã jos în culcuºul adânc al
energiilor populare ura împotriva
strãinului clocotea cu deslãnþuiri pãtimaºe.
Continentul, care fierbea germenul de
revoltã al moºtenirii lui Napoleon ºi
pregãtea mulþimile pentru viitoarele
schimbãri de hartã, în sensul unor
delimitãri etnice, continentul când a
început sã-ºi întindã reþeaua lui fermecatã
asupra latinilor de la Dunãre, a gãsit ecou
aici, din ce în ce mai puternic. Parisul,
uriaº stâlp de foc cu o revãrsare planetarã,
ne-a trimis tot mai des ispitele lui. Repede,
cu acea înfrigurare care stãpâneºte
totdeauna adolescenþa popoarelor, un
impuls romantic de unire a rãsturnat la noi
ºi a vrãjit toate inimile. S-a înjghebat
generaþia Ideologilor de la patruzeci ºi
opt, a doua izbucnire colectivã a
conºtiinþei noastre naþionale
De astã
datã, primind îndrumãrile din Apusul
civilizat, dogma a crescut în intensitate ºi
în adâncime. Literaturã, ºtiinþã, politicã,
toate manifestãrile noastre de vieaþã, s-au
brodat pe ideea unirii. Anul patruzeci ºi
opt care a sguduit Europa, a fost botezul
nostru de foc pentru consfinþirea acestui

dar ºi cei mai tineri  un Alexandru Davila cu acea capodoperã a teatrului nostru
Vlaicu Vodã, St. O. Iosif, Panait Cerna ºi mulþi alþii  vor evoca un trecut glorios ºi
vor sãdi în inimi idealul Unirii. Iar Iorga devenise simbolul unificator al acestei
lupte: articole, studii, cãrþi, conferinþe, tot ceea ce era o culturã enciclopedicã, un
talent neobiºnuit ºi o energie altruistã a fost închinat acestui ideal. Nu a existat
tãrâm al culturii româneºti care sã nu-ºi facã simþitã prezenþa: muzica, prin
compoziþiile lui Vidu, Kiriac, Muzicescu, S. Dima, Iacob Mureºeanu, prin formaþiile
corale dirijate de ei, cele mai multe de amatori din Vechiul Regat, Banat, Transilvania,
Bucovina, Basarabia, pe scurt din toate provinciile locuite de români au contribuit
la formarea acestui sentiment al unitãþii noastre naþionale ºi spirituale.
Partidele politice continuã sã se sfâºie, sã se ocupe de afaceri (care erau de altfel
reale), sã lupte pentru cucerirea puterii. Chiar în momentele cruciale, în cele douã
Consilii de Coroanã din 1914 ºi 1916, s-a vãdit lipsa de solidaritate a clasei noastre
politice. Ceea ce le-a lipsit acestor oameni au avut oamenii noºtri de culturã, presa
noastrã culturalã. Viaþa Româneascã publica scrisori din toate provinciile: Ardeal,
Bucovina, Basarabia, ca ºi ziariºtii noºtri, cum ar fi un Constantin Stere ºi nu numai el.
Unirea a fost pregãtitã sufleteºte de scriitorii, gânditorii, ziariºtii acestei þãri. Prin
ei, prin opera, prin entuziasmul ºi dãruirea lor am devenit conºtienþi de ceea ce ne
uneºte, de drepturile noastre teritoriale, de îndreptãþirile noastre spirituale.
De aceea, acum, sã ne amintim de toþi cei care cu arma spiritului au fãcut ca unirea
sã devinã din vis o realitate.
La 1 decembrie 1918.
crez. Kogãlniceanu este exponentul
politic, iar Alecsandri corifeul literar al
epocii. O admirabilã pleiadã de suflete
generoase ºi de talente deosebite se saltã
pe arenã. Contactul cu strãinãtatea e luat
ºi problema unirii celor douã Principate
se aºeazã în perspectiva unui cadru
internaþional. Revoluþionari ºi emigraþi,
visãtori la început, constructori mai târziu,
se agitã din toate pãrþile, fiecare în rostul
lui de suflet ºi de nervi. Goleºtii, Brãtienii,
Kretzulescu, Costache Negri, Ioan Ghica
ºi atâþi alþii. În atelierul lor s-a fãurit unirea
Principatelor. Alegerea lui Cuza la 1859
ca Domn nu e decât pecetluirea ideii
naþionale în apogeul ei.
Cele douã principate dunãrene au
fost chiagul permanent al unei resurecþiuni
naþionale. Românii pe deasupra ºi pe
dedesubtul graniþelor vremelnice, ºi-au
pãstrat activ ºi conºtient simþãmântul
unitãþilor lor organice. Politiceºte acest
îndemn ºi-a gãsit în treacãt formula
concretã de realizare înainte cu 300 de ani
subt sceptrul unui voievod valah care a
plãtit cu capul izbânda unui vis. De atunci

firul s-a þesut mai departe ºi nicio putere na fost în stare sã-l stârpeascã. Tragedia
geograficã s-a menþinut necontenit cu
catastrofele ei de care Occidentul nu s-a
împãrtãºit niciodatã. Poate tocmai aceastã
volburã înfricoºatã a vremurilor a trezit în
aceastã naþie funcþiuni biologice deosebite
care o predestinau sã înfrunte nenorocirile,
gãsindu-ºi o stare de echilibru în mijlocul
primejdiilor. Þinând piept nãvãlirilor tãtare
ºi turceºti, Românii de ºapte veacuri
continuã fãrã întrerupere pe Dunãre ºi pe
Nistru o vieaþã de stat ºi afirmã dreptul lor
la o civilizaþie proprie. Între trei împãrãþii,
ca între trei pietre de moarã s-a mãcinat de
o jumãtate de mileniu fermentul
independenþei noastre. Astãzi cele trei
împãrãþii cu vechea lor formã de stat nu se
mai gãsesc pe harta Europei; ideea
naþionalã a tras graniþele sângelui.
România, þarã nouã, cea mai veche dupã
înrudirea ei cu pãmântul, e pentru întâia
oarã întronatã în drepturile ei.
Cuvântare þinutã
la 24 ianuarie 1931, la Radio

Alexandru Vlahuþã:
Mucenici ai Ardealului, iatã cã n-au fost
în deºert suferinþele voastre!
Dupã ºaizeci de ani de întunecatã
aºteptare, cuvântul acesta ºi-a dobândit,
pentru noi, românii, cuprinsul lui adevãrat
ºi întreaga lui însemnãtate politicã.
Sufletele visãtorilor de la Mînjina
se pot odihni de-acum în ceata
fericiþilor. Opera lor, pornitã la 1859
cu unirea celor douã principate, se
încheie astãzi cu unirea cea de ispravã;
toatã suflarea româneascã de pe toatã
întinderea de pãmânt pe care
niciodatã, în scurgerea atâtor veacuri,
n-au încetat de a rãsuna doinele
noastre, întrulocatã laolaltã înlãuntrul
aceloraºi hotare ºi cu aceleaºi pravili
ºi aºezãri îngrãditã.
Mucenici ai Ardealului, iatã cã n-au fost
în deºert suferinþele voastre! Credinþa care
v-a þinut în luptã ºi v-a dus la jertfã a biruit.
Ah, ºi din ce beznã de mormânt
deschidem noi ochii la lumina aceasta
renãscãtoare, la lumina aceasta a dreptãþii,
care nãvãleºte în sufletul nostru ca o
suflare de primãvarã dupã o boalã
îndelungatã! Când te gândeºti cã nu sunt
nici patru luni de când, în Bucureºtii
acestei sãrbãtori, erai pedepsit ca un
criminal dac-ai fi avut îndrãzneala sã
arborezi tricolorul þãrii tale sfâºiate
Unirea! Cuvântul acesta e azi pe buzele
tuturor. În noi ºi în aerul ce ne împresoarã.
El e în cântecul voios al ºcolarilor, în pasul
cadenþat al soldaþilor, în lacrimile
bãtrânilor, ce nu-ºi cred ochilor ºi-n
fluturarea steagurilor noastre, ce parcã
mereu îl rostesc în strigãtul lor de flãcãri
bãtute de vânt.
Nu vrem s-aducem o notã, nu
discordantã, ci câtuºi de puþin stridentã, în

armonia generalã de azi. Avem destulã
vreme pentru a vorbi de cealaltã unire, de
care încã suntem departe ºi pe care nici un
congres din lume nu ne-o poate da.
Ni s-ar pãrea însã cã lipsim de la o
datorie de dreptate ºi de cinste
profesionalã dacã, la prãsnuirea acestei
zile mari, am tãcea numele celui mai
strãlucit ostaº al cugetãrii româneºti care,
mai mult decât oricare altul, ne-a pregãtit,
cu mândra lui viaþã de vitejeascã luptã,
pentru ceasul acesta. Nu e unul printre noi
care sã nu poarte, în tot ce e mai curat ºi
mai bun în sufletul lui, ca un adaos de
putere, o razã nouã de luminã ºi de
credinþã în viitorul acestui neam, desfãcutã
din prodigioasa ºi nobila acþiune a marelui
sãmãnãtor Iorga. Am þinut în aceste
înãlþãtoare clipe sã aducem aci prinosul
nostru de recunoºtinþã aceluia care, de-un
sfert de veac, nu cunoaºte altã bucurie
decât binele pe care, cu orice jertfã, poate
sã-l aducã Neamului ºi Þãrii lui.
Pentru noi acest nume, scump tuturor
ºtiutorilor de carte, este ºi un simbol. Un
simbol al fecunditãþii pãmântului ºi
sufletului românesc. El ne vorbeºte în
fiecare zi despre uriaºele energii ascunse
ale neamului nostru. Din aceste nesecate
rezerve tragem ºi tãria credinþei noastre
cã unirea cea sufleteascã, sfânta ºi marea
unire pe care cu toþii o aºteptãm, trebuie
sã vie.
ªi numai atunci ni se va cunoaºte
toatã dreptatea. Numai atunci se va
lãmuri pe deplin  odatã cu locul ce ni se
cuvine între popoarele lumii  chemarea
noastrã pe pãmânt.
25 ianuarie 1919

Gheorghe Brãtianu:
Unitatea româneascã  o revanºã a
geografiei asupra istoriei...
Este totuºi o particularitate a unitãþii
noastre, care trebuie subliniatã de la început.
Unitatea noastrã apare din vremuri
strãvechi ca o tendinþã permanentã ºi fireascã
în jurul acelei Corona Montium, a cãrei
unitate a izbit pe geografii ºi istoricii
antichitãþii, întocmai cum izbise unitatea
Galiei pe Strabon, care descrie cursul râurilor
sale ºi legãturile uºoare între ele, de la o mare
la alta. A fost realizatã în imperiul dacic sub
Burebista ºi Decebal; a fost realizatã din nou
ºi pãstratã de cucerirea romanã.
Dupã aceste împrejurãri istorice, afarã
de rare licãriri  o licãrire de fulger a fost
în zilele lui Mihai Viteazul  a trebuit sã
treacã aproape optsprezece secole, pentru
ca ea sã fie din nou înfãptuitã politiceºte în
zilele noastre.
Unitatea româneascã a fost definitã de
un geograf contemporan ca o revanºã a
geografiei asupra istoriei, o revanºã a
permanenþelor înscrise în relieful însuºi al
pãmântului asupra vicisitudinilor ºi
nedreptãþilor evoluþiei istorice.
Aº zice mai mult: nu este numai o
revanºã a geografiei asupra istoriei, ci este
o tendinþã permanentã, corespunzând unei
realitãþi permanente ºi a cãrei îndeplinire
este mai mult decât împlinirea unei dreptãþi

sau înfãptuirea unui destin: ea are puterea
ºi stãruinþa unei adevãrate legi a naturii.(...)
Combinaþii trecãtoare pot modifica
jocul alianþelor, interese de echilibru politic
sau nãzuinþe de expansiune economicã pot
altera sau slãbi, în atmosfera internaþionalã
atât de tulbure în carte trãim, legãturi ce le
dorim clãdite pe temelii nezdruncinate. Voi
merge pânã la capãtul acestui raþionament,
oricât i-ar fi de grave concluziile: în
prevederile noastre de viitor, ºi o tragedie
este posibilã: ceasul de restriºte în care þara
noastrã s-ar gãsi împresuratã de duºmani
la mai toate graniþele sale. ªi totuºi, peste
greutãþile prezente ºi ameninþãrile viitoare,
dincolo de îngrijorãrile ce ne cutremurã,
lecþia trecutului ne întãreºte în credinþa cã
nimic nu este pierdut, cât timp pãstrãm,
neînduplecatã ºi neºtirbitã, conºtiinþa
legãturii veºnice dintre acest neam ºi
pãmântul sãu, cât timp se va gãsi un glas,
fie ca expansiune a consensului obºtesc, fie
chiar ca manifestare hotãrâtã a unui
sacrificiu izolat, care sã revendice cu tãrie,
în faþa naþiunii ºi a istoriei, drepturile ce nu
se pot perima, pe care împrejurãri
potrivnice le pot acoperi vremelnic, fãrã a
împiedica însã triumful unei justiþii care
întârzie adesea, dar nu lipseºte niciodatã.

Dimitrie Onciul:
Sã nu uitãm eterna lege a istoriei
În trecutul nostru, þara ºi neamul nostru
au fost deseori supuse la grele încercãri ºi
la mari jertfe. Dar cu toate rãstriºtele
vremilor, dezvoltarea noastrã istoricã în
Statul naþional a mers mereu înainte. Ea s-a
desfãºurat în linie ascendentã, chiar ºi în
timpuri de decadenþã aparentã, când
decãderea trecãtoare într-o direcþie era
compensatã printr-o dezvoltare ascendentã

Patria
În mãrul ce se pârguie pe creangã
Noi þi-am gustat pãmântul roditor,
Din zvonul dus pe câmpuri de-o talangã
Þi-am respirat nelãmuritul dor.
E sânul tãu de mamã pâinea moale
ªi laptele domoalelor cirezi.
Iubim albastru fum în rotocoale
Cã tu ai fost deprinsã sã visezi.
Ai frãmântat credinþi nemuritoare
În sângele focoºilor bãieþi,
Cari-au cules pe buze de fecioare
Sãrutul mândrei tale frumuseþi.
Profetic luminezi peste dezastre
Cãrãri ce-n zãri de rãsãrituri pier
La glasurile clopotelor noastre,
Ne ridicãm cu tine cãtre cer.
Îþi lãmurim, pe lespezi de morminte,
Sculptatul grai din timpul glorios.

Sabia
Eu þi-am rãmas toiag în pribegie...

Eºti pãrãsit ca un Homer ce-ºi cântã
Pe la cetãþi strãine epopeea...
Unde-s boierii? Fug ca niºte umbre...
Unde-s þãranii? Oase risipite...
Unde-i norocul? Þese ca paingul
O plasã-nºelãtoare de cãrãri

în altã direcþie. Suntem în dezvoltare
ascendentã. Sã avem deci credinþã tare în
steaua noastrã! Cu necesitatea istoricã, ea
ne va conduce la îndeplinirea menirii
noastre între popoare. Dar sã nu uitãm
eterna lege a istoriei cã numai acel popor
trãieºte, creºte ºi înfloreºte care ºtie sã-ºi
facã datoria în progresul omenirii spre
perfecþionare.

În straturile vechi de oseminte
Îþi numãrãm al jertfelor prinos.
Trecutul adormit ºi viitorul
În clipa care bate le-mpreuni:
Când fericiþi lipim la piept feciorul
Îmbrãþiºãm într-nsul pe strãbuni.
Prin veacurile moarte-n suferinþã
Te-am ridicat în slãvi pe-al nostru scut
ªi zãmislim eterna ta fiinþã
Din fiecare trudã pusã-n lut.
Prin noi rãsufli-n marile elanuri.
Tu gemi când sângerãrile ne dor;
Ci-n veºtejirea noastrã dorm noianuri
De vieþi ce-or înflori la vremea lor.
Sus cupa morþii cu dureri amare!
Sorbind-o, te vom binecuvânta;
Ca râurile contopite-n mare,
Noi vom muri în nemurirea ta.

Nichifor CRAINIC

De sub Carpaþi la Curtea din Viena,
Din Praga pânã la cetatea Devei
Ce-þi rãsplãteºte mila cu ghiulele...
Pe toþi cei dragi þi i-ai lãsat zãlog
Unui destin ca o cetate surdã
Cu ºanþurile hohotind de apã,
Cu podul ridicat ºi dat uitãrii...
Numai mânia ta mã schimbã iar
Dintr-un toiag în sabie ce cântã

Ion BRAD
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ÎMPREUNÃ ÎN TRECUT ªI ACUM

V. Voiculescu

Þãrii mele

HAJDU Gyözö
Preºedintele
Asociaþiei Culturale ºi de Prietenie
Együtt-Împreunã

Deprins de veci cu nori ºi vijelie
Stã pururi trainic muntele de stâncã.
Ce-i pasã lui cã-n aspra-i temelie
ªivoaie rod ºi ape iuþi mãnâncã!
ªtiþi voi ce fac în cremenea bãtrânã
Atâtea ploi, cu munca lor grozavã?
O spalã doar de clisã ºi þãrânã,
Dar lasã-ntreg strãvechiul cheag de lavã.
În van puhoiul spumegã ºi creºte
Scobind prãpãstii fãrã de hotare:
Pe cât la poale râpa s-adânceºte,
Pe-atât se-nalþã muntele mai tare.
 O. þara mea, tu, culme-ncremenitã,
De-atâta sânge roasã ºi brãzdatã,
Azi din adâncuri, grea ºi neclintitã,
Te-nalþi în slãvi mai sus ca niciodatã!
(1916)
Anexarea fostelor teritorii austro-ungare
ºi ruseºti a adus milioane de strãini în România,
mulþi dintre ei înverºunaþi împotriva noului stat.
Dificultãþile interne oricãrei reconstrucþii
(binecunoscute nouã din experienþa rãzboiului
civil) au fost sporite de diferenþele de neam,
limbaj ºi religie. Un stat ortodox grec, ce credea
într-o educaþie liberã fãrã caracteristici de secte,
s-a trezit cã trebuia sã facã reglementãri privind
credinþele protestanþilor, romano-catolicilor ºi
evreilor; sã ofere ºcoli publice gratuite pentru
evrei, germani, maghiari ºi slavi ºi sã decidã
soarta seminariilor bisericeºti care fuseserã
subvenþionate de statul maghiar  procedurã
neconstituþionalã în România ºi la fel de
respingãtoare pentru spiritul românesc, ca ºi
pentru cel american. România este aproape
unicã în Europa în oferirea învãþãmântului
public gratuit pentru toate clasele, de la
grãdiniþã la universitate. Ungaria a încurajat
ºcolile parohiale ºi sectare cu burse din fonduri
publice, multe dintre ele deþinând ºi mari
suprafeþe de pãmânt.
Era clar cã sistemul maghiar trebuia sã fie
înlocuit de cel românesc, principiul ºcolilor
parohiale sprijinite cu banii contribuabililor fiind
necunoscut României. Dar aceste ºcoli
maghiare ºi germane, mai ales admirabilele
instituþii cum era gimnaziul german din Bistriþa,
Sibiu etc., cel calvinist maghiar, instituþiile
romano-catolice ºi unitariene din Cluj ºi
Timiºoara  erau nepreþuite, iar guvernul român
le-a menþinut, în dorinþa de a nu pierde serviciile
lor, oferindu-se subvenþii care le acopereau doar
în parte cheltuielile ºi le-a recunoscut facultãþile
cu condiþia ca dupã anumit numãr de ani sã facã
dovada cã pot folosi limba statului. Dar în multe
cazuri românii au fost trataþi cu ostilitate ºi lipsã
de afecþiune. Pe parcursul a câteva zile petrecute
în Transilvania, pentru a studia problema, am
rãmas uimit de toleranþa de care dãdeau dovadã
românii. Vizitând o ºcoalã maghiarã primarã
din Bistriþa, am vãzut cã elevii foloseau
abecedarele dinainte de rãzboi, preamãrindu-i
pe habsburgi, iar într-o ºcoalã calvinistã copiii
tocmai terminaserã de cântat imnul naþional
maghiar ! Comisarul român cu probleme de
învãþãmânt pentru Transilvania în 1918-1920
mi-a dat un grafic prezentând problemele pe
care le avea. Îl rugase pe rectorul de la
Universitatea Maghiarã din Cluj sã încheie anul
ºcolar ºi sã-ºi ia gradele ce vor fi recunoscute
de statul român  ºi asta în ciuda sentimentului
puternic pe care românii îl aveau împotriva
acestei instituþii, pe care o considerau un centru
al propagandei maghiare. Dar, când l-a gãsit pe
rector cerându-le studenþilor, acum cetãþeni
români, sã depunã un jurãmânt de credinþã faþã
de republica ungarã, a protestat ºi, deoarece
rectorul a insistat, el a trebuit sã închidã
universitatea înaintea examenelor de absolvire.
Am þinut un curs în aceastã universitate,
acum româneascã, în 1927, ºi vroiam sã
aud atât maghiara, cât ºi germana vorbite
de studenþi în incintele în care maghiarii
penalizau aspru folosirea oricãrei limbi, cu
excepþia maghiarei ºi latinei. Tot în legãturã
cu acest aspect, consider interesantã o altã
experienþã personalã. Episcopul Nagy, de
la biserica calvinistã din Cluj, mi-a spus în
1919 cã noua administraþie româneascã îi
obliga sã foloseascã limba românã, toate
anunþurile oficiale fiind doar în limba
românã; ºi am vãzut acest lucru în ziarele
din America. Dar aveam eu însumi un dosar
cu anunþurile afiºate la Cluj, circa 60 la
numãr  doar unul ºi acela un buletin de la
poºtã  era doar în românã, celelalte toate
erau bilingve (în românã ºi maghiarã), iar
aproximativ 20 erau în germanã.
Guvernul român preluase în sistemele sale
bisericeºti, juridic, de învãþãmânt, administrativ
ºi al cãilor ferate mii de foºti funcþionari maghiari
care vorbeau limba românã puþin sau chiar
deloc. Jurãmântul de credinþã era tot ce li se
cerea ºi chiar ºi acesta era omis în multe cazuri,
cel mai cunoscut fiind al renumitului episcop.
Totuºi, românii au crezut de cuviinþã cã ar putea
cere tuturor acestor profesori, miniºtri,
judecãtori, angajaþi ai cãilor ferate etc., sã înveþe
în câþiva ani limba statului  procedurã aplicatã
de noi în Porto Rico ºi în Filipine, fãrã prea multe
acuze, pentru cã, de fapt, româna este limba
majoritãþii transilvãnene. Ei au început, însã, sã
tot schimbe data limitã pentru aceasta.
Dr. Gaster îmi spusese cã în 1925 nu a putut
gãsi un singur funcþionar de la cãile ferate din
gara Arad care sã vorbeascã româneºte corect.
În iunie 1930 am gãsit funcþionari care nu
vorbeau decât maghiara. Când, în februarie
1931, la peste 12 ani de la încorporarea
Transilvaniei, generalul Ionescu, a emis un
ordin conform cãruia toþi funcþionarii trebuiau

În anii care au urmat dupã schimbãrile
produse în 1989, în unele publicaþii în
limba maghiarã apãrute în Ungaria ºi
România, adesea am putut citi schimburi
de pãreri publicistice care evidenþiau
faptul cã a sosit timpul de a pune capãt ºi
de a nu repeta la nesfârºit acele
evenimente ºi momente istorice, care
exemplificã solidaritatea românomaghiarã. Într-un cuvânt  aºa cum
subliniau autorii acestei teze  sã punem
capãt accentuãrii necontenite a ceea ce
leagã popoarele noastre ºi care, la un
moment dat, le conduce pe aceeaºi
baricadã, ºi mai degrabã sã vorbim pur ºi
simplu despre acele lucruri care, de-a
lungul istoriei, i-au pus pe români ºi
maghiari sã se confrunte faþã în faþã,
despre ceea ce desparte pe maghiar de
român ºi pe român de maghiar. Desigur ºi
o asemenea exigenþã are drept la existenþã
în mãsura în care se bazeazã pe fapte
istorice reale, deoarece evenimentele
binecunoscute triste ºi tensiunile istorice
cu deznodãmânt tragic sunt purtãtoare de
învãþãturã care ne dau de gândit foarte
serios, a cãror uitare ar fi o greºealã mult
mai gravã decât o simplã uitare. Nu putem

însã înlocui o exagerare ºi un exclusivism
cu o altã exagerare ºi alt exclusivism.
Sã nu fie cu supãrare: dar nu putem
aluneca pe partea cealaltã a calului. De
altminteri, aceastã alunecare de pe cal s-a
produs deja, conform dovezilor din presa
scrisã ºi electronicã maghiarã de la noi ºi
din Ungaria (toatã stima pentru rarele
excepþii!). De altfel, în zilele noastre te
întâlneºti ºi mai rar decât cu corbul alb, cu
acele manifestãri publicistice care, în
legãturã cu câte un eveniment marcant al
trecutului istoric comun, demonstreazã, prin
analiza faptelor, cã tristeþea românã ºi
maghiarã a fost aceeaºi tristeþe, cã masele
populare româneºti ºi maghiare au luptat
împreunã de-a lungul secolelor pentru
libertate ºi egalitate; cã, într-adevãr,
înseamnã mult mai mult ºi este mult mai
important ceea ce apropie ºi leagã popoarele
noastre decât ceea ce le desparte. Din
trecutul istoric comun al poporului român
ºi maghiar am putea cita un ºir întreg de
exemple care vorbesc de la sine ºi sunt
purtãtoare de mesaj pentru zilele noastre.
Este suficient dacã mã refer doar la exemplul
participãrii în masã a luptãtorilor români la
rãscoala de la Bobâlna din 1437, la rãscoala

condusã de Dózsa György din 1514, sau la
lupta pentru eliberarea de sub habsburgi
condusã Rákóczi Ferenc al II-lea ºi, nu în
ultimul rând, la rãzboiul pentru
independenþa ungarã, sub conducerea
generalului Bem din 1848-1849.
Iatã ce mesaj trimite unul din
însufleþitorii luptelor române de la 1848,
Aron Pumnul, cãtre maghiari în
proclamaþia sa: Spuneþi maghiarilor,
secuilor ºi tovarãºilor acestora, cu care
locuim aceeaºi þarã, cã îi iubim ca pe fraþii
noºtri. Spuneþi-le în cuvinte ºi dovediþi-le
prin fapte cã noi îi iubim, pe ei, dar aºa se
cade ca ºi ei sã ne iubeascã pe noi ºi sã fie
vrednici de dragostea noastrã pentru ei.
Aniversarea istoricã din acest an în þara
noastrã  asasinarea la Turda în urmã cu 400
de ani, din ordinul generalului austriac Basta,
a celui mai mare voievod român, Mihai
Viteazul  ne face sã ne îndreptãm atenþia
cãtre exemplul cel mai elocvent, care
dovedeºte realitatea sintagmei Împreunã în
trecut. Opera principalã a lui Bãlcescu:
Românii supt Mihai Vodã Viteazul subliniazã
într-o analizã deosebit de întemeiatã ºi
argumentatã cu documente, faptul cã Mihai
Viteazul a fost sprijinit de un numãr important
de secui-maghiari în toate luptele sale, în toate
acþiunile sale de luptã ºi victorie militarã.
Faptele ºi datele spun mai mult decât orice
evaluare: în 1594, sub comanda lui Horváth
Mihály, 4000 de secui au sosit în tabãra lui
Mihai Viteazul. Aceastã oaste de secui a
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sã foloseascã limba statului în orele de lucru,
un membru maghiar al Parlamentului român
a protestat împotriva acestei intoleranþe ºi a
lãsat de înþeles cã, dacã ordinul nu este
modificat se va plânge Ligii Naþiunilor.
Ordinul, totuºi, a fost interpretat ca referinduse doar la folosirea oficialã a limbii ºi membrul
maghiar ºi-a retras ameninþarea.
Durerea cea mare a maghiarilor era o
problemã mult mai serioasã. Guvernul român
a oferit copiilor lor ºcoli publice gratuite în limba
maghiarã  este adevãrat, în Transilvania existã
mai multe ºcoli publice gratuite cu limba de
predare maghiarã, decât pe vremea ocupaþiei
maghiare, ºi se insistã doar la câteva ore de limba
românã sãptãmânal (cursurile de literaturã,
istorie ºi geografie româneascã)  un contrast
izbitor faþã de regimul Appony, în care
învãþãmântul pentru germani, sârbi ºi români
era obligatoriu în maghiarã. Dar în aceste ºcoli
gratuite copiii învãþau istoria Transilvaniei din

Problema minoritãþilor

antiromâneascã în Marea Britanie ºi America,
iar noi ne-am lãsat amãgiþi, mai ales de cele
scrise în ziarele religioase. Într-adevãr ni s-a
prezentat spectacolul unei secte creºtine care
cerea poporului american sã forþeze România
sã sprijine ºcolile sectei din România cu banii
contribuabililor  o politicã împotriva cãreia
ea luptã, privind ºcolile parohiale românocatolice, chiar în oraºul sãu din Uniune! Am
gãsit un exemplu excelent al acestei
propagande în sãptãmânalul publicat de
aceeaºi grupare religioasã. Era redat
rezumatul unei predici þinutã (în englezã!) de
un pastor din Transilvania pentru oaspeþi
britanici ºi americani. Principalele puncte
erau: 1) înainte de rãzboi biserica lui era

germanilor ºi maghiarilor mai bogaþi, dar
cu atât mai dragi lor.
Nimeni nu poate nega cã în cadrul acestui
transfer uriaº s-au petrecut ºi unele nereguli ºi
cazuri de injustiþie individualã, mã tem cã ele
ar fi apãrut chiar ºi în S.U.A., dacã politicienii
ar fi supravegheat împãrþirea pãmântului între
oameni; dar cã s-ar fi fãcut discriminãri
împotriva minoritãþilor o pot nega pe baza
observaþiilor fãcute de mine pe teren. De fapt,
ceea ce m-a uimit în mod deosebit, trecând în
revistã listele celor cãrora li se dãduserã parcele
în diferite sate din Transilvania, a fost frecvenþa
numelor maghiare ºi germane. Nu voi uita nici
surpriza pe care am avut-o, descoperind cã
primii beneficiari erau vãduvele veteranilor de

din Italia. Acest aspect era respins cu
înverºunare. Un episcop ortodox grec mi-a
spus: Dacã voi, americanii, vreþi sã cheltuiþi
banii în efortul misionar creºtin, de ce nu
trimiteþi emisari în þãrile necreºtine? Noi aici
suntem creºtini ºi ne apãrãm activ credinþa în
faþa necredincioºilor, încã din vremea când
America nici nu fusese descoperitã. Pe de
altã parte, predicatorii baptiºti au gãsit un teren
propice în parohiile neglijate. Un episcop
ortodox a recunoscut în faþa mea cã uneori
simþea cã aceastã competiþie avusese o anume
importanþã, fãcându-i pe preoþi mai alerþi ºi
mai interesaþi de cei pe care-i pãstoreau. Un
general de cavalerie cu care am discutat mi-a
spus cã ordonanþa sa era baptist, un om cinstit,
conºtiincios, cu frica lui Dumnezeu ºi cã le
urase noroc în campania lor. Guvernul, dupã
cum mã informase Brãtianu, era înclinat sã
nu se amestece, dar mai multe oficialitãþi
guvernamentale simpatizau cu prelaþii

Charles Upson Clark:
ROMÂNIA UNITÃ (1931)

Istoria ºi cultura României a
interesat pe mulþi cercetãtori strãini.
Între aceºtia, un loc aparte ocupã
americanul Charles Upson Clark,
autor al unei adevãrate enciclopedii
despre þara noastrã. Cercetãtor
pentru problemele europene la
Smithsoaian
Institute
din
Washington ºi profesor la College
City of New York, a vizitat
România de mai multe ori, în anii
1919-1940, a cunoscut realitãþile
româneºti, a învãþat limba românã
ºi s-a dedicat cu devotament de
prieten prezentãrii corecte a
formãrii statului naþional român
unitar, în general a istoriei ºi culturii

naþionale a românilor. Printre prietenii
ºi interlocutorii sãi se aflau în epocã,
Ion I.C. Brãtianu, Take Ionescu,
Nicolae Titulescu, Grigore Antipa,
Ion Bianu, Alexandru Rosetti ºi mulþi
alþii. În 1923, Academia Românã l-a
ales membru de onoare.
În 1921, publicase cartea România
Mare, în prefaþa cãreia scria: Am încercat
sã înfãþiºez impresiile mele cele mai
adânci privind educaþia naþionalã de-a
lungul a secole de existenþã furtunoasã
ºi opresiune, pânã la minunata evoluþie
actualã a acestui popor înzestrat, sã
clarific neînþelegerile ºi mistificãrile care
existã la adresa lui. Dupã 10 ani, în 1931
a reluat cartea, fãcându-i noi adãugiri, sub

titlul România unitã, tradusã de curând
în limba românã (Doina Rovenþa) ºi
prefaþatã de Gheorghe Sãrac, la
Editura Malasi.
Cartea cercetãtorului american nu este,
cum s-ar crede la prima vedere, doar o
cronicã a evenimentelor care au generat
România unitã, ci ºi o prezentare
argumentatã a consecinþelor profunde ale
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918:
dezvoltarea economicã, socialã ºi culturalspiritualã a României ºi românilor.
Sunt concludente, în acest sens,
multe din capitolele cãrþii lui Charles
Upson Clark, scrisã cu o impresionantã
descoperire ºi sesizare, pânã la nuanþe,
a faptelor ºi comportamentelor.

Vizitele sale în România, inclusiv
Transilvania  în 1927, el a þinut un
ciclu de lecþii, în limba românã, la
Universitatea din Cluj  i-au permis
sã constate spiritul de toleranþã al
autoritãþilor române faþã de minoritarii
de diverse etnii sau confesiuni.
Este semnificativ în acest sens
capitolul XXIX Problema minoritãþilor,
pe care îl reproducem, cu unele
prescurtãri, atât pentru valoarea lui
istoricã (documentarã), cât ºi pentru
evidente ecouri în actualitate. (A nu se
uita, cartea apãrea în 1931!).

punctul de vedere al românilor, iar ei, în cea
mai mare parte, erau încã nostalgici dupã
habsburgi ºi dupã sistemul aristocratic anterior;
îi priveau pe români ca pe niºte barbari ºi
considerau Transilvania ca parte integrantã a
Ungariei, la care avea sã se întoarcã mai târziu.
Astfel, ei vor propriile lor ºcoli, cu predarea în
maghiarã a istoriei seculare ºi bisericeºti.
Românii nu s-au amestecat, ei au continuat sã
acorde subvenþii ºcolilor bisericeºti din
Transilvania, ºi mult mai generoase pentru
instituþiile calviniste ºi unitariene decât pentru
ortodocºii greci, care se plângeau continuu la
Parlament de discriminarea la care erau supuºi
ºi de favorizarea ºcolilor protestante ºi catolice.
Guvernul a arãtat clar cã aceste ºcoli particulare
sectare trebuie sã-ºi rezolve problemele
financiare fãrã sã mai aºtepte ajutor din fondurile
publice ºi trebuie sã îndeplineascã standardele
guvernamentale, mai ales în ce priveºte
cunoaºterea limbii române în facultãþi ºi în
rândurile elevilor.
Aceastã politicã a provocat reproºuri din
partea inamicilor care pretindeau cã sunt
persecutaþi; s-a fãcut apel la Liga Naþiunilor
ºi la comisiile religioase britanico-americane
(ai cãror membrii nu au cunoscut niciodatã
limba þãrii în care se aflau); au traversat de
mai multe ori Transilvania sub escortã
antiromâneascã ºi au întocmit rapoarte care,
în ciuda eforturilor de a fi corecte, ofereau o
imagine deformatã.
Trebuie ca cineva sã se punã în locul
românilor când au de-a face cu foºti inamici
care prea adesea sunt gata sã dea mâna cu
iredentiºtii maghiari. Românii l-au prins pe
un episcop având asupra lui corespondenþã
trãdãtoare, dar l-au avertizat doar ºi l-au
lãsat sã-ºi continue activitatea episcopalã.
Blândeþea românilor, atât de mult diferitã
faþã de ºovinismul maghiar, i-a fãcut pe
maghiarii transilvani sã-ºi dea seama cã
puteau face nestingheriþi propagandã

bogatã, cu un cont în bancã; acum, sub
români, nu mai are nici un ban; 2) înainte de
rãzboi armonia clopotelor bisericii fusese
admiratã în toatã acea parte a Ungariei, acum
clopotele sunt mute; 3) înainte de rãzboi aveau
mari proprietãþi funciare, dar guvernul român
le confiscase pãmântul.
Aceste declaraþii sunt adevãrate, sau aproape
reale ºi par sã-i fi convins pe clericii vizitatori;
dar la o simplã analizã efectul lor este anulat.
Fondurile bisericii fuseserã bãgate în titluri de
valoare pentru Creditul de rãzboi austro-ungar
 o investiþie sigurã ºi patrioticã în acelaºi timp,
întrucât bonurile erau garantate de Imperiul
Austro-Ungar, iar capitalul ar fi fost plãtit din
compensaþiile obþinute de la francezi, britanici
ºi americani. Este corect sã spunem cã a fost un
credit forþat, dar acolo s-au dus fondurile
bisericii, în toatã Ungaria  pentru a se continua
rãzboiul împotriva Aliaþilor.
Clopotele bisericii reprezentau tot un
sacrificiu de rãzboi. Ele au fost date
departamentului maghiar de rãzboi pentru a fi
topite ºi transformate în tunuri. Ca orice
american, am petrecut luni de zile sub tirul tras
din tunuri confecþionate din clopote de bisericã.
În armonia câmpului de luptã nu putem distinge
unitarienii de calviniºti, romano-catolicii de
greco-catolici, nici nu suntem animaþi de
sentimente împotriva gestului patriotic ce a dus
la sacrificarea clopotelor; dar, pentru pãstrarea
adevãrului istoric, trebuie sã protestez faþã de
cele spuse de pastor.
În unele privinþe, este pãcat cã reforma
pãmântului a implicat ºi proprietãþile
ºcolilor ºi bisericilor minoritãþilor, ca ºi pe
cele ale majoritãþii române. Dar ºi în acest
caz cele spuse de pastor rãmân o
înºelãciune. Bisericile româneºti ºi
oficialitãþile bisericeºti din Transilvania au
fost martore ale exproprierii proprietãþilor
lor dincolo de limita legalã  proprietãþi
neglijabile în comparaþie cu cele ale

rãzboi, ai cãror bãrbaþi, supuºi maghiari, au
luptat împotriva României în rãzboi! Mã
întrebam dacã propriul nostru guvern, la
distribuirea pãmântului public, dupã rãzboiul
civil, ar fi fãcut discriminãri în favoarea
vãduvelor veteranilor confederaþi.
Aceastã lipsã de prejudecãþi a românilor este
cu atât mai remarcabilã dacã te gândeºti la
opresiunea la care au fost supuºi sub ocupaþia
maghiarã. De fapt, orice studiu detaliat al acestei
probleme, complicatã de resentimente atât de
adânc înrãdãcinate în natura umanã, trebuie sã
trezeascã admiraþia faþã de poporul român. Toatã
istoria lor a fost martorã la acest lucru ºi acesta
a fost unul din elementele centrale în cadrul
lentei lor evoluþii de la ciobani ºi þãrani din
Carpaþi la poporul de frunte din sud-estul
Europei. Noi ne lãudãm cã de 100 de ani n-am
avut nici un conflict armat cu vecinii noºtri
canadieni. De peste 1.000 de ani, în acest teatru
de rãzboi care este Europa, românii n-au avut
nici o luptã cu vecinii lor sârbii.
România n-a cunoscut o inchiziþie, vreun
pogrom sau o expulzare a evreilor. Timp de
secole i-a primit aici pe evrei, armeni, greci,
lipoveni, bulgari, gãgãuzi ºi alte elemente ale
unor secte sau naþionalitãþi oprimate de
imperiile turc ºi rus. Fricþiunile de astãzi sunt
mai puþine decât în alte þãri ºi timpul, care le
vindecã pe toate, le va vindeca ºi pe acestea.
Rãmâne sã fie discutatã o altã plângere,
cea a baptiºtilor. În Anglia ºi America se
rãspândise zvonul cã baptiºtii sunt molestaþi
sistematic ºi persecutaþi; în timpul vizitei mele
din 1927, am consacrat mult timp acestei
probleme, intervievând atât oficialitãþi, cât ºi
baptiºti. Am purtat o discuþie îndelungatã cu
Ionel Brãtianu, cu numai câteva sãptãmâni
înainte de moartea lui ºi am discutat cu
arhiepiscopi, episcopi ºi oficialitãþi
guvernamentale. Am aflat cã sentimentul de
duºmãnie împotriva baptiºtilor se datora
prozelitismului activ, ca în cazul metodiºtilor

bisericilor lor. Obiceiul baptist de a servi mai
multe parohii era ofensator. Se înaintau
plângeri despre propaganda antiromâneascã
a pastorilor baptiºti ºi simpatizanþi ai
maghiarilor ºi s-a scos în evidenþã lipsa lor în
ce priveºte învãþãmântul superior. Guvernul
român a insistat asupra unui minim de
calificare educaþionalã pentru preoþii
bisericilor de stat ºi a analizat aceastã
problemã. Am o copie a raportului lor, care
dezvãluie cã mai puþin de o duzinã din 900 de
clerici baptiºti din România au pregãtire postlicealã ºi cã majoritatea nu au decât o diplomã
de liceu. Seminarul baptist din Bucureºti face
un efort deosebit pentru a recupera acest
handicap, cu fonduri insuficiente provenite de
la baptiºtii din partea de sud a Americii.
Guvernul le-a acordat aceleaºi statut ºi
privilegii ca unitarienilor ºi calviniºtilor ºi
sperãm în aceeaºi toleranþã din partea
bisericilor în munca lor creºtinã.
În trecut s-a vorbit despre discriminarea faþã
de evrei. Pânã la rãzboiul mondial, evreii din
România erau subiecþi strãini ºi erau împiedicaþi
sã obþinã cetãþenia românã. Acum ei sunt
cetãþeni ºi participã la campaniile electorale; dar
existã aceeaºi discriminare împotriva lor în
Bucureºti, ca ºi la New York, deºi acolo existã
profesori evrei în universitãþile româneºti ºi în
licee, la fel ca la Harvard sau Columbia.
Pe întinderea þãrii, sentimentul antisemit
a existat în timpul rãzboiului din cauza
sprijinului pe care evreii îl acordau
administratorilor germani ºi din cauza averilor
acumulate de unii dintre ei în acele vremuri
sau în perioada de dupã rãzboi. România, spre
deosebire de Ungaria, Austria, chiar de unele
licee americane, nu se strãduieºte sã-i þinã pe
evrei departe de universitãþi, astfel cã numãrul
lor în ºcoli a crescut vertiginos graþie ambiþiei
lor privind învãþãmântul superior. Agitatorii
antisemiþi, ca prof. A.C.Cuza de la
Universitatea din Iaºi, au reuºit sã creeze un
sentiment antisemit în rândurile studenþilor,
care a dus uneori la izbucniri regretabile ca

Dr. Ion MITRAN

participat eroic cu 407 ani în urmã, în
noiembrie 1594, la alungarea turcilor din
Bucureºti. Tot din capodopera istoricã a lui
Nicolae Bãlcescu, reiese cã, printre trupele
proprii ale domnitorului muntenesc au luptat
ºi unitãþi întregi de secui sub comanda mai
multor cãpitani din secuime, ca de exemplu:
Makó György, Dömös István, Tamásfalvi
János, Békés István, Béldi János. Tot
Bãlcescu subliniazã în cartea sa clasicã, faptul
cã în lupta purtatã împotriva armatei
cuceritoare a lui Sinan Paºa lângã Cãlugãreni,
în bãtãlia condusã de Mihai Viteazul cu atâta
vitejie, pline de devotament au luptat oºtile
de secui conduse de Király Albert,
În loc sã continui enumerarea faptelor
istorice deosebit de importante ºi datele care
pãtrund în profunzime, o singurã idee aº dori sã
formulez, ca o concluzie, în legãturã cu aceastã
aniversare istoricã: Împreunã în trecut  aceastã
realitate, acest trecut comun ne obligã, înseamnã
o lecþie europeanã pentru toatã lumea, atât pentru
cei care aici, în zona Carpaticã, cât ºi pentru cei
care de o parte ºi alta a Dunãrii trãim, convieþuim
unul lângã altul, muncim ºi visãm împreunã
despre marea Patrie comunã Europeanã. Ori
învãþãm lecþia de istorie oferitã de Împreunã în
trecut ºi auzim mesajul, mai actual decât oricând
al acestui trecut, ºi declarãm ºi ne asumãm ºi în
prezent lupta împreunã cu poporul român, ºi cu
toate naþiunile iubitoare de pace ºi prosperitate,
în interesul viitorului comun, ori cãdem din
braþele continentului nostru bãtrân ºi intrãm în
derivã definitivã.
cele din 1931 de la Viena ºi Berlin. Totuºi,
marele bacteriolog prof.Cantacuzino a
evidenþiat cã acest sentiment se datoreazã
supraaglomerãrii universitãþilor. Propriul sãu
laborator de la Universitatea din Bucureºti,
prevãzut pentru 75 de studenþi, trebuia sã facã
loc pentru 450! În acelaºi mod sentimentul
antievreiesc în rândul þãranilor este în primul
rând motivat economic, fiind cauzat de
resentimentul faþã de dobânzile mari (30-40%)
încasate de creditorii evrei pe ipotecile puse pe
averile mobile din oraºe ºi sate.
Mari speranþe au fost întreþinute de
Cabinetul þãrãnesc-naþionalist ºi, de fapt,
situaþia s-a îmbunãtãþit, din punct de vedere
material; dar izbucnirile din 1929 n-au fost
pedepsite cu promptitudine ºi severitate pentru
a satisface opinia publicã. Cotidianele
bucureºtene Adevãrul ºi Dimineaþa, care
au capital evreiesc, au criticat Departamentul
de interne pentru nepãsare ºi au cerut sã se ia
mãsuri împotriva organizaþiilor naþionaliste,
Garda de Fier ºi Arhanghelul Mihail care,
pe undeva, seamãnã cu Ku Klux Klan-ul
nostru în privinþa scopurilor, dupã cum spunea
dr. Lupu în declaraþia sa din 30 iunie 1931.
La sfârºitul lui decembrie 1930, un tânãr
membru al uneia din cele douã grupãri l-a
împuºcat pe directorul de la Adevãrul fãrã
sã-l rãneascã prea tare. Guvernul a preluat
problema. Se înþelege cã regele Carol are
sentimente puternice faþã de acest subiect ºi
recenta satisfacþie a evreilor români din S.U.A.,
dupã cum i s-a vorbit ministrului român despre
asta, pare sã se întemeieze pe baze sigure.
Nu puteþi gãsi o probã mai bunã a aprecierii
generale a toleranþei româneºti, decât Liga
Naþiunilor. Liga a întreprins cele mai detaliate
anchete pentru acuzaþiile aduse; ºeful
departamentului lor pentru minoritãþi, dr. Erik
Colban, a fãcut un tur prin Transilvania ºi
mi-a spus dupã aceea cã guvernul a rezolvat o
situaþie dificilã cu tact ºi onestitate. O impresie
deosebitã le-a fãcut oficialilor ligii respingerea
detaliatã de cãtre guvernul român a acuzaþiilor
la fel de detaliate ºi nefondate ale clericilor
maghiari ºi propagandiºtilor din Transilvania.
Niciodatã nu am citit un document mai
convingãtor, iar un numãr de declaraþii le-am
putut verifica personal.
Universitãþile ºi ºcolile tehnice preiau
studenþi de toate naþionalitãþile ºi religiile, fãrã
cea mai micã discriminare. La Universitatea
din Iaºi, de exemplu, am avut conferinþe cu
studenþi bulgari, ruºi ºi aparþinând altor
minoritãþi  mulþi din Basarabia. Voi face
referire la Basarabia, pentru o descriere a
ceremoniilor unei ºcoli dintr-un oraº pur rusesc
cu texte în rusã ºi românã  unul din cele mai
inspirate momente la care am asistat. Deosebit
de încurajatoare s-au dovedit a fi sentimentele
din ce în ce mai bune dintre maghiari ºi români
în afaceri, politicã, literaturã ºi artã. În cadrul
Camerei de Comerþ de la Cluj, membrii
folosesc orice limbã vor ºi imediat se traduce
în cealaltã, aºa cum se întâmplã cu spaniola ºi
engleza în legislatura din New Mexico. Am
publicat fotografii ale ziarelor în limba
minoritãþilor, care criticã guvernul în deplinã
libertate, dupã cum poate vedea oricine
cunoaºte limba maghiarã. Sper cã aceste
fotografii vor arunca o razã de luminã asupra
declaraþiei lui Zsombor de Szasz despre
maghiari ºi saºi, referitor la faptul cã limba
lor este oprimatã. Vãzând cãrþi ºi ziare
maghiare ºi germane peste tot în vestul
României, participând la concerte, piese de
teatru ºi filme, auzind maghiara ºi germana în
ºcoli, biserici, clãdirile guvernului, pretutindeni
în jurul meu, am citit cu uimire astfel de cãrþi ºi
declaraþii, uimire egalatã doar de cea a
transilvãnenilor cu care am discutat. Ei ar trebui
sã citeascã foile volante electorale iredentiste
incendiare ale Partidului Maghiar în campania
electoralã din 1931.
Una dintre primele mãsuri luate de prof.
Iorga în calitate de prim ministru a fost sã-l
numeascã pe Rudolf Brandsch, publicist
german de renume, ca subsecretar pentru
minoritãþi, plângerile justificate urmând a primi
o atenþie promptã ºi inteligentã. Iorga a anunþat
înfiinþarea unei catedre de limba ºi literatura
maghiarã la Universitatea din Bucureºti. În
1930 ministrul Manoilescu a condus o delegaþie
de oameni de afaceri români la Budapesta, unde
au purtat negocieri care în 1931 au dus la
înfiinþarea Camerei de Comerþ maghiare din
Bucureºti ºi a celei române la Budapesta.
Vizitele mele repetate prin Transilvania
ºi Basarabia ºi experienþa câºtigatã în urma
cursurilor ºi conferinþelor în peste 20 de
instituþii din Chiºinãu ºi Timiºoara m-au
determinat sã fiu de acord cu lordul Hugh
Cecil, preºedintele unui comitet special al
Consiliului Ligii Naþiunilor, în scrisoarea sa
din 18 martie 1926: Într-o problemã deosebit
de dificilã, guvernul României a dat dovadã
de o dorinþã realã ºi admirabilã de a îndeplini
cererile pentru dreptate ºi pe cele umanitare.
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Televiziunea România de Mâine

Prin noi, facultatea la tine acasã!
ÎN SPRIJINUL PREGÃTIRII STUDENÞILOR
DE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Post propriu de
televiziune
naþional, universitar
ºi cultural

Postul de televiziune România de
Mâine (tvRM) transmite, în direct ºi
înregistrate, din amfiteatrele ºi laboratoarele universitãþii, cursuri, sinteze, consultaþii, lucrãri practice de laborator pentru
studenþii de la toate formele de învãþãmânt, cu precãdere pentru cei ocupaþi
în diverse activitãþi. De asemenea,
programul postului cuprinde emisiuni cu
caracter cultural, ºtiinþific, informativ,
educativ, sportiv, de divertisment.

Programul

Studioul amfiteatru

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni

Marþi

3 decembrie 2001
6:00
7:30
8:00
10:00
11:00

Matinal
ªtiri
Revista presei
Drept civil (7)
Jurnalism civic american. Documentar
11:35 Drept penal. Partea specialã (6)
13:00 ªtiri
13:10 Din folclorul românesc
13:35 Meºteºuguri ºi meºteºugari. Documentar
14:05 Psihologia educaþiei (9)
14:35 Metode ºi tehnici de cercetare în
sociologie (1)
15:05 Pedagogie generalã (11)
15:40 Cum sã ne conducem regiunea ?
Documentar
16:05 Frumuseþea profesiei de medic veterinar
17:25 Psihologie experimentalã (11)
18:30 ªtiri
19:00 Dialog juridic  consultaþii juridice
cu prof. univ. dr. Corneliu Turianu
19:30 Realitãþi italiene
20:25 Crossing Point - jazz
20:55 Bretagne. Documentar
21:55 Spiru Haret  ctitor de ºcoalã româneascã
22:00 ªtiri
22:30 Program muzical nocturn

Miercuri

4 decembrie 2001
6:00
7:30
8:00
10:00
10:40
11:05
11:45
12:15
13:00
13:10
13:40
13:55
14:30
15:00
15:40
16:10
16:45
17:25
17:55
18:30
19:00
20:00
20:55
21:15
22:00
22:30

Matinal
ªtiri
Revista presei
Economie politicã (14)
Cum sã începem o afacere ? (1) Documentar
Matematici pentru economiºti (2)
Proiectarea unui produs. Documentar
Geografie economicã mondialã (4)
ªtiri
Melodii populare româneºti
Nouã meºteri mari. Documentar
Istoria literaturii române (8)
Lieduri pe versuri de Eminescu
In slujba adevãrului (r)
Limba francezã - curs practic (1)
Limba românã (8)
Tudor din Vladimiri. Documentar
Literaturã englezã (4)
Conservarea patrimoniului. Documentar
ªtiri
Sãnãtate pentru toþi
River dance (1)
James Whistler - graficã
River dance (2)
ªtiri
Program muzical nocturn

Vineri

6:00
7:30
8:00
10:00
10:25
10:55
11:25
12:00
12:25
13:00
13:10
13:40
14:00
14:30
14:55
15:25
16:05
16:30
17:45
18:30
19:00
19:35
20:50
20:55
22:00
23:30

Matinal
ªtiri
Revista presei
Cercetãri de marketing (4)
Bazele informaticii (9)
Dosar de afaceri. Documentar
Bazele contabilitãþii (6)
Cum sã începem o afacere? (2) Documentar
Pedagogie generalã (12)
ªtiri
Din folclorul românesc
Biserica din Brãdeºti. Documentar
Drept diplomatic ºi consular (1)
Drept comercial (1)
Piaþa. Documentar
Teoria comunicãrii (3)
Presa britanicã. Documentar
Culturã ºi civilizaþie europeanã (3)
Biroticã (6)
ªtiri
Litera ºi spiritul legii  talk-show de
prof. univ. dr. Corneliu Turianu
Notre Dame de Paris (1)
Varadero  reportaj turistic
Notre Dame de Paris (2)
ªtiri
Program muzical nocturn

Sâmbãtã

7 decembrie 2001

6:00 Matinal

7.30 ªtiri

7.30 ªtiri

7.30 ªtiri

8.00 Revista presei

8:00 Parcul naþional. Documentar

9:00 Bazele informaticii (10)

8:55 Din folclorul românesc

9:25 Limba latinã (11)

9:25 Malaezia. Reportaj turistic

9:55 Profesorii profesorilor noºtri

9:35 Paris. Documentar

10:20 Cum sã începem o afacere? (4) Documentar
10:45 Economie politicã (15)
11:25 Reciclarea prosperitãþii. Documentar

10:50 Culturã ºi civilizaþie hispanicã (2)

10:30 Compania de dans Jose Liman

11:55 Istoria economicã a României (5)

11:25 Patrimoniul cultural al umanitãþii 

11:00 Trepte spre performanþã

12:25 Cercetãri de marketing (5)
13:00 ªtiri
13:10 Din folclorul românesc
13:30 Cãlãtor în Þara Lãpuºului (2) Documentar
14:00 Limba românã (8)
14:35 Literatura românã paºoptistã
15:00 Sãnãtate pentru toþi (r)

Salamanca. Documentar

11:35 Melodii populare româneºti

13:35 Melodii populare româneºti

12:00 Lumea în clipa 2000 (r)

14:05 Viaþa planetei. Marea. Documentar

13:05 Videoclipuri muzicale

15:00 Litera ºi spiritul legii (r)

14:10 Bourgogne. Documentar

15:40 Rolul medicului veterinar în protec-

15:00 Lecþia de sãnãtate (r)
15:35 Microcosmos. Documentar

16:00 Literaturã românã (1)

16:50 Din folclorul românesc

16:45 Main Street Jazz

17:10 Eminescu ºi muzica. Documentar

17:20 Idei în dezbatere: Istoria reformei

17:45 În slujba adevãrului  talk-show de

17:40 Istorie ºi civilizaþie francezã (1)
18:15 Oaspeþi ai Universitãþii Spiru Haret
18:30 ªtiri
19:00 Lumea în clipa 2000 - talkshow de
Marian Oprea

învãþãmântului românesc (5)

conf.univ.dr. Petre Buneci

18:00 Paºi pe glob

18:30 ªtiri

18:30 ªtiri

19:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii.

19:00 Ritmuri cubaneze

Documentar

19:55 Provence. Documentar

20:00 Regii ritmului din Manhattan

21:10 Jazz la Cotton Club (2)

20:50 Spectacol de sunet ºi luminã

20:30 Videoclipuri muzicale

22:00 ªtiri

22:05 William Merritt  picturã

21:30 Realitãþi italiene

22:30 Program muzical nocturn

22:30 Program muzical nocturn

22:30 Program muzical nocturn

20:00 Jazz la Cotton Club (1)

14:00
14:55
15:30
16:25
16:50
17:20
17:45
18:30
19:00
19:30
20:10
20:35
21:15
21:55
22:00
22:30

Matinal
ªtiri
Revista presei
Dreptul muncii (8)
Oaspeþi ai Universitãþii Spiru Haret
Drept penal. Partea specialã (7)
ªtiri
Melodii populare româneºti
Cãlãtor prin Þara Lãpuºului. Documentar
Informaticã pentru sociologie (4)
Dialog juridic (r)
Psihologie experimentalã (12)
Stress-ul. Documentar
Bazele informaticii (11)
Cum sã începem o afacere? (3) Documentar
Etnografie ºi folclor (2)
ªtiri
Lecþia de sãnãtate
Noua culturã ºi artã chinezã. Documentar
Compania de dans Rebecca Kelly
Festivaluri tradiþionale chinezeºti
Videoclipuri muzicale
Santa Lucia  reportaj turistic
ªtiri
Program muzical nocturn

ªtiri din þarã ºi din întreaga lume pentru
cele mai largi categorii de telespectatori

11:10 Ferestre spre Europa (3)

12:25 Istorie ºi civilizaþie englezã (1)

þia sãnãtãþii consumatorului

6:00
7:30
8:00
10:00
11:15
11:35
13:00
13:10
13:35

9 decembrie 2001

6:00 Matinal

10:00 Statisticã economicã (12)

6 decembrie 2001

Duminicã

8 decembrie 2001

6:00 Matinal
8.00 Revista presei

Joi
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VIZITA LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
A UNEI DELEGAÞII JAPONEZE

Universitatea Spiru Haret manifestã
deschidere spre valorile naþionale ºi
universale, o permanentã receptivitate faþã
de schimbul de idei ºi de informaþii,
cultivând dialogul, reuniunea de lucru,
dezbaterea pe teme de însemnãtate istoricã
ºi de actualitate. Tocmai aceastã vocaþie
democraticã ºi disponibilitate faþã de
conlucrarea multiculturalã explicã faptul cã
Universitatea Spiru Haret primeºte frecvent
vizita unor oaspeþi de seamã, personalitãþi
ale vieþii ºtiinþifice, culturale ºi artistice din
þãri de mare tradiþie, europene ºi
extraeuropene, care vin aici ca la un factor
reprezentativ al vieþii academice româneºti,
spre a o cunoaºte de la sursã.
Din acestã perspectivã, recenta vizitã
a unei delegaþii universitare japoneze are
o semnificaþie multiplã. Mai întâi, se cere
precizat faptul cã ea a fost condusã de prof.
univ. dr.Tomio SATO, cunoscutã
personalitate ºtiinþificã ºi managerialã din
Þara soarelui rãsare, preºedintele
Asociaþiei Japonia-România. Apoi vizita
ca atare se înscrie  de acum  într-o
frumoasã tradiþie, deoarece prof.
univ.dr.Tomio SATO a fost ºi în alte
rânduri oaspetele Universitãþii Spiru Haret
(precedenta vizitã a avut loc la sfârºitul
lunii octombrie 2000) ºi, dupã cum a
declarat acum, intenþioneazã sã transforme
aceste schimburi interuniversitare japonoromâne într-o practicã de amplã
perspectivã, graþie receptivitãþii ºi
parteneriatului de dialog ºi de colaborare
întâlnite la Universitatea Spiru Haret.
Încã de la începutul vizitei, oaspeþii
japonezi au avut o întâlnire protocolarã cu
prof. univ.dr. Constantin Mecu, prorector
al universitãþii, ºi cu decanii facultãþilor de
Marketing ºi Comerþ Exterior ºi de
Management Financiar-Contabil. A urmat
o întâlnire-dezbatere cu cadre didactice de
la cele douã facultãþi cu profil economic,
pe teme privind situaþia economiei
mondiale. Dupã care în ziua de miercuri,
21 noiembrie, a.c., domnii Tomio SATO
ºi Yasuhito DOI au conferenþiat pe
urmãtoarele teme: Miracolul dezvoltãrii
economice japoneze gândit din perspectiva
resurselor umane ºi, respectiv, Sistemul
economic ºi gândirea specific japonezã.
Conferinþele au fost þinute în marele
amfiteatru universitar din ªoseaua Berceni
ºi ele au fost urmãrite cu un interes deosebit
de studenþi ºi cadre didactice. La rândul sãu,
dl. Noriyoshi MIYAMOTO a þinut o
conferinþã cu tema Trãsãturi de bazã ale
civilizaþiei japoneze  o posibilã integrare
în secolul XXI?, în prezenþa studenþilor de
la secþia englezã-japonezã, a altor studenþi
interesaþi ºi a cadrelor didactice de la
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine.
Conferinþele distinºilor oaspeþi japonezi,
întâlnirile lor curente de lucru, ca ºi alte

CONDUSÃ DE PROF. UNIV.DR. TOMIO SATO,
PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI JAPONIA-ROMÂNIA
momente ale vizitei au fost transmise în
direct de Postul Tv RM.
Momentul de vârf al vizitei l-a constituit
primirea distinºilor oaspeþi japonezi de cãtre
prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret. Întâlnirea
a fost deosebit de cordialã ºi utilã sub
raportul obiectivelor stabilite pentru
amplificarea colaborãrii dintre Universitatea
Spiru Haret ºi partenerii ei japonezi.
Dialogul de lucru, la care aveau sã participe
prof. univ. dr. Elena Bãlan ºi prof. univ.dr.
Constantin Mecu, prorectori ai Universitãþii
Spiru Haret, prof. univ. dr. Domnica ªerban,
decan al Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine, ºi prof. univ.dr. Constantin Vlad,
consilier pentru probleme de relaþii externe,
a fost deschis prin alocuþiunea rostitã de prof.
univ.dr. Aurelian BONDREA, preºedintele
Fundaþiei România de Mâine, rectorul
Universitãþii Spiru Haret:

activitate.
Iatã de ce þin sã vã adresez cele mai
sincere mulþumiri pentru tot ceea ce aþi
fãcut pe perioada colaborãrii noastre. Vã
mulþumesc ºi pentru corespondenþa pe
care ne-aþi adresat-o permanent ºi care

care doresc sã vinã la universitatea
dumneavoastrã. Chiar în aceastã vizitã,
trebuia sã ne însoþeascã un mare specialist
în consultanþã managerialã, care doreºte
sã vinã la Universitatea Spiru Haret, sã
stabileascã un contact direct cu profesorii

Stimate domnule
prof. univ.dr. Tomio SATO, preºedinte
al Asociaþiei Japonia-România,
Distinºi oaspeþi,
Vã rog sã-mi permiteþi ca ºi de aceastã
datã sã vã adresez, în numele Senatului
universitar, un cãlduros salut ºi bun venit
în Universitatea Spiru Haret. Cu fiecare
vizitã din partea dumneavoastrã,
cooperarea noastrã devine tot mai
fructuoasã. De fiecare datã, prezenþa
dumneavoastrã, domnule prof. univ. dr.
Tomio SATO, ºi a colegilor care vã însoþesc
stârneºte printre profesorii ºi studenþii
noºtri un interes deosebit, dat fiind faptul
cã experienþa japonezã este foarte
apreciatã la noi ºi cercetatã cu mare
atenþie. În acest sens, ne bucurãm cã aþi
putut avea un dialog cu profesorii noºtri,
cã aþi putut constata direct interesul
studenþilor noºtri pentru viaþa universitarã
ºi pentru preocupãrile economice,
ºtiinþifice ºi culturale din Japonia. Am aflat
cã unele dintre aceste întâlniri au prilejuit
dezbateri de mare însemnãtate pentru
pregãtirea profesionalã a studenþilor noºtri
ºi, desigur, datorãm acest fapt competenþei
multilaterale, a dumneavoastrã ºi a colegilor
dumneavoastrã, care reuniþi însuºirile de
prestigioºi cercetãtori ºi de buni pedagogi
cu cele de manageri, de importanþi oameni
de afaceri ºi de publiciºti cu o bogatã

Specialiºti din Þara soarelui rãsare declarã cã se simt onoraþi sã fie
profesori la Universitatea Spiru Haret
ilustreazã faptul cã dumneavoastrã aþi fost
alãturi de noi ºi în rãstimpul dintre vizite.
De regulã, dumneavoastrã, domnule prof.
univ.dr. Tomio SATO, aþi efectuat, în
ultima perioadã, cam douã vizite pe an.
Ne face plãcere sã veniþi cât mai des ºi cu
cât mai mulþi însoþitori. Vizitele
dumneavoastrã nu le putem uita, atunci
când plecaþi, vã simþim lipsa.
A luat apoi cuvântul profesorul Tomio
SATO care, între altele, a spus:
Am aºteptat cu nerãbdare sã vã
reîntâlnesc, stimate domnule rector, ºi, sub
puterea acestui sentiment, vã mulþumesc
pentru aprecierile la adresa activitãþii
noastre ºi pentru atenþia cu care ne
înconjuraþi. Fiecare dintre profesorii care
mã însoþesc are o pregãtire deosebitã ºi eu
nu fac decât sã-i introduc în atmosfera de
lucru din Universitatea Spiru Haret pentru
ca, ulterior, ei sã poatã reveni aici cât mai
des pentru un dialog susþinut ºi o
colaborare cât mai bogatã. Vã mãrturisesc
cã întîlnesc în Japonia tot mai mulþi
specialiºti cu interes pentru România ºi

dumneavoastrã ºi numai în ultima clipã a
intervenit un neprevãzut ºi a fost obligat
sã-ºi amâne vizita. Desigur, nu pentru
multã vreme, pentru cã ºtim cã sunteþi
gazde ospitaliere ºi parteneri autentici de
dialog, cu disponibilitate pentru
colaborarea ºtiinþificã de duratã.
În continuare, discuþia s-a desfãºurat
pe tema acestei colaborãri. Oaspeþii au
declarat cã sunt impresionaþi de înalta
competenþã ºtiinþificã a cadrelor
didactice, de baza materialã modernã ºi
de condiþiile superioare de studiu ºi de
cercetare existente la Universitatea Spiru
Haret. În aceste condiþii, colaborarea
japono-românã poate fi mult amplificatã.
Profesorul Tomio SATO a spus cã, în
calitatea sa de cercetãtor ºtiinþific ºi de
om de afaceri, care a lucrat mult în
domeniul managementului, ar prefera sã
conducã, la Universitatea Spiru Haret, o
grupã de cercetãtori pe probleme
economice, ca o formã de specializare
postuniversitarã. Rectorul Aurelian
BONDREA l-a informat cã în cadrul

Universitãþii Spiru Haret funcþioneazã
deja, pe lângã cele douã facultãþi cu profil
economic, ºi Institutul de ªtiinþe
Economice, unde studiile de management
ocupã un loc principal. Profesorul Tomio
SATO va avea aici la dispoziþie tot ce
este necesar pentru ca cercetãrile comune
în domeniul managementului sã conducã
la rezultate remarcabile. Toþi universitarii
de la Spiru Haret sunt doritori sã
cunoascã, sã se informeze cât mai mult
asupra managementului japonez. În acest
scop, a adãugat rectorul Aurelian
BONDREA, s-ar putea institui ºi un
sistem de burse, în baza cãruia
universitarii români, mai cu seamã cei
tineri, sã se poatã specializa în
managementul japonez. Profesorul
Tomio SATO a rãspuns cã o asemenea
formã de specializare este posibilã, dar
cel mai bine ar fi sã se elaboreze proiecte
manageriale concrete care sã poatã
beneficia de o finanþare japonezã. Din
dialogul purtat a reieºit cã asemenea
proiecte concrete pot fi elaborate ºi în
domeniul lingvisticii comparate, ca ºi în
alte domenii de interes comun.
Oaspeþii s-au interesat, apoi, de
evoluþia învãþãmântului în limbi strãine,
la Universitatea Spiru Haret, ºi de
plasamentul profesional de care
beneficiazã absolvenþii specializaþi aici
în limba, cultura ºi civilizaþia japonezã,
pentru care profesorul Tomio SATO a
mijlocit, în precedentele vizite,
importante donaþii de carte japonezã. Ei
au fost informaþi, în dialogul purtat pe
aceastã temã, cã absolvenþii, din ultimii
trei ani, ai Facultãþii de Limbi ºi
Literaturi Strãine de la Universitatea
Spiru Haret au obþinut licenþa în
proporþie de peste 90%, iar cei
specializaþi în japonezã lucreazã ca
profesori sau ca traducãtori în agenþiile
de publicitate, la posturile Tv ºi,
îndeosebi, la firmele româno-japoneze;
asemenea posibilitãþi, s-a subliniat de
comun acord, sporesc pe mãsurã ce
relaþiile dintre România ºi Japonia se
dezvoltã. Concluzia finalã a acestui
dialog a fost cã bogata colaborare dintre
specialiºtii japonezi ºi cei de la
Universitatea Spiru Haret poate pregãti
ºi chiar inaugura noi direcþii de
conlucrare între România ºi Japonia ºi cã,

deci, asemenea vizite ºi întâlniri de lucru
dobândesc,pentru fiecare grup de
parteneriat, o semnificaþie naþionalã.
Ca o încununare a acestei concluzii
optimiste, prof. univ.dr. Aurelian
BONDREA, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, a spus:
Fiind la prima lor vizitã în
Universitatea Spiru Haret ºi ca un
omagiu adus proiectelor lor de activitate
ce urmeazã a fi desfãºuratã aici, pentru
care le mulþumesc anticipat, daþi-mi voie
sã înmânez, din partea Senatului
universitar, Diplome de honorary visiting
professor domnilor Yasuhiko DOI ºi
Noriyoshi MIYAMOTO, dorindu-le
totodatã sã se simtã cât mai bine la noi
ºi sã ne viziteze cât mai des. (Amintim
cã domnului Tomio SATO i s-a înmânat
Diploma de onoare a Universitãþii Spiru
Haret în precedenta sa vizitã).
Cei doi laureaþi au mulþumit cãlduros,
declarând cã se simt onoraþi ºi, totodatã,
îndatoraþi ºtiinþific în noua calitate de
profesori ai Universitãþii Spiru Haret.
În încheierea acestei primiri, fiecare
dintre oaspeþii japonezi au primit, în dar,
cãrþi de specialitate, apãrute la Editura
Fundaþiei România de Mâine ºi, la
rândul lor, au dãruit gazdelor casete
video ºi agende.
Dialogul universitar româno-japonez a
continuat cu prilejul prânzului oferit de
prof. univ.dr. Aurelian BONDREA, în
onoarea distinºilor oaspeþi, în sala de
protocol a clubului studenþesc aparþinând
Universitãþii Spiru Haret.
La rândul sãu, dl. Tomio SATO l-a
invitat, a doua zi, pe rectorul Aurelian
BONDREA la o masã cu specific japonez,
în restaurantul Tokio-house. Pe parcursul
acestui dialog a fost invocat faptul cã, în
curând, va fi aniversatã împlinirea unui
secol de la stabilirea relaþiilor diplomatice
între România ºi Japonia, prilej cu care vor
fi intesificate raporturile de colaborare
dintre Universitatea Spiru Haret ºi
specialiºtii japonezi inclusiv prin
elaborarea de proiecte comune.
În zilele urmãtoare, oaspeþii japonezi
s-au aflat pe Valea Prahovei ºi la Braºov.
În oraºul de la poalele Tâmpei au vizitat
centrul Universitãþii Spiru Haret, unde
s-au întâlnit cu prof. univ. dr. Ion
Petrescu, prorector, cu cadre didactice
ºi studenþi.
În cronica raporturilor de colaborare
româno-japonezã s-a scris astfel o nouã ºi
luminoasã paginã prin aceastã vizitã
efectuatã la Universitatea Spiru Haret de o
prestigioasã delegaþie ºtiinþificã din Þara
soarelui rãsare.

Mihai IORDÃNESCU

Biblioteca Centralã Universitarã
Din nou în circuitul educaþiei ºi culturii naþionale
Nu de mult (pe 20 noiembrie a.c.), a avut
loc festivitatea de inaugurare a reconstrucþiei
Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureºti,
unul din obiectivele grav deteriorate în urmã
cu aproape 12 ani, în decembrie 1989, în tirurile
încruciºate ale celor care, în mod paradoxal,
în numele libertãþii de expresie, de opinie, al
statului de drept ºi al democraþiei loveau,
conºtient sau nu, chiar în structurile care puteau
sluji la realizarea acestor imperative. Atunci,
în focul mistuitor dezlãnþuit, au dispãrut pur ºi
simplu peste 500.000 de volume, din care
12.000 cãrþi din colecþiile bibliofile, fiind
distruse iremediabil peste 3.700 de manuscrise,
unele de o valoare inestimabilã.

Expunerile oaspeþilor japonezi au fost urmãrite cu atenþie de profesori ºi studenþi

Editura Fundaþiei România de Mâine

 o nouã prezenþã la Târgul
Gaudeamus  carte de învãþãturã 
Georgeta MITRAN
Directoarea editurii
În preajma împlinirii unui deceniu de
activitate (1992-2002), Editura Fundaþiei
România de Mâine prezintã beneficiarilor sãi,
în primul rând, cadre didactice ºi studenþi, un
bogat bilanþ.
Catalogul apariþiilor anuale, participarea
la manifestãri specifice  târguri de carte,
expoziþii ocazionale, recenzii ºi semnalãri în
presa scrisã ºi audio-vizualã relevã un adevãr
tot mai evident: instituþie cu profil didactic
universitar, Editura este oglinda unei
fructuoase activitãþi instructiv  educative,
didactice ºi ºtiinþifice din cadrul Fundaþiei
România de Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret.
În cei aproape 10 ani de existenþã, au
fost tipãrite  în moderna unitate
poligraficã a Fundaþiei România de Mâine
 peste 600 titluri de cãrþi, depãºind
5.000.000 de exemplare, producþia
crescând an de an. Astfel, numai în cele 11
luni ale anului 2001 au apãrut 130 titluri,

pânã la sfârºitul anului estimându-se
apariþia a încã 15 titluri. Tematic sunt
acoperite domeniile: drept, management
financiar-contabil, marketing ºi comerþ
exterior, sociologie, psihologie, filosofie,
jurnalisticã, pedagogie, istorie, geografie,
limba ºi literatura românã, limbi ºi literaturi
strãine, matematicã, informaticã,
arhitecturã, urbanism, medicinã umanã ºi
veterinarã, muzicã, educaþie fizicã ºi sport.
Alãturi de cursuri universitare, tratate,
lucrãri de sintezã, monografii, caiete de
seminar, caiete de lucrãri practice, sunt
editate culegeri de comunicãri ºtiinþifice ale
cadrelor didactice ºi cercetãtorilor, precum
ºi contribuþii ale studenþilor Universitãþii
la cercetarea ºtiinþificã, concretizate în
sesiuni de comunicãri, mese rotunde º.a.
Editura publicã, totodatã, Analele
Universitãþii Spiru Haret, serii distincte
pe specializãri sau domenii de învãþãmânt.

De o atenþie deosebitã ºi de meritate
ecouri se bucurã unele lucrãri de sintezã, în
paginile cãrora sunt abordate probleme de
larg interes. Un exemplu concludent îl
constituie Starea naþiunii 2000. România
încotro?, vol. I (carte lansatã la ediþia de anul
trecut a Târgului Gaudeamus) al cãrei autor,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, a abordat
probleme economico-sociale fundamentale
ale evoluþiei þãrii, ale ºtiinþei, învãþãmântului
ºi culturii româneºti, în strânsã relaþie cu
tendinþele europene ºi mondiale. Autorul 
preºedinte al Fundaþiei România de Mâine ºi
rector al Universitãþii Spiru Haret  pregãteºte
pentru editare cel de-al doilea volum.
Participând la a VIII-a ediþie a Târgului
de carte Gaudeamus  carte de învãþãturã,
prestigioasã manifestare de rezonanþã
internaþionalã, Editura Fundaþiei România de
Mâine ºi-a afirmat din nou personalitatea ºi
profilul, înfãþiºând miilor de vizitatori, precum
ºi celor interesaþi din întreaga lume, prin
intermediul Internetului, o bogatã ºi variatã
producþie de carte, îndeosebi apariþii din anul

care s-a scurs de la ediþia anterioarã a Târgului.
Periodicitatea Târgului determinã pe expozanþi
sã intre în arena acestei benefice concurenþe a
spiritului creator cu apariþii noi, reprezentative
ca valoare. În acest sens, printre apariþiile
recente prezentate de Editura Fundaþiei
România de Mâine se regãsesc titluri precum:
Economie politicã (2 vol.), Economie
internaþionalã vol. I, Matematici pentru
economiºti (2 vol.), Cercetãri de marketing,
Moºtenirea ºi împãrþirea ei, Drept procesual
penal, Finanþele întreprinderii, Teoria
echilibrului economic general, Curente de
gândire economicã, Logicã generalã,
Istoriografie generalã ºi româneascã, Relaþii
internaþionale în istoria modernã, Filosofia
anticã, Topografie-cartografie.
Unele dintre acestea au constituit ºi
subiecte de atractive prezentãri în cadrul
tradiþionalelor lansãri de carte: Auditul
financiar, reorganizarea juridicã ºi lichidarea
societãþilor comerciale, Monedã ºi credit,
Istoria psihologiei, Neoclasicism muzical
românesc  secolul XX, Programe de
arhitecturã-învãþãmânt superior.
Altele au prilejuit discuþii informative la
standul Editurii cu vizitatori interesaþi de o
carte sa alta, de anumite teme.
Integratã organic vieþii didacticoinstructive a Universitãþii Spiru Haret ºi celei
cultural-ºtiinþifice a Fundaþiei România de
Mâine, Editura ºi o datã cu ea ºi Tipografia 
se strãduiesc sã rãspundã cu promptitudine ºi
calitativ exigenþelor formãrii unor noi generaþii
de specialiºti, asigurând apariþia cursurilor,
manualelor ºi a celorlalte materiale didactice
elaborate de un prestigios corp didactic ºi de
cercetãtori ºtiinþifici.

Planul editorial pentru anul universitar
2001-2002 (care, în parte, s-a ºi realizat)
prevede publicarea unui mare numãr de
cursuri ºi materiale didactice ajutãtoare
(caiete de seminar, caiete de lucrãri practice
º.a.), a noi lucrãri de sintezã, Editura ajungând
în prezent la un ritm de aproape 200 de titluri
pe an calendaristic.
Aplicând orientãrile conducerii Fundaþiei
ºi a Universitãþii, Editura ºi-a câºtigat un
nume de prestigiu în rândul sutelor de case
de editurã apãrute ºi consacrate în ultimul
deceniu, bucurându-se de o recunoaºtere
largã în rândul diverselor categorii de cititori,
categoria dominantã reprezentând-o, bine
înþeles, tineretul studios, în special cel al
Universitãþii Spiru Haret. De altfel, venind
în sprijinul acestuia, Senatul Universitãþii
a hotãrât difuzarea, pentru studenþii sãi, a
cursurilor ºi celorlalte publicaþii didactice,
realizate în Editura ºi Tipografia proprie,
cu o reducere de 30% faþã de preþul de
vânzare în librãrii.
În încheierea acestor scurte consideraþii
privind activitatea Editurii Fundaþiei
România de Mâine, ar fi de menþionat, ca
expresie a intrãrii sale în circuitul editorial
naþional, pe lângã prezenþa constantã, an de
an, la manifestãri reprezentative, aprecierile
pozitive, frecvent întâlnite în presã, în
publicaþiile de specialitate, în emisiunile de
radio ºi televiziune.
Toate acestea exprimã, o datã cu meritata
evaluare a efortului ºi a creaþiei autorilor,
recunoaºterea de ansamblu ºi validarea
publicã a bogatei ºi generoasei activitãþi
culturale, ºtiinþifice ºi instructiv-educative a
Fundaþiei România de Mâine.

Urmele acestui cumplit dezastru au
putut fi însã înlãturate, cu toatã austeritatea
perioadei de tranziþii la economia de piaþã,
lucrãrile de reconstrucþie, de restaurare,
care au durat 11 ani, fiind îmbinate în mod
benefic cu lucrãrile de modernizare,
concretizate în impresionantul corp nou. În
acest fel, suprafaþa ocupatã de clãdirea
Bibliotecii Centrale Universitare
însumeazã 21.000 metri pãtraþi, adicã
aproximativ de trei ori mai mult decât
suprafaþa clãdirii iniþiale a bibliotecii, ceea
ce a determinat ºi o creºtere considerabilã
a spaþiilor de depozitare. Ca atare, dacã în
1989 în Biblioteca Centralã Universitarã se
aflau circa 600.000 de volume, în prezent
numãrul lor depãºeºte 2 milioane.
În aceste condiþii, amenajãrile au
conferit noi deschideri accesului în sãlile
de lecturã, care oferã acum 385 de locuri
faþã de 110 locuri câte erau în 1989,
existând deja premise optime pentru ca, în
viitorul apropiat, numãrul de locuri sã
ajungã la 470.
Masiva investiþie afectatã reconstrucþiei ºi construcþiei Bibliotecii Centrale
Universitare a beneficiat de susþinere
financiarã atât din surse interne (bugetare),
cât ºi din surse externe, alocate în special
de UNESCO.
Efortul de a se realiza, cu acest prilej, ºi o
îmbunãtãþire sub aspect calitativ al confortului
de studiu ºi investigaþie, de lecturã, al tuturor
activitãþilor specifice a vizat ºi asigurarea unui
înalt grad de informatizare a operaþiunilor de
la înregistrarea cãrþilor ºi manuscriselor pânã
la punerea lor la dispoziþia cititorilor, prin cele
mai diverse forme, inclusiv prin împrumuturi,
care pot apela ºi la serviciile Internetului.
Evident, asemenea context fast va spori
ºi rolul Bibliotecii Centrale Universitare în
îndeplinirea obligaþiilor ce-i revin în
calitate de serviciu public de diseminare a
informaþiei, obligaþii care, de data aceasta,
vor fi realizate cu mijloace electronice
performante.
Îmbogãþitã, întineritã ºi funcþional
modernizatã, Biblioteca Centralã Universitarã
reintrã în universul patrimoniului cultural
naþional, oferind iubitorilor de carte condiþii
excelente, reprezentând o permanentã
provocare pentru toþi cei însetaþi de cunoaºtere
ºi de informaþie.

Adela DEAC

