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Sesiunea ªtiinþificã Omagialã

organizatã de Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret

cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la Marea Unire din 1918
Cuvântul de deschidere
rostit de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Onorat prezidiu,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Distinsã asistenþã,
Sesiunea ºtiinþificã solemnã, de
astãzi are un caracter omagial, fiind
consacratã împlinirii a 85 de ani de la
Marea Unire.
1 Decembrie 1918 este o zi de
însemnãtate covârºitoare în istoria
noastrã ºi, datoritã acestui fapt, se
cinsteºte de întregul popor român, este
sãrbãtoarea naþionalã a României.
1 Decembrie 1918 reprezintã
momentul când s-a realizat ceea ce
secole de-a rândul fusese doar speranþã
 unirea românilor sub acelaºi steag,
fãurirea statului naþional unitar român.
În acest sens, marele nostru istoric
Nicolae Iorga sublinia: 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, iar Ion
Ghica scria cã Istoria românilor ne
aratã cã unirea a fost totdeauna þelul
cel mai dorit al lor. Ori de câte ori
viitorul a surâs României, fiii ei nu au
lipsit de a aspira cãtre unire.
Într-adevãr, cu 85 de ani în urmã,
simbolica Mare Adunare Naþionalã
reprezentativã de pe Câmpul lui Horea
de la Alba Iulia  la care au participat
100.000 de oameni, veniþi din toate
teritoriile româneºti  încununa o luptã
de veacuri pentru triumful idealului
naþional, la izvorul cãruia s-au aflat
întotdeauna valenþele perene ale
unitãþii spaþiului geografic, ale vieþii
materiale ºi spirituale a poporului
român, conºtiinþa unitãþii de neam,
limbã, culturã ºi istorie.
Sesiunea noastrã ºtiinþificã omagialã
are menirea de a evidenþia prin
contribuþiile unor distinse personalitãþi ale
vieþii ºtiinþifice ºi culturale,
semnificaþia ºi urmãrile istorice
profunde ale lui 1 Decembrie 1918, ecoul
sãu contemporan, însemnãtatea actualã,
crucialã a naþiunii ºi a statului naþional, în
contextul sfidãrilor generate de procesul
de mondializare, aflat în plinã desfãºurare.
Distins auditoriu,
Asupra învãþãmintelor ce se pot
desprinde din analiza spaþiului istoric al
ultimilor 85 de ani, vã propun spre
reflecþie câteva gânduri ºi considerente,
de sorginte preponderent sociologicã.
Un prim gând se referã la faptul cã
este imperios necesar sã ne cunoaºtem
bine istoria. Necunoaºterea sau
ignorarea istoriei se plãteºte! ªi cât de
scump, adesea! Nu întâmplãtor se
spune: Istoria nu iartã!
Cunoscându-ne bine propria istorie,
dar ºi istoria altora, putem evita
greºelile, putem acþiona în cunoºtinþã
de cauzã. ªi câte rele ar fi putut fi
prevenite sau ocolite, dacã ne-am fi
cunoscut mai bine istoria ºi am fi tras
învãþãmintele necesare!
Pe bunã dreptate, un cronicar
transilvãnean sublinia: istoria
ne
învaþã nu numai cum sã ne purtãm în

toate împrejurãrile ºi prilejurile, ci ºi
cum sã ne purtãm noi înºine ca sã
rãbdãm cu bãrbãþie ºi curaj, cu vitejie,
toate schimbãrile întâmplãtoare, toate
întorsãturile norocului ºi ale
nenorocului.
Un alt aspect important, pe care
doresc sã-l relev, are în vedere faptul
cã, prin constituirea statului naþional
unitar român, ce a însemnat creºterea
potenþialului teritorial, demografic,
economic ºi cultural, au fost create
premisele progresului în toate
domeniile, þara parcurgând mai multe
perioade de tranziþie cãtre structuri
economico-sociale ºi politice moderne.
Drumul pe care pornea a fost, însã,
dupã cum se cunoaºte, greu ºi
contradictoriu, cu suiºuri ºi coborâºuri,
cu lumini ºi umbre.
Caracterizând tranziþia pe care o
parcurgea România la începutul
secolului al XX-lea, finul observator
al psihologiei poporului român, care a
fost Dumitru Drãghicescu, scria: În
epoca de tranziþie în care ne aflãm,
fiindcã toate tiparele de activitate, de
cugetare ºi de simþire s-au topit, ne
gãsim într-o atmosferã psihologicã ºi
socialã plinã de anarhie, foarte

complexã, haoticã. Aceastã stare de
lucruri, prin necesitatea ei de a se
stratifica ºi armoniza, va trebui sã
cheme ºi sã provoace personalitãþi
creatoare, puternice, de primã ordine,
care sã strãpungã, energic ºi de
aproape, aceastã complexitate
anarhicã ºi s-o toarne în tipare noi.
Dacã n-am ºti cã acest tablou prezintã
tranziþia de la începutul secolului trecut,
cu siguranþã am crede cã se referã la
actuala tranziþie. ªi astãzi, dupã cum
subliniazã analiºtii tranziþiei, traversãm
o perioadã de haos ºi anarhie pânã sã
se construiascã noile tipare ale
economiei ºi societãþii; ºi acum avem
nevoie de mari personalitãþi în stare sã
catalizeze energiile creatoare ale
poporului; ºi acum reînnoirile socialeconomice cer reforme ºi democraþie.

Analizând mersul tranziþiei de dupã
Marea Unire, Mihail Ralea constata, nu
fãrã amãrãciune, cã dupã un deceniu de
la terminarea primului rãzboi mondial,
România era o þarã adusã la sapã de
lemn, batjocoritã ºi umilitã un stat a
cãrui unificare sufleteascã ameninþã sã se
descompunã. Dar mai ales o þarã care
ºi-a pierdut busola moralã ºi dreptatea ºi
care se zbate în expediente de aventurã
de la o zi la alta, între protestarea internã
ºi dispreþul strãinãtãþii. Cãci nu este ocazie
în care þara noastrã sã nu primeascã
reproºul, ori umilinþa strãinãtãþii.
Dupã cum putem constata,
usturãtoarele observaþii ale lui Mihail
Ralea pot caracteriza ºi tranziþia actualã.
ªi astãzi þara este adusã la sapã de lemn,
batjocoritã, furatã ºi umilitã; ºi astãzi
busola ei moralã este puternic dereglatã;

Sesiunea ªtiinþificã Omagialã, precum ºi manifestarea artisticã organizatã cu acest prilej
au fost transmise integral de Televiziunea România de Mâine .
Transmisia în direct a fãcut ca pe lângã cei peste 700 de profesori ºi studenþi prezenþi
în Amfiteatrul Studio, mii ºi mii de telespectatori sã poatã urmãri
impresionanta festivitate de înaltã semnificaþie ºtiinþificã ºi patrioticã.

ºi astãzi europenii occidentali ne dau
cu tifla cã suntem copilul problemã al
Uniunii Europene etc., dupã cum
apreciazã cercetãtorii procesului tranziþiei
pe care o parcurgem în prezent.
De fapt, România actualei perioade de
tranziþie se confruntã cu un imens paradox:
în ciuda deschiderilor spre o schimbare ºi
reînnoire democraticã, generate de
evenimentele din decembrie 1989, þara
noastrã s-a prãbuºit într-o profundã crizã
economicã, socialã, politicã ºi moralã, în
care continuã sã se zbatã, neputincioasã, ºi
acum, dupã aproape un deceniu ºi jumãtate
de tranziþie.
De cãderea generalã a societãþii
româneºti nu este vinovatã tranziþia, ca
atare, ci modul în care a fost gânditã
conceptual ºi realizatã practic. În aceastã
concepere strâmbã gãsim explicaþia
faptului notoriu cã tranziþia  aºa cum
evidenþiazã analiºtii , în loc sã fie o
distrugere creatoare  în sensul de a pune
ceva bun în loc , a fost numai distrugere.
Pe plan economic, ea ne-a adus enorme
pierderi materiale, alimentate mai ales de
cãderea severã a producþiei naþionale ºi
de distrugerea, ºi mai severã, a factorilor
de producþie, în special a stocului de capital
material ºi uman.
Pe bunã dreptate, actuala tranziþie,
apreciatã prin prisma amplorii pagubelor
create economiei ºi populaþiei, va rãmâne
în istorie  dupã cum subliniazã analiºtii
 ca o perioadã mai rea ºi mai
pãguboasã decât au fost pentru România
nu unul, ci ambele rãzboaie mondiale,
luate împreunã.
Onoratã asistenþã,
Tranziþiile nu trebuie sã însemne doar
distrugere, prãbuºire, regres, ci mai cu
seamã creaþie. Existenþa tranziþiilor ar trebui
sã-ºi gãseascã justificarea istoricã, în primul
rând, în efortul de reducere cât mai mare a
distrugerilor ºi pagubelor, dar ºi în cel de
creare ºi dezvoltare a noi ºi noi valori ale
patrimoniului naþional. Din pãcate, nu
existã nici pânã acum o lege a patrimoniului
naþional  lege de însemnãtate capitalã

pentru apãrarea avuþiei naþionale, care
reprezintã expresia, cumulatã în timp, a
activitãþii materiale ºi spirituale a întregului
popor român. O astfel de lege, adoptatã de
Parlamentul României încã de la începutul
tranziþiei, ar fi ocrotit patrimoniul naþional
împotriva jafului ºi corupþiei la care acesta
a fost expus timp de aproape 15 ani, fãcând
posibilã apariþia, peste noapte,
a îmbogãþiþilor tranziþiei.
Creaþia înseamnã progres, dezvoltare,
înseamnã mâine, înseamnã viitor! Fãcând
parte din timpul creator al viitorului,
tranziþia este istorie. Istoria, însã, cum
subliniam, nu suportã improvizaþii.
În tranziþia noastrã s-ar fi putut evita
sau diminua improvizaþia, dacã
organele puterii de stat, îndeosebi
executivul ºi legislativul, ar fi apelat
la cercetarea, la cunoaºterea ºtiinþificã.
ªi, astfel, aducem în actualitate o altã
pildã a istoriei noastre, formulatã teoretic ºi
pusã în practicã de reprezentanþii ªcolii
româneºti de sociologie: necesitatea unei cât
mai strânse legãturi între teorie ºi acþiune,
între ºtiinþele sociale, sociologia, etica ºi
politica naþiunii  cum sublinia Dimitrie
Gusti, în aºa fel încât cunoaºterea sã reflecte
cât mai fidel ºi mai profund realitãþile
naþionale, iar acþiunea sã optimizeze
neîncetat, pe baze ºtiinþifice, deci realiste,
aceste realitãþi. Potrivit lui Dimitrie Gusti,
acþiunea este sterilã ºi aventuroasã dacã
nu este întemeiatã pe cunoaºtere, iar
cunoaºterea realitãþii este nerodnicã ºi
neputincioasã dacã nu este încununatã de
acþiune. Teoria, de fapt, este o practicã
virtualã, pe când practica, o teorie aplicatã.
În asemenea condiþii, cunoaºterea
corectã, realistã a drumului parcurs depinde
de analiza lui obiectivã, fãrã prejudecãþi. Din
aceastã perspectivã, unul din învãþãmintele
istoriei este acela cã o societate în profundã
schimbare, cum este societatea româneascã
actualã, trebuie sã examineze lucid,
nepartizan, experienþa trecutului, pentru a-l
compara obiectiv cu prezentul, în cãutarea
fireascã a viitorului aºteptat ºi meritat.

Poezii de
Octavian Goga,
Aron Cotruº,
Vasile Voiculescu ºi
Ion Horea

(Continuare în pag. 3)
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Ambianþã solemnã, rigoare ºtiinþificã ºi vibraþie spiritualã,
suflete încãrcate de emoþie la festivitatea care a avut loc
în Amfiteatrul Studio al Universitãþii Spiru Haret ºi al
Televiziunii România de Mâine, vineri, 28 noiembrie 2003

În spiritul principiilor constitutive, care le-au consacrat
ca instituþii cu vocaþie naþionalã, Fundaþia România de
Mâine ºi Universitatea Spiru Haret au sãrbãtorit, întrun cadru solemn ºi de amplã disponibilitate spiritualã,
Ziua Naþionalã a României, care, în acest an, primeºte
aura de nobleþe a aniversãrii celor 85 de ani de la Marea
Unire a Românilor cu Românii, desãvârºitã la 1
Decembrie 1918. La reuniunea festivã au fost prezenþi
membri ai Academiei Române, personalitãþi ale vieþii
ºtiinþifice ºi culturale, cadre didactice din învãþãmântul
superior, cercetãtori ºtiinþifici, studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret. Festivitatea s-a desfãºurat în Amfiteatrul
Studio din ºoseaua Berceni nr. 24, vineri,
28 noiembrie ºi a fost transmisã în direct de Televiziunea
România de Mâine, post naþional, universitar ºi cultural.
Dupã deschiderea ceremoniei prin intonarea Imnului
Naþional, studenþi ai Facultãþii de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret au recitat versuri, dedicate Marii Uniri, de
cãtre Octavian Goga, Aron Cotruº, Vasile Voiculescu,
Nichifor Crainic, iar corul Universitãþii Spiru Haret a
interpretat piese inspirate din lupta ºi jertfele românilor
pentru a trãi uniþi ºi liberi în vatra lor bimilenarã. Cuvintele

Octavian Goga

Latinitatea
strigã din tranºee
Din zborul larg ce-mprejmuie pãmântul
Cobor la malul Dunãrii albastre,
Eu ce vã ºtiu ºi visul ºi cuvântul
ªi-s frate bun cu plângerile voastre.
La mine-aveaþi scãparea ºi limanul
De-a pururea pe-a vremilor cãrare,
Prin rostul meu vorbeaþi cu oceanul,
Voi, tulburate picãturi din mare ...
Azi duhul meu fãrã popas vã cheamã,
Vã cere-a lumii nouã epopee,
Din mii de guri cu chiot de aramã
Latinitatea strigã din tranºee.
Voi unde sunteþi, râu cumplit de patimi !
Urniþi-vã, nu-i vremea de-a mai plânge;
Nevolnicii rãscumpãrarã cu lacrimi
Durerile cari se plãtesc cu sânge! ...
Acolo-n hora vijeliei crunte
E clocotul visãrii noastre sfinte !
Veniþi, români! Porniþi-vã spre munte !
V-aratã drumul morþii din morminte.
Sã nu uitaþi a veacurilor carte,
Veniþi, veniþi! ... Cãci adevãr zic vouã:
Ori vã mutaþi hotarul mai departe,
Ori veþi muri cu trupul frânt în douã !

Aron Cotruº

Alba-Iulia,
de praznic îmbracã-te !
Alba-Iulia, de praznic îmbracã-te !
ºi-adunã-þi cei mai drepþi ºi mai pietroºi voinici,
din munþi, din câmpii, de pe maluri de ape,
cu inima unii de alþii aproape,
sã-ºi prãznuiascã dezrobirea aici
unde Horia, de sub zãvoare ºi lacãte,
a fost dus sã moarã pe roatã...

de înaltã vibraþie spiritualã, astfel rostite sau intonate, ºi-au
gãsit un impresionant corespondent imagistic în evocarea
filmicã realizatã de Corneliu Toader de la tvRM.
În aceastã ambianþã de cald patriotism a avut loc Sesiunea
ºtiinþificã omagialã consacratã împlinirii a 85 de ani de la Marea
Unirea din anul 1918. Dupã cuvântul de deschidere rostit de
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, rectorul Universitãþii Spiru Haret, au
prezentat comunicãri acad. prof.univ.dr. ªtefan ªtefãnescu,
acad. prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu, ministrul Culturii ºi
Cultelor, prof.univ.dr. Damian Hurezeanu, prof.univ.dr. Nicolae
Isar, prof.univ.dr. ªtefan Lache, prof.univ.dr. Ioan Scurtu,
prof.univ.dr. Gheorghe Oniºoru, decanul Facultãþii de Istorie
a Universitãþii Spiru Haret.
Comunicãrile ºtiinþifice prezentate au fost urmãrite de
asistenþã cu interes ºi însoþite de îndelungi aplauze.
În continuarea reuniunii festive a avut loc un amplu spectacol
artistic, la care ºi-au dat concursul studenþi recitatori ºi soliºti
vocali (Raluca Urea, Simina Burceag, Andrada Apann, Daniela
Zamfirescu, Ileana Matus), precum ºi artiºti consacraþi, între
care Gheorghe Turda, Viorica Flintaºu, Veta Biriº, Nicolae
Furdui Iancu, iar voinicul Alexandru Pârgaru a transmis

emoþionantul mesaj al tinerimii române întru unirea veºnicã
a românilor cu românii de pretutindeni. Corul Universitãþii
Spiru Haret, dirijat de Ovidiu Drãgan, ºi Ansamblul
folcloric al aceleiaºi prestigioase instituþii de învãþãmânt
superior au readus în actualitate strãbune chemãri 
rugãciuni pentru unitatea spiritualã ºi statalã a tuturor
românilor. Programul spectacolului artistic a fost prezentat
de Raluca Tache ºi Ilie Ciurãscu.

Corul Universitãþii Spiru Haret

Vasile Voiculescu

Octavian Goga

Þãrii

Ceahlãul
Va fi-ntr-o zi de primãvarã,
Cu molcom zvon în zãri albastre,
Când poate nimeni n-a mai plânge
Fãrãmiþarea þãrii noastre.
În negurã de ani de zile
Se va fi cufundat Calvarul
ªi doar bãtrânii de-or mai spune
Pe unde-a fost de mult hotarul ...

Lipsesc atâþia, dar nu plânge,
Azi calea jertfei o-ncheem:
Deºi schilozi, stropiþi de sânge,
Intrãm ºi noi în Betleem.
Spre el þinteau cutezãtorii,
Mihai cu aprigu-i topuz,
Toþi înainte-mergãtorii
ªi cei de-acum de la Oituz.

Atunci se va urni deodatã
Într-un cutremur toatã firea
ªi-un chiot surd din depãrtare
Va despica nemãrginirea ...

Nu plânge, morþii tãi aflarã,
Cãci vestea-n cer a rãsunat,
ªi-n rând cu îngerii coboarã
Sã-þi vadã noul împãrat.

De peste graniþa cea nouã,
Ca o sãlbaticã urgie,
Strigând spre þarina Moldovei,
Un munte s-a porni sã vie ...

Azi magii stelele-ºi închinã
ªi bucuroºi ciobanii vin.
ªi ieslea-i plinã de luminã
Din Tisa pânã la Hotin.

ªi va sã-nsemne cronicarul
Atunci o zi vijelioasã,
Ceahlãul n-a rãmas la duºmani,
Ceahlãul s-a întors acasã.
Chiºinãu, 1918

Ion Horea

Psalm
Deschidã-se cãrþile,
clopote sune !
Din toate pãrþile
neam sã se-adune !
Iarã minunile
câte-i aflare,
de grabã aduni-le
cu laudã mare.
Acelor dintâile
drepte nuntiri
prieten rãmâi-le
fãrã smintiri !
Cruci sã se clatine
spre-a înviare
în sfintele datine,
om ºi muiare !

25 decembrie 1918

Ion Horea

Cântec târziu
Dar nu-i o amãgire vanã,
când, peste toate, mai îngâni:
mi-e dor de þara transilvanã
ºi de þãranii ei bãtrâni !
Voi spune timpului sã steie,
sãlbatic o sã-l mai implor !
acolo unde mai scânteie
un fir de foc în vatra lor.
În cimitirul greu de prune
se mutã satul, rând pe rând ...
Când clopotele prind sã sune
ºi noaptea le aud chemând !
Muntenii nu mai vin cu plute,
piuarii nu mai trec prin sate,
fântânile s-au stins, umplute
cu sarea lacrimei vãrsate.
Sã fiarbã prunele-n corlanã,
pe dealuri sã mai latre câini !
Mi-e dor de þara transilvanã
ºi de þãranii ei bãtrâni !

1 decembrie 2003
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O manifestare de înaltã þinutã ºtiinþificã,
de profundã semnificaþie patrioticã
Au susþinut
comunicãri la

Sesiunea
ªtiinþificã
Omagialã

Acad.prof.univ.dr. ªtefan ªtefãnescu

Acad.prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu

Prof.univ.dr. Damian Hurezeanu
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Cuvântul de deschidere

rostit de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
(Continuare din pag. 1)

Distins auditoriu,
Idei la fel de actuale se dovedesc a fi cele referitoare la
raportul dintre stat ºi naþiune ºi cu privire la drepturile
naþiunilor.
În ceea ce priveºte raportul dintre naþiune ºi stat, aducem
în actualitate concepþia lui Dimitrie Gusti, potrivit cãruia
naþiunea, singura care meritã complet denumirea de unitate
socialã, pentru cã ea nu depinde de o unitate mai mare, are
un caracter dinamic, în sensul cã ea nu este o stare, ci o
miºcare, un proces de devenire a unor scopuri ºi linii de
directivã de îndeplinit.
Politica naþiunii trebuie sã contribuie în mod conºtient
ºi organizat la realizarea maximalã a ei în funcþie de
împrejurãrile ºi posibilitãþile concrete existente, deci etapã
de etapã, fãrã întârzieri nejustificate ºi fãrã acceleraþii
utopice. Fiind în joc o realitate culturalã, singurele mijloace
adecvate, deci eficiente, de promovare a unei naþiuni sunt
cele economice ºi cele instructiv-educative, ºi anume,
ridicarea materialã, politicã ºi culturalã continuã a întregii
naþiuni, prin toate cãile existente sau anume create, dintre
care ºcolarizarea ºi culturalizarea maselor erau estimate
ca cele mai necesare ºi urgente.
Sub acest raport, pentru România, Prima datorie este
de a chema la viaþã activã masele adânci ale naþiunii, de
a face sforþãri temeinice pentru a dezmorþi aceste puteri
de viaþã, scoþându-le din pasivitate ºi punându-le în
valoare. Numai aºa se ajunge la o conºtiinþã naþionalã
puternicã, la voinþa de a fi ºi a deveni o naþiune, la ceea ce
Dimitrie Gusti a numit patriotism activ.
În problema referitoare la raportul dintre naþiune ºi stat,
Dimitrie Gusti este foarte categoric: Statul este în serviciul
naþiunii, ºi nu naþiunea în serviciul statului. Concluzia
este cã statul ca organizare politicã ºi juridicã a naþiunii
are datoria de a apãra, ocroti ºi promova valorile culturale
ºi economice ce se gãsesc în mijlocul naþiei, a descoperi
ºi deºtepta aceste valori, când sunt ascunse; a le înãlþa
cãtre culmi cât de mari, când sunt prezente.
În acelaºi timp, ideile exprimate de Dimitrie Gusti în
preajma primului rãzboi mondial, care avea sã aducã
realizarea unitãþii de stat a României în 1918, sunt
valabile pânã azi ºi mai actuale ca oricând. Iatã ce scria
marele sociolog: De la revoluþia francezã, toatã lumea
politicã vorbeºte de drepturile omului ca de niºte drepturi
eterne, înscrise în toate constituþiile Când va veni oare
vremea sã se înscrie tot aºa de etern dreptul naþiunilor,
care doar condiþioneazã drepturile omului? Viaþa realã
este viaþa naþionalã; viaþa individualã este vremelnicã
ºi într-o continuã schimbare, ea valoreazã numai întrucât
trãieºte prin ºi pentru naþiune. ªi atunci nu este oare

ciudat cã se vorbeºte numai despre drepturile eterne ale
omului, când ar trebui sã se vorbeascã mai ales de
drepturile eterne ale naþiunilor?
În viziunea lui D. Gusti, fãrã izbânda ºi recunoaºterea
autonomiei ºi demnitãþii, naþiunile nu se pot realiza plenar.
Cele douã drepturi reprezintã criterii etice ale unei noi
orientãri ºi organizãri ale politicii mondiale, acceptate pe
plan internaþional abia dupã primul rãzboi mondial, ca un
rezultat fericit al acestuia. Suveranitatea naþionalã  susþine
Gusti  este expresia juridicã ºi politicã a autonomiei
naþionale, ea este dreptul la existenþã proprie ºi de a dispune
de sine, de nimic ºi de nimeni limitat. Aceasta este
demnitatea naþionalã.
Stimat auditoriu,
În acelaºi context, meritã subliniat ºi faptul cã, sub egida
lui 1 Decembrie 1918, a unirii forþelor sociale ºi politice, toate
transformãrile radicale din cei 85 de ani sunt legate nemijlocit
de popor, de eforturile ºi sacrificiile sale, inclusiv în vreme
de rãzboi, pentru a se asigura dezvoltarea ºi progresul general
al societãþii româneºti, un loc de prestigiu, demn, al sãu, în
comunitatea naþiunilor.
Marea lecþie a Unirii din 1918 ºi a tuturor înfãptuirilor
ulterioare, din toate sferele de activitate, constã în
înþelegerea profundã ºi apãrarea constantã a interesului
naþional, realist ºi organic corelat fiecãrui demers
constructiv  economic, politic, juridic, cultural , în
afirmarea patriotismului, a solidaritãþii cu alte naþiuni.
Exemplul luminos al iluºtrilor înaintaºi ai luptei ºi
dãruirii pentru cauza ºi destinul istoric al României,
modelul lor moral-politic trebuie sã fie o cãlãuzã vie
pentru generaþiile de azi ºi de mâine. Peste decenii sunt
sugestive atitudinea mereu constructivã ºi crezul
mãrturisit fãrã ezitare de Nicolae Titulescu. Dupã cum
se ºtie, diplomatul de prestigiu internaþional, membru
marcant al unui partid politic, declara convingãtor ºi
programatic: Partidul meu se numeºte România. Acest
enunþ semnificativ ne învaþã mereu cã interesul naþional
reprezintã temelia unitãþii.
Sub egida faptelor istorice de unitate naþionalã, inspirata
sintagmã  formulatã de Dumitru Drãghicescu  unirea
românilor cu românii este, astãzi, de o arzãtoare
actualitate.
În acest sens ºi în acest spirit, sã învãþãm de la înaintaºi,
sã ne angajãm ºi sã acþionãm pentru a cunoaºte cât mai
bine trecutul, a evalua realist prezentul ºi a contribui hotãrât
la construirea viitorului, asigurând þãrii o dezvoltare
durabilã.
În continuare, distinºii noºtri colegi vor prezenta, în
faþa dumneavoastrã, multiplele dimensiuni ºi semnificaþii
ale actului Marii Uniri.
Vã mulþumesc.
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Comunicãrile susþinute
la Sesiunea ªtiinþificã Omagialã

Cultura româneascã,
temelie a unitãþii
naþionale
Acad.prof.univ.dr. Rãzvan THEODORESCU

Onorat prezidiu,
Doamnelor ºi domnilor,

1 Decembrie 1918.
Întregire naþionalã
ºi spirit european
Acad.prof.univ.dr. ªtefan ªTEFÃNESCU
Ziua de 1 Decembrie 1918 este
înscrisã în conºtiinþa româneascã ca o datã
istoricã memorabilã cu valoare de simbol
 simbolul jertfei generatoare de biruinþã.
A fost forþat atunci cursul istoriei ºi s-a
realizat ceea ce secole de-a rândul fusese
doar speranþã  Unirea românilor cu
românii într-un singur stat.
Fãurirea statului naþional unitar român
a fost cauza sfântã a întregului popor; ea
a cuprins întreg spaþiul de formare a
naþiunii române ºi a avut o largã ºi solidã
temelie socialã, un puternic caracter
democratic.
La baza împlinirii Marii Uniri din
1918 au stat mai mulþi factori, esenþiali
fiind unitatea teritoriului locuit de români
ºi unitatea limbii, haina sufletului,
aceeaºi din Maramureº pânã la Dunãre ºi
din Banat pânã la þãrmul Mãrii Negre.
Condiþii istorice nefavorabile au fãcut
ca românii, ca, de altfel, ºi alte popoare,
sã trãiascã în Evul Mediu în formaþiuni
statale diferite, iar fãurirea statului modern
român sã aibã loc în etape. În prima etapã,
încheiatã în anul 1859, a avut loc unirea
Moldovei ºi a Þãrii Româneºti, care au
format împreunã România Micã sau
Vechea Românie, devenitã independentã
în urma rãzboiului româno-ruso-otoman
din 1877-1878, când a fost integratã în
hotarele României Dobrogea, Dacia
Ponticã din antichitate.
Calitatea de stat naþional independent a
contribuit la creºterea prestigiului
României, a demnitãþii ºi mândriei
naþionale. Promotor al unei politici de
propãºire naþionalã, statul modern român a
devenit centrul polarizator al întregii naþiuni
române, spre Bucureºti îndreptându-se
privirile românilor din þinuturile supuse încã
dominaþiei strãine. În 1884 Ioan Slavici
lansa în ziarul Tribuna din Sibiu faimoasa
devizã Soarele românismului de la
Bucureºti rãsare.
Societãþile cultural-ºtiinþifice de pe
întreg cuprinsul pãmântului românesc, în
frunte cu Academia Românã, care de la
înfiinþarea ei, prin alegerea de membri din
toate provinciile româneºti s-a impus ca
sanctuar al culturii naþionale, presa
româneascã, marile personalitãþi ale ºtiinþei
ºi culturii româneºti, N.Iorga, Octavian
Goga - poetul redeºteptãrii naþionale,
V.A.Urechea, V.Lucaciu, A.D.Xenopol,
V.Goldiº, D.Drãghicescu º.a. au desfãºurat
o susþinutã activitate în spijinul Unirii.
La începutul secolului al XX-lea
întregirea naþional-statalã în graniþele
etnice devenise o necesitate stringentã,
reclamatã imperios de legile dezvoltãrii

istorice, de progresul societãþii româneºti.
Nici o forþã din lume nu mai putea sã
opreascã desãvârºirea acestui proces
obiectiv, eliberarea ultimelor teritorii
româneºti, care se mai aflau sub stãpânire
strãinã ºi refacerea deplinã a unitãþii
politico-statale a spaþiului carpatodanubiano-pontic.
Cântecele: Trec batalioane române
Carpaþii, Ardealul, Ardealul, ne cheamã
Ardealul, poezia lui Radu Cosmin
(Nicolae Tãnãsescu), Vrem Ardealul,
cuvintele rãmase celebre din discursurile
politice ale lui N.Filipescu, N.Titulescu
ºi ale altor personalitãþi, dãdeau expresie
sentimentelor poporului român, fãcând
din ideea Unirii un imperativ categoric ºi
indicând direcþia acþiunii politicomilitare.
Ultima etapã a procesului de
constituire a României Mari a avut loc în
contextul fazei finale a primului rãzboi
mondial ºi a marilor frãmântãri sociale ºi
naþionale desfãºurate în acea vreme în
Europa Centralã ºi de Rãsãrit.
În anul 1916 România a intrat în
rãzboi alãturi de Franþa, Anglia, Italia ºi
Rusia pentru eliberarea românilor din
Austro-Ungaria.
Deºi, în mare mãsurã, izolatã de aliaþii
ei, România a rezistat eroic superioritãþii
militare a Puterilor Centrale (Germania
ºi Austro-Ungaria). Marile bãtãlii de la
Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz (1917) de
apãrare a Moldovei reprezintã în istoria
poporului român pagini de nepieritoare
glorie.
În cursul anului 1918 s-a desãvârºit
procesul de unificare politicã a României,
având la bazã principiul dreptului
popoarelor la autodeterminare ºi
constituire a lor în state naþionale.
La 27 martie 1918, la Chiºinãu, Sfatul
Þãrii a adoptat  în puterea dreptului
istoric ºi dreptului de neam  hotãrârea de
unire a Basarabiei cu mama sa România
de-a pururi, ºi pentru totdeauna.
La 18 octombrie în incinta
Parlamentului maghiar, dr. Al.VaidaVoevod rostea Declaraþia de
independenþã a naþiunii române din
Ungaria ºi Ardeal, pas hotãrâtor cãtre
înfãptuirea Marii Uniri. În Declaraþie se
arãta: Pe temeiul dreptului firesc, cã
fiecare naþiune dispune ºi hotãrãºte
singurã ºi liberã de soarta ei... naþiunea
românã din Ungaria ºi Ardea doreºte
acum sã facã uz de acest drept ºi reclamã
... dreptul ca, liberã de orice înrâurire
strãinã, sã hotãrascã singurã plasarea ei
printre naþiunile libere, precum ºi

stabilirea legãturii de coordonare a ei cu
celelalte naþiuni libere.
La 27 octombrie 1918, Adunarea
Constituantã a Bucovinei a hotãrât
unirea întregii Bucovine cu celelalte
provincii româneºti într-un stat naþional
independent ºi va proceda în acest scop
în deplinã solidaritate cu românii din
Transilvania ºi Ungaria.
La 28 noiembrie 1918, în palatul
mitropolitan din Cernãuþi, Congresul
general al Bucovinei a ratificat hotãrârea
Adunãrii Constituante din 27 oct.1918 ºi
a hotãrât în unanimitate Unirea
necondiþionatã ºi pe vecie a Bucovinei ...
cu Regatul României.
La 1 Decembrie 1918, Marea Adunare
Naþionalã de la Alba-Iulia a românilor a
proclamat Unirea românilor din
Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã cu
România pentru toate veacurile.
În Rezoluþiunea Adunãrii Naþionale
de la Alba-Iulia, din 18 noiembrie / 1
decembrie 1918, care cuprindea nouã
puncte, se formulau ºi principiile
democratice fundamentale ale înfãptuirii
Unirii: reforma agrarã radicalã, drepturi
pentru minoritãþile naþionale, egalã
îndreptãþire ºi libertate confesionalã
pentru toate confesiunile de stat,
desãvârºitã libertate de presã, asociere ºi
întrunire, asigurarea pentru muncitorimea
industrialã a acelor drepturi ºi avantagii
care sunt legiferate în cele mai avansate
state industriale din Apus. Se exprima
dorinþa ca la Congresul de pace sã se
înfãptuiascã comuniunea naþiunilor
libere... dreptatea ºi libertatea sã fie
asigurate pentru toate naþiunile mari ºi
mici... În viitor sã se elimine rãzboiul
ca mijloc pentru reglementarea
raporturilor internaþionale ... etc.
În Adunãri speciale, în cursul anului
1919, minoritãþile naþionale ºi-au
exprimat adeziunea faþã de principiile
formulate de Adunarea Naþionalã a
românilor de la Alba-Iulia ºi au hotãrât
unirea lor cu România; în ianuarie 1919,
saºii ºi evreii, în august 1919, ºvabii din
Banat.
Semnificativ pentru felul în care
opinia progresistã din Ungaria a vãzut
actul unirii românilor din 1918 este
manifestul
Cãtre
intelighentia
maghiarã, publicat la Budapesta, în
cotidianul Világ, în ziua de 3 noiembrie
1918, în plinã desfãºurare a Revoluþiei
Crizantemelor. (Manifestul a fost
republicat recent în traducere româneascã
de cunoscutul scriitor de origine maghiarã
Hajdu Gyözö). Au semnat manifestul, a
cãrui substanþã ideaticã este aceeaºi cu
cea a rezoluþiunii Adunãrii Naþionale a
românilor de la Alba-Iulia, 96
personalitãþi intelectuale maghiare
(scriitori, compozitori, artiºti, profesori)
în frunte cu cel mai mare poet maghiar
al secolului al XX-lea Endre Ady ºi
compozitorul Bartók Béla). Faþã de
naþiunile noastre frãþeºti  se arãta în
Manifest  nu mai avem nici o pretenþie.
Maghiari! ªi noi ne considerãm o naþiune

renãscutã, cu o putere care acum s-a
descãtuºat asemenea fraþilor care, din
ruinele monarhiei, se trezesc fericiþi, la o
nouã viaþã. Ne trezim uºuraþi la acel gând,
cã nu mai suntem obligaþi sã fim unealta
asupririi. Libertatea conaþionalilor noºtri
este garanþia libertãþii noastre. Sã trãim
în pace unii alãturi de alþii, ca naþiuni
libere, cu naþiuni libere. Invocându-se
principiile formulate de Woodron Wilson,
la 8 ianuarie 1918, se fãcea precizarea:
Naþiunile cehoslovacã, polonezã, a
românilor ardeleni, a slavilor meridionali,
a austriecilor, a austriecilor germani ºi a
ucrainienilor, care trãiesc pe fostul
teritoriu al vechii Monarhii AustroUngare sã aibã toatã libertate asupra sorþii
proprii...
Prevederile din Manifestul cãtre
intelighentia maghiarã, constituie ºi ele
dovada cã legitatea istoricã ºi spiritul
vremii, exprimat în cele 14 principii
wilsoniene, au fãcut sã triumfe voinþa
popoarelor în stabilirea noii ordini
politice ºi teritoriale.
Existenþa statului naþional român avea
sã fie consfinþitã prin tratatele de pace
încheiate în anii 1919-1920 (SaintGermain-en Laye, 10 septembrie 1919;
Neuilly sur Seine, 27 noiembrie 1919;
Trianon, 4 iunie 1920) ºi pecetluitã prin
încoronarea la Alba-Iulia, în 1922, a
regelui Ferdinand I ºi a reginei Maria.
Marea Unire din 1918, înlãturând unul
din obstacolele care stãteau în calea
progresului societãþii româneºti, a
descãtuºat energiile creatoare ºi  pe
drumul deschis de hotãrârile de la AlbaIulia  a realizat cadrul propice pentru o
mai accentuatã dezvoltare a economiei, a
ºtiinþei ºi culturii româneºti, ridicarea
acestora la rangul de universalitate.
În perioada interbelicã a crescut
contribuþia României la dezvoltarea
patrimoniului spiritual al umanitãþii, la
menþinerea ºi consolidarea ordinii politice
ºi economice, consfinþite prin tratatele de
pace.
Membrã fondatoare a Societãþii
Naþiunilor, România a participat activ ºi
s-a pronunþat în favoarea politicii de
securitate colectivã, a militat pentru
colaborarea cu toate statele, pe baza
respectãrii principiilor dreptului
internaþional, a suveranitãþii ºi
independenþei.
Astãzi, în procesul edificãrii unei noi
Europe, al integrãrii þãrii noastre în
structurile instituþionale euro-atlantice, al
realizãrii parteneriatului politic ºi de
securitate, economic ºi financiar, social,
cultural ºi umanitar, România gãseºte în
trecutul ei raþiunea ºi speranþa, adicã forþa
de a face faþã destinului ei românesc ºi
european.
Universitãþii Spiru Haret, gazdã a
acestei importante manifestãri ºtiinþifice
îi urãm, cu prilejul celei de a 85-a
aniversare a Marii Uniri a Românilor cu
Românii sã radieze tot mai puternic
lumina concordiei umane ºi a nobleþei
spirituale.

S-au spus aici lucruri fundamentale din
punctul de vedere sociologic, antropologic
ºi istoric, în legãturã cu marele moment
pe care românii de pretutindeni îl
celebreazã în fiecare an la 1 Decembrie.
Profesorii Bondrea ºi ªtefãnescu, nu
mã îndoiesc cã ºi ceilalþi colegi ai mei, au
spus lucruri foarte importante. Mie-mi
rãmâne sã vã spun doar câteva gânduri. Nu
este o comunicare ca cele cu care mi-am
obiºnuit colegii, nu este nici o lecþie dintre
cele cu care mi-am obiºnuit studenþii de la
Universitatea Spiru Haret. Am a spune
numai cã, într-adevãr, cultura este un temei
fãrã de care nu poþi înþelege România. Azi
exact o sãptãmânã, am avut o bucurie
deosebitã, o mândrie deosebitã, ascultând
niºte cuvinte ºi nu orice fel de cuvinte ºi
nu în orice loc. Întovãrãºindu-l pe ºeful
statului român în capitala Franþei mi-a fost
dat, vinerea trecutã, seara, sã ascult sub
cupola Academiei franceze, în prezenþa
tuturor înalþilor demnitari ai celei mai
importante academii din lume, care aducea
un omagiu cu totul neobiºnuit preºedintelui
român ºi prin el României, mi-a fost dat
sã ascult propoziþia urmãtoare spusã de,
probabil, unul dintre cei mai mari
romancieri ai secolului XX ºi ai
începutului secolului XXI, membru al
Academiei franceze, Maurice Druon:
Dacã prin ceva existã aceastã þarã
minunatã numitã România, atunci acest
ceva este cultura. Iar cineva alãturi de el,
un alt membru distins al Academiei
franceze relua o propoziþie care va deveni
titlul unei cãrþi: Da, aceºti români care au
fãcut Franþa. Era vorba de marile spirite
ale culturii noastre care sunt considerate
astãzi spirite fondatoare ale culturii
franceze. Mai discutãm, oare, uneori cu
capul între umeri, uneori spãºiþi, uneori
speriaþi despre europenitatea românilor?
Aceastã europenitate este cosubstanþialã cu
istoria noastrã. Dar ceea ce este esenþial
este cã cele douã trãsãturi fundamentale
ale acestui popor  le-am afirmat
întotdeauna, le-am afirmat ºi în prefaþa
unuia dintre volumele Istoria românilor,
aceastã lucrare admirabilã a culturii
româneºti contemporane pe care numai
spiritele mici, câteva, au putut sã o atace 
cele douã trãsãturi fundamentale ale
neamului românesc sunt: latinitatea ºi
statalitatea. Suntem singurii care ne-am
pãstrat în aceastã parte de Europã o
identitate de la începuturile noastre:
identitate lingvisticã, identitate moralã,
identitate esteticã ºi statalitatea. Suntem
singurii în aceastã parte de lume care ºiau pãstrat statul, dezvoltând în chip genial
o artã a negocierii tocmai pentru pãstrarea
fiinþei noastre ºi a acestui stat; amândouã
au iradiat prin culturã. Pentru cã limba,
latinitatea culturii, calmul, armonia, o
anumitã detaºare cartezianã avant la lettre,
aº spune, care ne înrudeºte cu neamurile
latine din Apus, au trecut prin aceastã
latinitate. ªi pentru cã statul român, statul
principilor, al voevozilor, statele fãrâmiþate
ºi apoi statul adunat s-au tradus prin
miracolul extraordinar al culturii.
Eu sunt, cum ºtiþi, profesor. Efemer ºi
aproape fãrã importanþã sunt ºi ministru
al culturii ºi sunt mândru cã în aceastã
efemeritate pot sã administrez partea cea
mai vizibilã, cea mai frumoasã, cea mai
europeanã a românilor de astãzi. Sper cã,
împreunã cu colegii mei, nu o fac prea rãu
ºi sper sã fim servitori  asta este un minister, un ministru, un servitor  ai acestei
culturi extraordinare. Vorbim de voevozii
noºtri, vorbim de Mihai Viteazul, vorbim,
eventual, de acei voevozi din neamul
Mihneºtilor, care au precedat printr-o
apropiere între Bucureºti ºi Iaºi, între
Suceava ºi Târgoviºte, între toate acestea
ºi Alba Iulia, au precedat într-un fel unirea
românilor. Vorbim de marii noºtri cãrturari
care au fost tot timpul, mânuind o aceeaºi
limbã, miracol al culturii europene, o limbã
fãrã dialecte aproape, care au fost legaþi
între ei tot timpul, care au servit poporul
acesta ºi, în europenitatea lor, ºi alte culturi,
pentru cã românii sunt printre puþinii care
au adus acest serviciu Europei, de la
Cantemir, ºi încã înainte de Cantemir, de
la Petru Movilã pânã la marii avangardiºti
ai veacului al XX-lea. Dar vorbim rar
despre cei mici ºi a fãcut-o cel care

întotdeauna stã ca un far înaintea noastrã,
oriunde am trece îl gãsim, a fãcut-o
Nicolae Iorga într-un articol imediat dupã
1 Decembrie 1918. Imediat dupã acest
moment în care Iorga a avut  alãturi de
Brãtianu, alãturi de Goga, alãturi de VaidaVoevod, alãturi de Maniu, alãturi de toatã
floarea politicii româneºti , un rol esenþial.
În acest articol apãrut la Craiova ºi intitulat
Istoria þãrii prin cei mici, Iorga spunea
lucruri fundamentale. Cei mici au purtat
cuvintele româneºti de la un capãt la altul.
Cei mici au purtat structura bisericilor de
lemn din Maramureº pânã în Dobrogea.
Cei mici au pãstrat, cu mândria de a fi
rumâni, de a fi oamenii acestui pãmânt,
au pãstrat tradiþia româneascã ºi, pânã la
urmã, în fond, fãrã ca ei sã o ºtie, pentru
cã de multe ori erau, în ciuda inteligenþei
lor, analfabeþi, au pãstrat idealurile
româneºti cele mai adânci. Ei au mândria,
ei au ideea de românism. Am avut nobila
misiune, în lunile care au trecut  misiunea
se încheie mâine  de a pregãti Alba Iulia
din punctul de vedere al monumentelor, o
Alba Iulie care nu mai fusese restauratã
de decenii, de a o pregãti pentru
sãrbãtoarea de luni ºi, la un moment dat,
acum vreo douã sãptãmâni, o þãrancã
frumoasã din Bucovina mândrã mã vedea
cã discut cu autoritãþile locul unde se va
pune peste câteva zeci de ore un monument pentru Horia, Cloºca ºi Criºan ºi ma întrebat: Apãi, îl puneþi, nu-i aºa, pe
Horia al nostru? Mi-am dat seama, din
mai multe date, cã nu e nici ardeleancã,
nici din preajma imediatã a Albei Iulii, ºi
am întrebat-o: De unde vii? ºi mi-a spus:
Sunt româncã. ªi Horia e al dumitale
 am întrebat-o ºi mi-a spus: Horia este
al tuturor ºi al dumitale, domnule
profesor. A fost o replicã frumoasã care
arãta într-adevãr ce înseamnã conºtiinþa
celor mici, aºa cum îi vãzuse Iorga. Care
sunt mândri, care reprezintã unitatea
aceasta extraordinarã la modul cel mai direct, cel mai aureolar. Aceºtia sunt cei care
ne inspirã pe noi, cãrturarii sau politicienii.
Mândria românilor de la 1918, amintirea
celor de la Mãrãºeºti în ofensiva lor cu
piepturile goale l-au fãcut pe Ionel
Brãtianu sã trânteascã uºa la Congresul de
la Paris, atunci când nu s-a dat românilor
ceea ce trebuia sã li se dea ºi ceea ce avea
sã li se dea pânã la urmã.
Sigur, nu suntem întotdeauna uniþi, nu
suntem întotdeauna bucuroºi, solari ca la 1
Decembrie, dar noi ºtim un lucru în
momentele cele mai grele, generaþia mea a
trecut prin aceste lucruri; în momentele cele
mai grele ale vieþii noastre individuale ºi
ale vieþii noastre colective, noi trebuie sã
ºtim cã dacã suntem pe acest pãmânt, pe
acest pãtrat al apelor ºi triunghi al munþilor
care este România, trebuie sã o servim,
trebuie sã ºtim cã România este, în felul ei,
un miracol al istoriei. Un miracol geografic,
un miracol uman, un miracol cultural, un
miracol lingvistic ºi trebuie sã fim mândri
de acest lucru ºi sã ducem cu noi când
plecãm, vremelnic sau întru multã vreme,
peste hotare, acest paºaport invizibil de
român. Trebuie sã ºtim cã facem parte dintro þarã a cãrei independenþã s-a obþinut greu.
Trebuie sã ºtim cã facem parte dintr-o þarã
a cãrei unitate a fost câºtigatã de cei mici ºi
unitatea României nu se discutã. Acest
lucru, generaþia tânãrã trebuie sã-l ºtie ºi
trebuie sã-ºi aminteascã mereu de el. Noi
am avut înaintaºi iluºtri, sper ca ºi cei tineri
sã aibã, în generaþiile care se petrec acum
ºi din care facem parte ºi noi, înaintaºi
respectabili. Important este cã toate aceste
generaþii care au curs ºi înainte de 1
Decembrie, ºi dupã 1 Decembrie, aceste
generaþii ale culturii româneºti ºi care vor
mai curge de acum înainte în vremelnicia
lor trebuie sã creeze ceva în care voi,
studenþii noºtri, trebuie sã credeþi. Nu este
un cuvânt mare. Trebuie sã simþi intens când
se cântã Imnul naþional, când se cântã Trec
batalioane române Carpaþii sau alte ºi alte
din admirabilele noastre cântece. Aceste
vremelnicii adunate ale generaþiilor noastre
culturale fac un singur lucru care este
hotãrâtor: eternitatea româneascã.
Eu vã mulþumesc pentru atenþie. O sãmi iertaþi lipsa de politeþe, va trebui sã plec
deîndatã pentru cã în jumãtate de orã
trebuie sã plec spre una din capitalele
Unirii, dar cu atâþia tineri în faþã, drumurile
noastre sunt înseninate.
La revedere.

1 decembrie 2003

Momentul naþional 
premisã
ºi componentã
a procesului
de modernizare
a României

Aºadar, în tensiunile ei profunde, Unirea
a iradiat ca premisã ºi ca o componentã în
întregul câmp al existenþei sociale
româneºti, pe lângã însemnãtatea intrinsecã
de ordin naþional-statal a actului ca atare.
Momentul naþional, având cea mai puternicã
întrupare în cele douã uniri, are deci, rodiri
bogate în procesul de modernizare a
României, de constituire a civilizaþiei
române moderne.

Unirea a fost un ideal plãmãdit prin
veacuri de istorie. A hrãnit nãzuinþele ºi
miºcarea românilor din provinciile aflate
dincolo de hotarele statului naþional. A fost
recunoscutã în virtutea drepturilor fireºti ale
neamurilor pe plan internaþional.
A fost, de asemenea, ºi rezultatul unor
suferinþe atroce ale populaþiei din Regat ºi
al dãruirii jertfelnice a celor care au luptat
cu mâna încleºtatã pe arme în primul rãzboi
mondial.

Prof.univ.dr. Damian HUREZEANU

Istoriografia româneascã s-a dezvoltat în
strânsã legãturã cu procesul afirmãrii ºi
emancipãrii naþiunii. Epoca romanticã,
purtãtoare prin excelenþã a mesajului naþional,
a fost epoca cristalizãrii istoriografiei
moderne. Marile opere ale istoriografiei
romantice trateazã fenomenul naþional ºi sunt
concepute ca istorii ale naþiunii. Istoriografia
post romanticã din ultimele decenii ale
secolului al XIX-lea ºi din prima jumãtate a
secolului al XX-lea, oricât ar fi de diversificatã
ca viziune, ca substanþã de idei, ca metode ºi
tehnici de cercetare, se cristalizeazã tot în jurul
vieþii naþionale. Sunt cãrþi ale naþiunii ºi mai
puþin ale societãþii. Aceastã linie merge pânã
la recentul tratat academic în opt volume ºi
nouã tomuri, care se doreºte o istorie totalã ca
amploare, documentare ºi efort intelectual.
Este drept, în unele volume (mai ales în
volumul al VIII-lea) existã destule elemente
de istorie a civilizaþiei.
În mare, însã, istoriografia noastrã se aflã
încã în faþa sarcinii redutabile de a trece întrun nou registru, acela al istoriei civilizaþiei,
al conceperii istoriei româneºti ca istorie a
civilizaþiei. Înþelegem prin aceasta totalitatea
elementelor configuratoare ale structurii
societãþii. Explicarea ºi interpretarea lor
orienteazã interesul spre problematica socialeconomicã, spre structurile instituþionalpolitice, spre cele cultural-spirituale. O
reprezentare distinctã de demersul politicnaþional ºi de preocuparea pentru
evenimenþial în favoarea analizei proceselor
ºi a interconexiunii între tipurile de
fenomene: sociale, economice, politice.
Am putea, însã, face inteligibilã
configuraþia unei societãþi, din chiar
perspectiva abordãrii ei ca istorie a civilizaþiei,
fãrã sã luãm în considerare ºi sã apreciem
corect ceea ce transmite momentul naþional
procesului formativ al civilizaþiei moderne?
Evident, nu. Momentul naþional se implicã în
constituirea civilizaþiei moderne, este un factor
constitutiv ºi propulsor al închegãrii
organismului modern al societãþii.
Am putea gândi dezvoltarea Italiei
moderne sau a Germaniei moderne, fãrã
actele unificatoare din deceniile VI-VIII ale
secolului al XIX-lea ºi fãrã constituirea lor
în state-naþiuni?
Situaþia este perfect similarã ºi
constituirii statului modern român la 1859.
ªtim bine cã la 1848 a existat o tentativã
în care problema agrar-þãrãneascã, recte
eliberarea þãranilor de crusta feudalã ºi
împroprietãrirea lor, ar fi trebuit sã preceadã
constituirii statului-naþiune. Ordinea de
succesiune a acestor sarcini a fost gânditã
chiar la revoluþionarii care dãdeau o
importanþã excepþionalã afirmãrii naþiunii
ºi constituirii statului naþional, dar care, în
contextul internaþional dat, nu vedeau
posibilã proclamarea unirii ºi constituirea
statului-naþiune.
Aºteptarea lor - privind transformarea
prealabilã a societãþii, pe prim-plan aflânduse structurile agrare ºi modernizarea
organizãrii politice  s-a vãdit iluzorie.
Pentru transformarea efectivã a
societãþii româneºti era necesarã schimbarea
condiþiei internaþionale a Þãrilor Române
(este vorba de Principatele Dunãrene  Þara
Româneascã ºi Moldova), unirea lor ºi
crearea unui stat naþional modern.
Revoluþionarii de la 1848 au descifrat,
de altfel, chiar în cursul evenimentelor
acelui an ºi în perioada imediat urmãtoare
necesitatea schimbãrii ordinii de succesiune
a sarcinilor menite sã ducã la cristalizarea
României moderne.
Realizarea unirii Þãrii Româneºti ºi a
Moldovei, în 1859, însemna constituirea
unui stat-naþiune cu douã determinãri: un
cadru politic-instituþional nou, modern, dar
care implica ºi transformarea mai amplã a
societãþii ca suport ºi condiþie a funcþionãrii
edificiului statal. Ideea strãbate ca un curent
viu publicistica vremii ºi defineºte maniera
în care erau percepute semnificaþiile unirii
de cãtre bãrbaþii politici ai epocii. Mihail
Kogãlniceanu a dat, poate, cea mai
elocventã expresie gândului cã unirea
inaugureazã un nou ciclu în istoria
românilor implicând în actul inaugural ºi o
operã de reamenajare a societãþii. Finalitatea
ei era, cu alte cuvinte, nu exclusiv de ordin
naþional ºi statal-instituþional, ci ºi factor de
remodelare în întregul organism social.
Odatã realizatã premisa unirii, ea purta cu
sine virtualitãþi transformatoare, prin
împlinirea actului, ca atare, ºi prin nevoia
resimþitã de partizanii unirii de a opera
deschideri în întreaga existenþã a societãþii,
deci ºi în plan civilizaþional.
La 5 ianuarie 1859, întâmpinând pe
Alexandru Ioan Cuza, domnitorul nou ales al
Moldovei, Mihail Kogãlniceanu spunea:
Alegându-te pe tine domn în þara noastrã am
voit sã arãtãm lumii ce toatã þara doreºte: la
legi nouã, om nou Fii dar omul epocii .
ªi, în adevãr, aºa cum ºtim, epoca lui
Cuza a fost crucialã pentru opera de reforme
pe linia transformãrii politice, instituþionale
ºi social-economice (mai ales prin legea
agrarã din 1864) în sens modern a societãþii
româneºti. Cei ºapte ani de domnie ai lui
Cuza (reduºi de fapt la doi nai, cât a durat
promovarea reformelor) semnificã o
desfãºurare vertiginoasã de transformãri în
direcþia arãtatã. Prefacerea în sens modern
a societãþii se altoieºte pe unire, dupã cum
unirea însãºi se contopeºte, ca parte
componentã, în procesul formãrii civilizaþiei
române moderne, a României moderne.
Anul 1918, anul unificãrii naþionale
depline a românilor înfãþiºeazã un scenariu
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analog: retraseazã o patrie pe conturul
naþiunii, de aceastã datã în ansamblul ei. În
acelaºi timp, se constituie în factor dinamogen
al unor transformãri care modificã întregul
spectru al vieþii social-economice ºi politice
a þãrii. Unirea creeazã o nouã condiþie
politicã-statalã a României, dar este ºi
ferment activ în opera de reaºezare a
edificiului social-economic ºi politic. Sensul
transformãrilor petrecute o datã cu unirea se
regãseºte în aceeaºi linie a modernizãrii
României. Civilizaþia românã absoarbe
conþinuturi noi, se emancipeazã de unele
forme depãºite ale vieþii sociale, economice
ºi politice. Dar parvin ele la constituirea unei
societãþi efectiv moderne în sensul occidental
al termenului, sau eliminã doar unele însemne
ale înapoierii, lãsând deschisã cursa spre o
þintã a cãrei atingere a fost obstaculatã de
factori obiectivi, dar ºi de prea multe surse
de ordin subiectiv?
Fiindcã pânã la urmã tãria sau
slãbiciunea societãþilor depinde de natura
rãspunsurilor la sfidarea condiþiilor.
Condiþiile le gãsim date sau survin
independent de noi. Ceea ce þine de popoare
ºi de conducãtori este felul în care le înþeleg
ºi în care probeazã capacitatea de a alege
rãspunsul la provocarea lor, de a gãsi
formula optimã a acestui rãspuns.
Sã revenim însã la raportul uniretransformãri sociale, politice ºi instituþionale
dupã unire. De domeniul evidenþei este cã în
contextul anilor 1918-1921, unirea a constituit
un agent activ al transformãrilor petrecute în
întregul spectru al fenomenelor amintite. Ea
se articuleazã cu ele, le potenþeazã ºi le
impulsioneazã. Nu sunt neapãrat adeptul unei
viziuni structuraliste asupra fenomenelor care
se produc în perioada marcatã de unirea din
1918, dar ni se pare sesizabilã interconexiunea
acestor fenomene.
Sã luãm, de pildã, înfãptuirea reformei
agrare din 1918-1921. Este drept, proiectul
unei reforme data în Vechiul Regat din
1913-1914, iar promovarea ei a fost promisã
de factorii de rãspundere ai þãrii în 1917 la
Iaºi, când þara se afla în pribegie ºi capitala
se pribegise ºi ea la Iaºi. Dar reforma avea
sã fie realizatã la altã scarã ºi sã cuprindã
întregul pãmânt al hotarelor lãrgite dupã
1918. Atmosfera istoricã era alta, reforma
trebuia redimensionatã. Iar faptul cã s-a
realizat pe tot cuprinsul României întregite
îi conferã ºi o conotaþie naþionalã. În adevãr,
reforma a avut, pe lângã alte semnificaþii,
ºi un sens integrator, a creat structuri socioagrare similare pe întreaga suprafaþã
naþional-statalã a României.
ªi în ce priveºte adoptarea unui nou regim
electoral lucrurile se prezintã similar. A
existat intenþia ºi preocuparea pentru
modificarea regimului electoral încã în faza
premergãtoare rãzboiului mondial. Dar
viziunea acestei modificãri era încã restrânsã,
ieºitã din aceeaºi concepþie a evoluþiei lente,
graduale a societãþii. Anul 1918 a impulsionat
adoptarea unui altfel de regim electoral, de
fapt, al unei transformãri radicale în aceastã
sferã a existenþei sociale care punea realitatea
româneascã în acord cu dezvoltarea lumii
efectiv moderne, a Europei contemporane.
Noul regim electoral era legat ombilical
cu reforma agrarã, sincron cu introducerea
acesteia. Raportul de interdependenþã este
atât de profund încât ºi înainte de 1918 cele
douã reforme, cum li se spunea în epocã,
erau gândite simultan. În fond emanciparea
þãranilor de sistemul învoielilor,
presupunând realizarea unei noi reforme
agrare, semnifica creºterea importanþei
sociale ºi economice a þãrãnimii, iar aceastã
creºtere nu mai îngãduia perpetuarea
aceluiaºi sistem electoral care bloca de fapt
tot þãrãnimea în procesul de afirmare a ei
ca masã, ca sã nu zic ca forþã politicã.
Totul se petrecea însã ºi sub semnul
unirii, al redefinirii statului naþional. Cadrul
nou politic-statal nu putea sã perpetueze un
veºmânt electoral perimat. Trebuia
armonizatã situaþia din toate regiunile þãrii,
iar aceasta era posibil doar pe o platformã
nouã a sistemului electoral, de fapt a vieþii
politice democratice moderne.
O datã cu adoptarea noului regim electoral
a bãtut ceasul Partidului Conservator care
intrase de altfel în declin încã dupã rãscoala
þãrãneascã din 1907. S-au creat condiþiile
pentru afirmarea unei noi formaþiuni politice
 Partidul Þãrãnesc aflat de multã vreme în
gestaþie, dar fãrã sorþi de afirmare ca forþã
politicã în vechiul Regat atâta timp cât se
pãstra regimul agrar de atunci, dominaþia
moºierimii în viaþa politicã ºi condiþia culturalã
ºi economicã a lumii rurale profunde.
Dincolo de aceste împrejurãri în care
Unirea este implicatã semnificativ, dar de o
manierã care solicitã o anume acuitate ºi
sensibilitate a percepþiei, un fenomen vizibil
cu uºurinþã ºi de domeniul evidenþei
empirice este schimbarea spectrului
partidelor politice. Transilvania aduce cu
sine un partid istoric  Partidul Naþional 
menit sã joace un rol important în viaþa
politicã, mai ales dupã unificarea lui cu
Partidul Þãrãnesc ºi constituirea, în 1926, a
Partidului Naþional-Þãrãnesc. Basarabia
aduce ºi ea contribuþii însemnate, mai ales
în creºterea ponderii þãrãnismului ca
fenomen politic, elitele politice bucovinene
se orienteazã, probabil, mai mult spre
Naþional-Liberali.
Nu mai vorbesc de partidele minoritãþilor,
numeroase, scindate uneori în fracþiuni, dar
foarte insistente în a formula revendicãri,
îndreptãþite uneori, sau þintind, alteori, mai
departe decât ceea ce exprimau la suprafaþã.

ªcoalã ºi educaþie
naþionalã în
perspectiva Marii Uniri
Prof.univ.dr. Nicolae ISAR
Realizarea Marii Uniri, încununatã la 1
Decembrie 1918 cu Adunarea Naþionalã de
la Alba Iulia, aºa cum se ºtie, a avut ca temelie
afirmarea plenarã a conºtiinþei naþionale dea lungul unei îndelungate perioade anterioare.
La afirmarea acesteia, etapã de etapã, un
rol esenþial a revenit ºcolii; cel puþin începând
cu ºcoala naþionalã de la Sf. Sava întemeiatã
de Gh. Lazãr, aceasta s-a constituit în
principalul centru de culturã ºi ideologie
naþionalã, la care s-au format generaþii de-a
rândul, de unde a pornit fãclia spiritului
naþional.
Cum sublinia Spiru Haret  patronul
spiritual al Universitãþii în care ne aflãm 
ºcoala în România modernã nu putea fi
conceputã decât ca ºcoalã naþionalã, adicã
îndeplinindu-ºi, o datã cu scopul instructiv,
misiunea nobilã de a face educaþie în spirit
naþional. E lesne de înþeles  afirmã
organizatorul învãþãmântului modern în
România, aceasta în 1907, cu cca. un
deceniu înainte de înfãptuirea Marii Uniri
 cã pentru popoarele mici, cãrora nu le
este permis a neglija nimic din ce le poate
asigura existenþa neatârnatã, ar fi o dovadã
de orbire neauzitã dacã nu ar înþelege
datoria ce au de a face din ºcoalã pavãzã
naþionalitãþii lor. De aceea vedem cã de
cele mai multe ori cel dintâi act al oricãrei
acþiuni naþionale este tãrâmul ºcolar. ªi
chiar noi, românii  afirma în continuare
Spiru Haret , considerãm deschiderea
ºcolilor lui Asachi, Veniamin Costachi ºi
Lazãr, ca primul act conºtient al vieþii
noastre naþionale, în urma lungii agonii a
perioadei fanarioþilor.
Îmi permiteþi d-le rector, onoratã
asistenþã, sã amintesc, în acest context, al
aniversãrii a 85 de ani de la înfãptuirea Marii
Uniri, cã s-au împlinit în anul acesta  2003
 185 de ani de la întemeierea ºcolii naþionale
de la Sf. Sava, sub conducerea lui Gh. Lazãr,
focarul de culturã ºi ideologie naþionalã, cu
mari reverberaþii în miºcarea de redeºteptare
naþionalã pe parcursul întregului secol al
XIX-lea; totodatã, s-au împlinit, în luna
septembrie, 180 de ani de la moartea în
Avrigul natal a lui Gh. Lazãr, cel dintâi
învãþãtor de ideal naþional, cum, inspirat, l-a
numit Nicolae Iorga.
Cu prilejul aniversãrii Marii Uniri, s-ar
cuveni amintit, oricum, numele cãrturarului
ardelean, cãci între apelul la redeºteptare
naþionalã, adresat contemporanilor sãi, cu 185
de ani în urmã, ºi reluat apoi de cãtre urmaºii
sãi, din generaþie, în generaþie, ºi Marea Unire
din 1918, relaþia este directã, acest apel la
redeºteptare naþionalã, la o îndrumare de viaþã
naþionalã, menitã sã cãleascã spiritele,
strãbãtând ca un fir roºu întreaga istorie a
românilor în epoca modernã, pe temeiurile
sale afirmându-se, tot mai viguros, de la etapã
la etapã, ideea unitãþii naþionale a tuturor
românilor, a întrunirii lor în unele ºi aceleaºi
graniþe statale. În acest sens, nu întâmplãtor,
lucrarea cu acest frumos titlu, Cel dintâi
învãþãtor de ideal naþional, Gh. Lazãr, scrisã
de N. Iorga, era publicatã în cursul anului 1916
 în anul deciziilor hotãrâtoare care aveau sã
ducã la înfãptuirea Marii Uniri.
Referindu-se la înfiinþarea ºcolii
naþionale de la Sf. Sava cu un secol în urmã
 de fapt, nu în 1816, cum credea el, ci în
1818 , cea dintâi ºcoalã înaltã pentru
Români, închinatã rãspândirii credinþelor
despre un viitor românesc al tuturor
românilor, marele istoric, care semna pe
foaia de titlu a lucrãrii, N. Iorga, învãþãtor
de acelaºi ideal, considera cã împrejurãrile
existente, în 1916, ºi cele morale ºi cele
materiale, ºi cele din noi ºi cele din jurul
nostru, - cum se exprima el, reclamau, în
mod stringent, readucerea în actualitate a
memoriei lui Gh. Lazãr. Trebuie sã ne
gândim la Gh. Lazãr  sublinia ilustrul istoric
ºi luptãtor pentru unitatea naþionalã a
românilor  pentru locul din care a venit ºi
spre care îndreptãm azi cãlduroase speranþe.
Trebuie sã ne gândim la Gh. Lazãr, continua
el, ºi pentru ceea ce au însemnat viaþa ºi opera
sa, precum ºi ale urmaºilor sãi, în evoluþia
spiritualã a poporului român în epoca

modernã, în acest sens, marele istoric scriind:
El  Gh. Lazãr  a fost o stare sufleteascã ºi
o credinþã, o energie care le-a pus în miºcare.
Ce se lucrase în Ardeal 100 de ani se întrupã
în el ºi în ucenicii lui [...]. El a venit la ceasul
sãu pentru a desãvârºi opera veacurilor [...].
În Lazãr s-au prins, chemate de credinþã
îndãrãtnicã a sufletului sãu curat, rodul
muncii trecutului, cerinþele unui timp nou faþã
de omenirea întreagã, nevoile adânci ale
societãþii româneºti de dincoace de Carpaþi
ºi speranþele unui neam întreg de a putea
începe ºi el o viaþã nouã.
N. Iorga, de altfel, ca ºi Spiru Haret sau
alþi cunoscuþi cãrturari ºi reputaþi oameni
de ºcoalã români, vorbind de apostolatul
lui Gh. Lazãr, trimeteau, totodatã, la
generaþiile succesive de apostoli,
învãþãtori de ideal naþional, care
marcaserã evoluþia învãþãmântului
românesc în epoca modernã ºi care îºi
puseserã, cu putere, prin activitatea ºi
opera lor, amprenta asupra edificãrii
spiritului de solidaritate naþionalã, care
contribuiserã, în mod remarcabil, la
edificarea unitãþii culturale ºi morale a
poporului român, peste hotarele vitrege ale
timpului, o unitate care a fost  ºi trebuia
sã fie  o condiþie preliminarã,
indispensabilã, a unitãþii politice, a
desãvârºirii unitãþii statale.
Într-adevãr, dacã ºcoala întemeiatã de Gh.
Lazãr, ca ºi ºcoala întemeiatã la Iaºi de Gh.
Asachi, ca ºi  în plan politic  revoluþia din
1821, condusã de Tudor Vladimirescu, aºa
cum s-a demonstrat în literatura istoricã de
specialitate, au dat expresie conºtiinþei
naþionale la început de secol al XIX-lea, dupã
Gh. Lazãr, operã de apostolat a fost aceea a
urmaºilor sãi imediaþi  I. Heliade Rãdulescu,
Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru s.a.  care,
în deceniile premergãtoare revoluþiei de la
1848, au fãcut educaþie în spirit naþional 
patriotic, cu mari sacrificii, de cele mai multe
ori, reuºind sã spargã rigorile cenzurii,
împletind strâns apelul la redeºteptare
naþionalã ºi îndrumarea spre viaþã naþionalã
cu morala creºtinã a timpului, cu o educaþie
religioasã care era încurajatã chiar de
autoritãþi.
Acestor profesori-apostoli, cei amintiþi ca
ºi alþii, veniþi din Ardeal, pe urmele lui Gh.
Lazãr  Florian Aaron, Aug. Treboniu
Laurian, I. Maiorescu etc. le datoreazã
formaþia spiritualã ilustra generaþie de la
1848. Din spiritul cultivat la Sf. Sava s-a
nãscut convingerea profundã a lui N.
Bãlcescu  elev al Colegiului în anii 18321835  despre þelul final al luptei patrioþilor
români: unitatea naþionalã a tuturor
românilor, unitate mai întâi în idei ºi
simþiminte, care sã aducã apoi cu vremea
unitatea politicã.
La mai multe decenii de la revoluþia din
1848, în 1880, un fost elev al ªcolii de la Sf.
Sava, istoricul C.D. Aricescu, el însuºi, pe
când era foarte tânãr, participant la revoluþie,
pe bunã dreptate, putea sã afirme:
Generaþiunea care a contribuit la revoluþia
de la 1848 este opera acelor profesori ºi
institutori, cari aveau focul sacru ca primii
apostoli ai creºtinismului [...] Eliade prin
presã ºi profesorii prin ºcoalã au luminat
junimea, preparând-o pentru revoluþia de la
1848.
Apostoli, învãþãtori de ideal naþional
au fost, în succesiunea generaþiilor, ºi oameni
de ºcoalã, precum Const. Bosianu, George
Costaforu, Vasile Boerescu, Alexandru
Orescu º.a., profund implicaþi în lupta pentru
Unirea Principatelor.
În octombrie 1857, când se inaugura la
Bucureºti, localul viitoarei Universitãþi 
desemnatã acum sub titlul de Academie 
directorul ºcolilor publice de la aceastã datã,
George Costaforu, vorbind în faþa
comisarilor marilor puteri europene ºi a
deputaþilor Divanului ad-hoc, aprecia
evenimentul inaugurãrii drept o sãrbãtoare
adevãrat naþionalã, iar monumentala
construcþie drept simbolul cel mai adevãrat
al neamului român; cu acest prilej, viitorul
rector al Universitãþii bucureºtene,

referindu-se la fãclia educaþiei patriotice
care se înãlþase mai întâi în ºcoala de la Sf.
Sava, pe ruinele cãreia se ridica acum noua
construcþie, ºi omagiind amintirea lui Gh.
Lazãr, þinea sã sublinieze: În aceastã ºcoalã
românii au învãþat istoria patriei lor ºi s-au
convins cã numai prin eroism ºi virtute vor
putea sã se facã demni de marea viaþã din
care se trag. Era acelaºi om de ºcoalã 
Gh. Costaforu  care, ca ºi ceilalþi profesori,
ctitori ai facultãþilor de drept sau ºtiinþe, în
plinã luptã pentru realizarea Unirii
Principatelor, în spiritul definiþiei lui N.
Bãlcescu, aprecia naþiunea drept principiu
luminãtoriu al tuturor cugetelor, scriind:
Naþiunea este puterea, naþiunea este
generalitatea tuturor membrilor din care se
compune neamul, împreunarea tuturor
claselor, naþiunea este totul.
Apostoli ºi promotori ai spiritului
naþional, ai idealului unitãþii naþionale, sau afirmat oamenii de ºcoalã ºi în ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea, aceeaºi
amintire a memoriei lui Gh. Lazãr, cu apelul
sãu la redeºteptare naþionalã, continuând sã
se rãsfrângã în viaþa publicã ca o flacãrã vie,
sã fie un imbold însufleþitor pe calea
îndeplinirii misiunii dascãlilor de educatori,
de învãþãtori de ideal naþional.
Vorbind în 1886, la inaugurarea statuii
lui Gh. Lazãr  în sfârºit, ridicatã, operã a
marelui scluptor, Ioan Georgescu , ministrul
Cultelor ºi Instrucþiunii Publice de la aceastã
datã, cunoscutul cãrturar ºi om politic, D.A.
Sturza, vorbea de avântul puternic de
redeºteptare naþionalã din ºcoalã ºi prin
ºcoalã, de o ºcoalã în care necontenit se
va nutri ºi în viitor focul patriotismului celui
mai sacru ºi celui mai luminat.
Evident, pe mãsura înaintãrii în timp,
apropriindu-ne de ceasul marii împliniri,

exigenþele conducãtorilor învãþãmântului
românesc  de la V.A. Urechia ºi D.A.
Sturza la Spiru Haret , o datã cu propria
lor angajare în bãtãlia pentru afirmarea
culturii naþionale, solicitau instituþiilor de
învãþãmânt ºi cadrelor didactice o mai mare
responsabilitate pe linia educaþiei patriotice,
a realizãrii unitãþii culturale ºi morale a
neamului, care era condiþia esenþialã pentru
înfãptuirea dezideratului unitãþii politice, a
înfãptuirii Marii Uniri.
Ilustrul ministrului al învãþãmântului,
Spiru Haret, cum am mai observat, pornind
de la asemenea exigenþe, pe linia reformelor
sale ºcolare, mai ales la început de secol XX,
va desfãºura o activitate energicã ºi
complexã pentru ca oamenii de ºcoalã 
numeroºii învãþãtori din lumea satelor, dar
nu numai ei  sã-ºi înscrie activitatea pe linia
unui apostol autentic, menit sã dea noi
valenþe miºcãrii de redeºteptare naþionalã,
de pregãtire a spiritelor pentru ceasul mult
aºteptat, al împrejurãrilor favorabile
înfãptuirii desãvârºirii unitãþii naþionale.
În sfârºit, a fost dat oamenilor de ºcoalã
sã-ºi aducã  în anii 1916-1918  contribuþia
la Rãzboiul de Întregire a neamului ºi
înfãptuirea Marii Uniri; universitari, precum
N. Iorga, Simion Mândrescu, dr. Toma
Ionescu º.a. au avut un rol important în
îndrumarea opiniei publice ºi, implicit, a
armatei române, spre þelul final  Marea
Unire , în timp ce mulþi alþii, profesori ºi
învãþãtori, cu gândul la acelaºi ideal, au dat
jertfa supremã pe câmpurile de luptã.
Astfel, cu toþii ºi-au onorat, o datã în
plus, misiunea de învãþãtori ai neamului,
ºcoala româneascã ca instituþie, în aceste
împrejurãri, afirmându-ºi din plin atributul
de ºcoalã naþionalã.

România în faþa
rãzboiului
de întregire naþionalã
Prof.univ.dr. ªtefan LACHE
La începutul primului rãzboi mondial,
în vara anului 1914, România era legatã de
Tripla Alianþã, formatã din Germania,
Austro-Ungaria ºi Italia. Aderarea la aceastã
coaliþie pare ilogicã, întrucât fãcea din
România un aliat al Austro-Ungariei care
þinea sub ocupaþie provinciile istorice
româneºti: Transilvania, Banatul ºi
Bucovina. Dar, dupã cum se ºtie, logica ºi
politica nu merg totdeauna mânã în mânã.
În 1883, când România i s-a alãturat, Tripla
Alianþã era singura grupare politico-militarã
solid constituitã în Europa. Trecerea de
partea acesteia s-a dovedit a fi un act de
politicã externã util ºi justificat. Graþie lui,
România a ieºit din izolarea internaþionalã
în care se afla, dupã Congresul de Pace de
la Berlin din 1878, ºi a dobândit anumite
garanþii de securitate în faþa tendinþelor
expansioniste ale Rusiei. Pentru diplomaþia
româneascã, ºi nu numai pentru ea, nu era
un secret cã Rusia urmãrea împlinirea
visului lui Petru cel Mare transmis
Ecaterinei a II-a ºi succesorilor ei, de a pune
stãpânire pe Constantinopol ºi pe Strâmtori,
ºi cã, în acest scop, era gata sã treacã peste
România, încãlcându-i independenþa ºi
punându-i în pericol existenþa statalã.
Este foarte important faptul cã prin
aderarea la Tripla Alianþã, România n-a
renunþat sub nici o formã la drepturile ei
asupra teritoriilor aflate sub stãpânire
strãinã.
La începutul secolului al XX-lea, o datã
cu regruparea marilor puteri ºi crearea
Antantei  din care fãceau parte Franþa,
Marea Britanie, Italia ºi Rusia  la orizontul
politicii europene s-a ivit posibilitatea
desãvârºirii unitãþii statului naþional român.
România începe sã se distanþeze de
politica externã promovatã de Austro-Ungaria
ºi Germania dupã cum a dovedit-o atitudinea
ei în timpul rãzboaielor balcanice din 1912 ºi
1913  de neutralitate, în primul ºi intervenþia
militarã pentru stabilirea pãcii, în al doilea.
Acþiunea politicã ºi militarã a României
alãturi de Serbia ºi Grecia a fost agreatã de
opinia publicã, fiind perceputã mai ales
datoritã conotaþiei sale antiaustro-ungare.
Ostaºii români care treceau Dunãrea aveau
în gând altceva decât lupta contra bulgarilor;
ei scandau deviza în Ardeal ºi declarau
cã vor trece prin Bulgaria ca sã ajungã în
Transilvania.
Tendinþa de schimbare a orientãrii
externe a României a fost sugeratã ºi de
vizita oficialã a þarului Rusiei, Nicolae al
II-lea la Constanþa, în iunie 1914 ºi de
convorbirile purtate cu regele Carol I. Un
mesaj care reliefa dorinþa României de a se
apropia de puterile Antantei i-a fost adresat
þarului, cu prilejul vizitei, prin intermediul
ziarului local intitulat semnificativ
România Mare.
Declanºarea conflagraþiei mondiale a adus
România în faþa unei opþiuni fundamentale.
În scopul adoptãrii ei, regele Carol I a
convocat, la 21 iulie 1914, la Castelul Peleº
de la Sinaia un Consiliu de Coroanã, la care
au luat parte ºeful guvernului ºi al Partidului
Liberal, Ion I. C. Brãtianu ºi membrii
cabinetului sãu, principele moºtenitor
Ferdinand, preºedintele Adunãrii Deputaþilor,
foºti prim miniºtri, liderii partidelor de
opoziþie, între care Take Ionescu, preºedintele
Partidului Conservator Democrat, ºi
Alexandru Marghiloman, preºedintele
Partidului Conservator.
La început, regele supune atenþiei trei
ipoteze: prima neutralitatea pe care n-o
considera recomandabilã argumentând cã
þãrile rãmase neutre într-o conflagraþie
generalã sunt reduse pe un plan secund ºi
îndepãrtate de deciziile luate la încheierea
pãcii; a doua posibilitate era intrarea în
rãzboi de partea Antantei, dar îºi manifesta
îndoiala cã ar fi în sentimentul þãrii sã ne
aliniem alãturi de Rusia; a treia ipotezã ºi
doritã de suveran era aceea de a ne uni cu
tripla Alianþã, a cãrei victorie în rãzboi o
socotea în afarã de orice îndoialã. Dupã
trei ore de dezbateri, Consiliul de Coroanã

a optat pentru o politicã de expectativã
armatã cu apãrarea frontierelor, opþiune
confirmatã oficial de guvern, în aceeaºi zi.
Consiliul a constatat cã atacul AustroUngariei împotriva Serbiei constituia
agresiune, încãlcându-se astfel caracterul
defensiv al tratatului de aderare a României
la Tripla Alianþã din 1883.
Singurul susþinãtor al regelui a fost omul
politic conservator Petre P. Carp care a cerut
sã se declare imediat rãzboi Rusiei. El a
dezvoltat apoi tema luptei dintre germanism
ºi slavism, susþinând cã interesele României
cereau sã ajute la triumful Germaniei.
Exprimând punctul de vedere al
Partidului Liberal ºi al guvernului, Ion I. C.
Brãtianu sublinia: Austria ºi Germania au
pregãtit rãzboiul ºi l-au declarat. Nu ne-au
fãcut cinstea sã ne comunice mãcar intenþiile
lor. Dupã ce rãzboiul a fost fapt împlinit,
ne-au cerut sã luãm armele alãturi de ele.
Un stat ca al nostru, care a intrat în alianþã
ca stat suveran ºi pe picior de egalitate, nu
poate fi tratat în aºa chip...
Soarta românilor de peste munþi, idealul
naþional al românismului sunt chestiuni pe
care nici un guvern român nu le poate
nesocoti. Dacã în lucrurile mici se poate
trece peste sentimentul public, în ceasurile
mari ale vieþii naþionale oamenii de stat
trebuie sã þinã seama de voinþa poporului.
Nu se poate face un rãzboi în vremurile de
azi când nu este aprobat de conºtiinþa
naþionalã. Sã rãmânem deci neutri  a
conchis ºeful guvernului.
Ca rege constituþional, regele se supune
voinþei cvasi-generale. Consiliul de
Coroanã s-a pronunþat  îi scria Carol I
împãratului Wilhelm al II-lea al Germaniei,
la 1 august 1914 , cu o unanimitate la care
nu mã aºteptam, împotriva aplicãrii
tratatului. Concluzia exprimatã în finalul
scrisorii, era clarã: eu nu pot începe singur,
fãrã un guvern responsabil, un rãzboi faþã
de care întreg poporul se împotriveºte.
În împrejurãrile grave ale conflictului
care rãvãºea Europa, România ºi-a luat
libertatea de acþiune ºi de decizie.
Linia adoptatã de România, în august
1914, a fost apreciatã de conducerea
Partidului Naþional Român din Transilvania
ca fiind corespunzãtoare intereselor întregii
naþiuni române. Chiar în zilele care au
precedat Consiliul de Coroanã, Iuliu Maniu
l-a înºtiinþat pe Ion I. C. Brãtianu cã românii
ardeleni nu vor sã-ºi lege soarta lor de soarta
compromisã a Imperiului habsburgic.
Principalele partide politice ºi-au definit
atitudinea în consens cu orientarea de fond
a opiniei publice. În septembrie 1914,
Partidul Conservatorilor Democrat, condus
de Take Ionescu s-a pronunþat deschis
pentru renunþarea la neutralitate ºi aderarea
la Antantã. El îndemna guvernul sã se
cãlãuzeascã dupã tradiþiile politicii
instinctului naþional, sã acþioneze pentru
realizarea idealului unitãþii naþional-statale
a poporului român, acesta fiind un drept
primordial ca ºi dreptul la viaþã.
Partidul Naþional Liberal, aflat la putere,
urmându-l pe Ion I. C. Brãtianu, a promovat
o linie politicã orientatã de la început spre
cooperare cu statele Antantei.
Partidul Conservator a cunoscut
momente de crizã determinate de
înfruntãrile dintre adepþii angajãrii în luptã
de partea Antantei, partizanii continuãrii
neutralitãþii ºi adepþii Puterilor Centrale.
Mihail Manoilescu relevã, în memoriile
sale, cã în afarã de câþiva netrebnici
cumpãraþi cu bani nemþeºti, germanofilii
dintre anii 1914 ºi 1918 erau oameni de o
mare probitate sufleteascã ºi de un admirabil
curaj civic; ei exagerau pericolul ce-l
reprezenta Rusia pentru existenþa României.
Gândirea lor politicã a fost învinsã de eternul
ei corectiv: întâmplarea, care a fãcut sã se
producã ceea ce nimeni nu putuse prevedea
ºi anume cã Imperiul Rusesc avea sã se
prãbuºeascã la sfârºitul rãzboiului.
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Partidul Social Democrat s-a pronunþat pentru
o neutralitate strictã ºi definitivã. Socialiºtii români
recunoºteau legitimitatea unirii românilor într-un
singur stat; o vedeau însã realizabilã prin socialism
ºi revoluþie. Constantin Dobrogeanu Gherea, dr.
Ghelerter ºi alþi socialiºti considerau curentul
favorabil Antantei, ca fiind naþionalist. România 
susþineau ei  trebuia sã menþinã alianþa cu Puterile
Centrale ºi preconizau crearea unei federaþii
balcanice alãturi de Austro-Ungaria. Cristian
Rakovski considera monarhia dualistã un factor de
echilibru european, un stat tampon între Rusia ºi
Germania, absolut necesar, pentru securitatea
Europei occidentale.
Partidul Social Democrat Român, ca ºi alte
partide social democrate vedeau în revoluþia
socialistã un panaceu universal al libertãþii, iar în
rãzboiul în curs începutul sfârºitului erei
capitaliste ºi o confirmare a doctrinei marxiste.
Când acþiunea militarã pentru desãvârºirea
unitãþii naþionale era iminentã, socialiºtii organizau
demonstraþii antirãzboinice. La o asemenea
demonstraþie, care a avut loc la Galaþi, la 13 iunie
1916, au fost uciºi 9 muncitori, alþi 35 fiind rãniþi.
Curentul favorabil împlinirii dezideratelor
naþionale prin participarea la rãzboi alãturi de
Antantã a devenit precumpãnitor încã de la sfârºitul
anului 1914. Ion I. C Brãtianu a acþionat, împreunã
cu Take Ionescu ºi Alexandru Marghiloman, cu
acesta din urmã încheind dupã numeroase
convorbiri sãptãmânale un adevãrat acord prin care
preºedintele Partidului Conservator îºi asuma
misiunea ingratã de a reprezenta alternativa germanã
pentru a salva ce s-ar mai fi putut salva în cazul
unei victorii finale germane. Când conlucrarea cu
Marghiloman n-a mai fost posibilã, locul lui este
luat de Nicolae Filipescu, astfel încât se va menþine
Tripla Alianþã Internã, cum numea Nicolae Iorga
înþelegerea ºefilor partidelor politice. Era aici ºi
puþinã amãrãciune, mare istoric fiind ºi el ºef al unui
partid, pe care însã înalta politicã nu-l recunoºtea 
Partidul Naþionalist Democrat.
Au existat atunci, ca ºi în alte momente de
cumpãnã ale istoriei noastre moderne, permanente
consultãri între oamenii politici români cu scopul
realizãrii unui consens în adoptarea deciziilor
fundamentale de politicã externã.
Tratativele începute în toamna anului 1914 cu
Rusia, care reprezentau interesele Antantei în Estul
Europei, au fost purtate cu tact ºi deosebitã prudenþã.
Iniþial, diplomaþia rusã a insistat pentru cooperarea
militarã. Apreciind însã cã o reorientare radicalã a
politicii externe româneºti nu era posibilã încã, a
renunþat, solicitând României doar o atitudine de
neutralitate binevoitoare.
Acordul româno-rus, încheiat la 18 septembrie
1914, prevedea angajamentul guvernului de la Sankt
Petersburg de a se opune oricãrei atingeri ce puteau
fi aduse frontierelor României din acel moment,
obligându-se, totodatã, sã recunoascã dreptul
statului român de a se întregi cu teritoriile din
Imperiul Austro-Ungar, locuite de conaþionali.
În cadrul sistemului de relaþii internaþionale din
preajma intrãrii sale în rãzboi, România avea o
situaþie similarã cu aceea a Italiei  care îºi declarase
ºi ea neautralitate. Un acord româno-italian, încheiat
la 10 septembrie 1914 la Bucureºti, prevedea cã
guvernele celor douã þãri nu vor pãrãsi politica de
neutralitate decât în urma unui preaviz reciproc. La
24 ianuarie 1915, s-a semnat tot la Bucureºti, un
nou acord secret, prin care România ºi Italia
conveneau sã acþioneze solidar, pentru apãrarea
comunã în caz de agresiune neprovocatã din partea
Austro-Ungariei.
Negocierile care au pregãtit angajarea
României în rãzboiul de întregire naþionalã au gãsit
la suveranii României nu numai înþelegere ºi un
simþ perfect al intereselor româneºti, dar,
totdeauna, ºi dorinþa de a interveni personal în acele
negocieri. În special, regina Maria, adeptã din
convingere a alianþei cu puterile Antantei, a scris
în mai multe rânduri verilor ei, þarul Rusiei ºi regele
Angliei, ºi regelui Italiei, explicându-le asigurãrile
României. Regele Ferdinand, animat de un
extraordinar simþ al datoriei, s-a învins pe el însuºi,
aºa cum avea sã declare la Consiliul de Coroanã
din 14 august 1916, care a aprobat intrarea
României în rãzboi de partea Antantei.

O influenþã precumpãnitoare în acþiunile care
au precedat realizarea unitãþii spirituale naþionalstatale a avut-o Ion I. C. Brãtianu. Întocmai cum
Nicolae Iorga ºi generaþia lui contribuiserã decisiv
la fãurirea unitãþii spirituale a românilor, etapã
obligatorie spre realizarea celei politice, dintre
diplomaþii începutului de veac XX, Ion I. C.
Brãtianu a fost acela care s-a impus drept ctitorul
cel mai de seamã al României Mari.
I s-a reproºat de cãtre Aliaþi cã era indecis, de
adversari cã ar fi manifestat duplicitate, de liderii
politici cã a adoptat hotãrâri importante fãrã a se
consulta cu ei.
Cert e cã negocierile angajate au avut loc la
Bucureºti între Ion. I. C. Brãtianu, pe de o parte,
ºi miniºtrii statelor Antantei, pe de alta.
Reprezentanþii oficiali ai României în strãinãtate
nu au fost folosiþi decât foarte rar, cu excepþia lui
Constantin Diamandy ºi a lui Nicolae Miºu,
miniºtrii plenipotenþiari ai României în Rusia ºi,
respectiv, în Marea Britanie, amândoi prieteni cu
primul ministru.
În lunile mai-iunie 1916, solicitãrile Antantei
privind intrarea României în rãzboi devin ultimative.
Franþa mai ales insista, dorind sã slãbeascã presiunea
germanã la Verdun ºi rezistenþa pe Somme.
La 4 august 1916 au fost iscãlite la Bucureºti
Tratatul politic ºi Convenþia militarã dintre România
ºi Antantã, finalizându-se astfel, un stãruitor efort
politico-diplomatic. Tratatul garanta integritatea
teritorialã a României; prevedea, totodatã, intrarea
în rãzboi, pânã la 15 august 1916, printr-o ofensivã
împotriva Austro-Ungariei. Franþa, Rusia, Marea
Britanie ºi Italia recunoºteau dreptul întregirii
naþionale a României, descriindu-se ºi traseul
viitoarelor frontiere. Articole distincte stipulau
egalitatea în drepturi a României cu Puterile Aliate
la tratativele de pace.
Convenþia militarã stabilea cã România va
declara rãzboi numai contra Austro-Ungariei ºi fixa
condiþiile cooperãrii militare cu Antanta. Puterile
Antantei care se declarau oficial de acord cu Planul
român de campanie ºi se angajau sã sprijine atât
ofensiva principalã de eliberare a Transilvaniei, cât
ºi operaþiunile militare de pe linia Dunãrii ºi din
spaþiul dintre Dunãre ºi Marea Neagrã. Totodatã,
se recunoºtea dreptul reprezentanþilor români de a
participa, pe bazã de egalitate, la toate consfãtuirile
de comandament aliate, destinate elaborãrii
direcþiilor generale de acþiune pe fronturile
europene.
În cursul negocierii, primul ministru român a
avut mereu în faþã cerinþa afirmãrii demnitãþii
naþionale: Dacã nu putem fi egali cu cei mari în
puteri, cel puþin sã le fim deopotrivã prin
simþãmântul mândriei noastre. Nimeni nu a cãutat
sã pãstreze mai neºtirbitã suveranitatea statului decât
Ionel Brãtianu în raporturile lui cu cei mari; prin el
România a stat întotdeauna cu fruntea sus. Aceasta
a fost nota personalã a diplomaþiei lui ºi i-a reuºit,
cãci cei mari respectã mai mult pe cei demni, decât
pe cei ce se umilesc.
Semnarea celor douã convenþii reprezenta nu
numai un succes diplomatic al României, ci ºi
primul succes diplomatic al Antantei în Sud-Estul
Europei. Se deschidea astfel calea recunoaºterii
internaþionale a dreptului românilor la reîntregire
naþionalã.  În sufletul nostru, al tuturora  aratã I.
G. Duca, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii  era
durerea cã din aceastã recunoaºtere a drepturilor
românismului lipsea Basarabia... O clipã nu a trecut
prin mintea nici unuia dintre noi sã lãsãm elementul
românesc de peste Prut pradã ruºilor. Nu ne
îndoiam cã ceasul Basarabiei va suna, cum sunase
ceasul Ardealului, al Banatului ºi al Bucovinei.
Prea frumos era visul ce îi era dat generaþiei noastre
sã-l trãiascã, ºi iertat sã ne fie dacã nu am crezut
cu putinþã ca sã vedem cu ochii îndeplinindu-se în
zilele noastre Unirea întregului neam românesc de
la Nistru ºi pânã la Tisa.
Tratatul politic dintre România ºi Antanta din
august 1916  prin care patru mari puteri
recunoºteau legitimitatea revendicãrilor naþiunii
române  aducea, prin conþinutul sãu, efortului de
reîntregire naþionalã un suport diplomatic
indispensabil. Acest tratat se detaºeazã, totodatã, ca
unul dintre primele documente diplomatice ale
secolului al XX-lea care atestau dreptul la
autodeterminare al popoarelor ca principal criteriu
de aºezare pe baze noi a ordinii politice în Europa
ºi în întreaga lume.

Actul unirii românilor
în context european
Prof.univ.dr. Ioan SCURTU
Idealul unitãþii naþionale, care a animat poporul
român de-a lungul secolelor, s-a înfãptuit la sfârºitul
primului rãzboi mondial într-un context geopolitic,
diplomatic ºi militar favorabil. Unirea românilor nu
a fost un act singular la scara istoriei europene, ci el
s-a înscris într-un amplu proces, care a cuprins
întreaga zonã Est-Centralã a continentului, de la
Marea Balticã la Marea Neagrã ºi de la Oder pânã
la Nistru. Acest proces s-a desfãºurat pe fondul
revoluþiilor naþionale declanºate de popoarele
subjugate din Imperiul Rus ºi din cel Habsburgic,
iar încheierea lui cu succes a fost favorizatã de
atitudinea guvernelor aparþinând Marilor Puteri,
care au acceptat ºi chiar au promovat principiul
autodeterminãrii naþiunilor ºi al constituirii de state
naþionale în Europa.
În 1917, dupã trei ani de rãzboi, în care s-au
înregistrat imense pierderi umane ºi materiale,
Europa trãia o stare de epuizare fizicã ºi nervoasã.
Entuziasmul cu care tinerii plecaserã la luptã în 1914
cedase locul depresiei, iar speranþele în victoria
militarã rapidã se nãruiserã; la rândul lor, liderii
politici din cele douã tabere aflate în conflict 

Antanta ºi Puterile Centrale  negociau în secret
condiþiile de încheiere a pãcii. Structurile statelor
multinaþionale erau supuse unor tensiuni interne care
nu mai puteau fi controlate de autoritãþile centrale.
Primul imperiu multinaþional care a sucombat
a fost cel rus. Pierderile de pe front, lipsurile de tot
felul resimþite de armata rusã, incoerenþa planurilor
militare au generat o puternicã stare de nemulþumire
în rândurile ostaºilor ºi ale populaþiei, care a dus la
revoluþia din februarie ºi abdicarea þarului în martie
1917. Din primãvara acelui an, Rusia a intrat într-un
amplu proces de frãmântãri politice, sociale ºi
naþionale, iar autoritatea de Stat n-a mai putut fi
restabilitã. În condiþiile în care popoarele subjugate
s-au ridicat la luptã pentru libertate ºi independenþã,
Marea Dumã, întrunitã la Moscova în august 1917,
a luat în discuþie problema popoarelor de altã
naþionalitate decât rusã, însã, datoritã opiniilor
divergente, nu a putut adopta o hotãrâre.
Pe acest fond de incertitudine, V.I. Lenin, care
sosise din Elveþia cu ajutorul trupelor germane, a
apreciat cã exista posibilitatea ca bolºevicii sã preia
puterea în Rusia. El a lansat Tezele din aprilie

(1917), în care pleda pentru recunoaºterea dreptului
tuturor naþionalitãþilor din Rusia de a se separa ºi aºi constitui state independente. La 25 octombrie/
7 noiembrie 1917 a avut loc lovitura de Stat, în urma
cãreia la Petrograd s-a instaurat regimul bolºevic.
În ziua de 2/15 noiembrie, Consiliul Comisarilor
Poporului, condus de V.I. Lenin, a adoptat
Declaraþia dreptului popoarelor din Rusia, care
prevedea libertatea deplinã a acestora, mergând pânã
la despãrþirea de Stat. Douã sãptãmâni mai târziu,
în zilele de 21-28 noiembrie, s-a desfãºurat la Kiev
Congresul naþionalitãþilor din Rusia, la care au
participat ucrainieni, români, letoni, georgieni, tãtari,
cazaci, polonezi º.a. A fost adoptatã o rezoluþie în
care se cerea organizarea statului pe baze federative,
deoarece principiul naþionalitãþii este singurul care
poate conveni Rusiei.
Procesul de desprindere a naþiunilor europene
din statul rus s-a derulat în anii 1917-1920.
Finlandezii, care se aflau în Imperiul Rus din 1809,
ºi-au ales o Adunare Naþionalã, care a proclamat
independenþa þãrii la 6 decembrie 1917. Peste câteva
sãptãmâni, guvernul sovietic a recunoscut existenþa
statului finlandez, stabilind relaþii diplomatice cu
el. La rândul lor, estonienii a cãror þarã fusese
anexatã de Rusia în 1721, ºi-au proclamat, la 30
martie 1917, autonomia. Apoi, la 24 februarie 1918,
Estonia a devenit independentã. A urmat o perioadã
dificilã, datoritã ocupãrii acestei þãri de cãtre trupele
germane. Dupã capitularea Germaniei, la 11
noiembrie 1918, bolºevicii au hotãrât, la 29
noiembrie, constituirea Republicii Sovietice Estone.
Guvernul ales la 24 februarie a cerut ajutorul flotei
britanice ºi al voluntarilor scandinavi, reuºind sã
recapete independenþa Estoniei în aprilie 1919. În
februarie 1920, Rusia sovieticã a recunoscut
Republica Estonã ca stat independent ºi suveran.
Letonienii s-au ridicat ºi ei la luptã. Þara lor fusese
anexatã de Rusia în 1721. În timpul rãzboiului
mondial, la începutul anului 1918, Letonia a fost
ocupatã de trupele germane. Dupã capitularea
Germaniei, Consiliul Popular a decis, la 18
noiembrie 1918, independenþa de stat a Letoniei.
Dar, la 17 decembrie, cu ajutorul Armatei Roºii,
bolºevicii au proclamat Republica Sovieticã
Letonia. A urmat un rãzboi civil greu, încheiat prin
tratatul de pace letono-sovietic din 11 august 1920,
când Letonia a fost recunoscutã de Moscova ca stat
independent ºi suveran. Cea de-a treia þarã balticã,
Lituania fusese ocupatã de Rusia în 1795. În
contextul evenimentelor de dupã revoluþia din
octombrie 1917, Consiliul Lituanian a proclamat,
la 16 februarie 1918, independenþa Lituaniei. Ca ºi
în Estonia ºi Letonia, bolºevicii au constituit
Republica Sovieticã Lituanianã, chiar în ziua de 16
februarie 1918. A urmat un rãzboi civil lung,
determinat de intervenþia Armatei Roºii. Pânã la
urmã, în ziua de 12 iulie 1920, Rusia sovieticã a
recunoscut independenþa Lituaniei.
Un proces oarecum similar s-a desfãºurat ºi în
Basarabia, anexatã de Rusia în 1812. Sfatul Þãrii,
întrunit la Chiºinãu, a adoptat în ziua de 2 decembrie
1917, o Declaraþie prin care Basarabia devenea
Republica Democraticã Moldoveneascã. Apoi, la
24 ianuarie 1918, aceasta ºi-a proclamat
independenþa. Rezoluþia adoptatã menþiona: În
împrejurãrile actuale ne gãsim în necesitatea istoricã
sã declarãm, conform voinþei poporului, o Republicã
Moldoveneascã liberã, autonomã ºi independentã,
care singurã are dreptul sã hotãrascã de viitorul
destinelor sale. Intervenþia armatei române a fãcut
ca aici sã fie evitat un rãzboi provocat de trupele
sovietice, care se retrãgeau de pe frontul din
Moldova. În ziua de 27 martie 1918, a fost votatã
Rezoluþia în care se menþiona: 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 cã noroadele singure
sã-ºi hotãrascã soarta lor, de azi înainte ºi pentru
totdeauna se uneºte cu mama ei România.
Dacã popoarele subjugate din Rusia au apelat
la însãºi declaraþiile oficialitãþilor de Stat, în cazul
celor din Imperiul Habsburgic situaþia a fost cu
totul alta. Nici mãcar în ceasul al 24-lea, Carol I
de Habsburg nu a acceptat dezagregarea imperiului
sãu. În manifestul din 3/16 octombrie 1918,
intitulat Cãtre popoarele mele credincioase, el
propunea reorganizarea imperiului pe baze
federale mai largi, dar cu menþinerea integritãþii
lui teritoriale. Pentru români nu avea în vedere nici
o ameliorare, deoarece Bucovina urma sã rãmânã
ducat autonom în cadrul Austriei, iar Transilvania
sã facã parte din Regatul Ungariei.
La rândul lor, principalele Puteri ale Antantei
nu au luat în calcul de la început dezagregarea
Austro-Ungariei. În declaraþia de rãzboi adresatã
Imperiului Habsburgic, la 4 decembrie 1917, SUA
menþionau: Noi nu dorim în nici un fel a slãbi sau
reorganiza Imperiul Austro-Ungar, ci numai
eliberarea popoarelor lui de neruºinata ºi strãina
dominaþie a autocraþiei militare ºi comerciale
prusace.
În cele 14 puncte prezentate Congresului
SUA de preºedintele Woodrow Wilson, la 8 ianuarie
1918, privind organizarea lumii dupã rãzboi, punctul
8 avea urmãtoarea formulare: Popoarelor AustroUngariei, cãrora noi dorim sã le vedem locul salvat
ºi asigurat printre naþiuni, va trebui sã li se dea mai
larg ocazia unei dezvoltãri autonome. Era o
formulare ambiguã, neprevãzând în mod explicit
dreptul acestor popoare la autodeterminare.
La rândul lor, liderii politici de la Paris ºi
Londra erau preocupaþi ca acceptarea principiului
autodeterminãrii pânã la despãrþirea de stat a
naþiunilor din Austro-Ungaria sã nu poatã fi extins
ºi la propriile lor imperii coloniale, idee pe care
nu o puteau accepta. De altfel, Tratatul de alianþã
din august 1916, recunoºtea dreptul României de
a-ºi anexa teritoriile româneºti din Austro-Ungaria,
dar Antanta nu avea în vedere desfiinþarea
Imperiului Habsburgic.
În cursul anului 1918, popoarele din acest
imperiu au impus modificarea poziþiilor Antantei.
Momentul decisiv a fost 8-10 aprilie 1918, când
s-a desfãºurat, la Roma, Congresul naþiunilor
asuprite din Austro-Ungaria. Cu acel prilej,
reprezentanþii românilor, sârbilor, cehilor ºi
polonezilor s-au pronunþat pentru dreptul fiecãrui
popor de a se constitui în state independente sau de
a se uni cu statul sãu naþional, dacã acesta exista. Pe
aceastã bazã s-au format Consilii Naþionale, care
reprezentau interesele popoarelor respective; acestea
au început o campanie de propagandã în capitalele
statelor Antantei în favoarea dreptului la
autodeterminare. În aceastã acþiune, un rol important

l-a avut liderul ceh Thomas Masaryk, care susþinea
cã noile state naþionale vor constitui o barierã între
cele douã mari Puteri, Germania ºi Rusia,
contribuind astfel la consolidarea pãcii în Europa.
În campania din SUA s-au remarcat românii Vasile
Lucaciu, Ioan Moþa, Vasile Stoica ºi dr. C.
Angelescu; în Franþa o rodnicã activitate a desfãºurat
Comitetul Naþional al Românilor din Transilvania
ºi Bucovina, înfiinþat la 30 aprilie 1918, sub
conducerea lui Traian Vuia ºi a dr. Ioan Cantacuzino;
în Italia s-a impus Comitetul de Acþiune al
Românilor din Transilvania, Banat ºi Bucovina,
înfiinþat de Simion Mândrulescu la 19 iulie 1918.
Voinþa atât de clar exprimatã de popoarele
asuprite i-a determinat pe liderii politici din statele
Antantei sã ia în consideraþie noile realitãþi ºi sã-ºi
modifice opþiunile. În mai 1918, primul-ministru
francez, Georges Clemenceau, a aprobat deciziile
Congresului de la Roma; apoi, la 27 iulie 1918,
Woodrow Wilson a aprobat Memorandumul
asupra politicii Statelor Unite faþã de
naþionalitãþile din cadrul Imperiului AustroUngar, prin care se recunoºtea deschis necesitatea
constituirii de state naþionale.
Primul pas concret s-a înregistrat în ziua de 2
septembrie 1918, când Antanta a recunoscut
Consiliul Naþional Cehoslovac ca guvern de facto
al cehilor ºi slovacilor, aflat în rãzboi cu Germania
ºi cu Austro-Ungaria; a urmat recunoaºterea
Consiliului Naþional al Unitãþii Române, prezidat
de Take Ionescu (mai întâi de Franþa, la 12
octombrie, apoi de SUA, la 5 noiembrie, de Marea
Britanie, la 11 noiembrie, ºi de Italia, la 22
noiembrie).
Practic, în vara ºi toamna anului 1918
principalele Puteri ale Antantei ºi-au reconsiderat
poziþiile, acceptând ideea dreptului popoarelor din
Austro-Ungaria la autodeterminare. În momentul
izbucnirii revoluþiei la Viena, la 30 octombrie 1918,
aceastã nouã orientare era deja formulatã.
Evenimentele revoluþionare s-au defãºurat cu
repeziciune. În ziua de 2 noiembrie, Ungaria ºi-a
declarat independenþa, iar la 12 noiembrie Austria
a devenit Republicã. Astfel, monarhia AustroUngarã înceta sã mai existe. În ziua de 28 octombrie
1918, Consiliul Naþional Ceh, întrunit la Praga, a
proclamat independenþa Cehiei. La rândul sãu,
Consiliul Naþional Slovac, a decis la 30 octombrie
unirea cu teritoriile cehe, luând astfel fiinþã
Cehoslovacia, sub conducerea lui Thomas Masaryk.
În ziua de 11 noiembrie, Polonia ºi-a proclamat
independenþa, Joseph Pilsudski fiind proclamat
ºeful statului. Slavii de Sud au decis sã-ºi
coordoneze eforturile în vederea constituirii unor
state proprii. Mai întâi, s-a constituit statul
independent al Slovenilor, Croaþilor ºi Sârbilor din
fostul Imperiu, alegând în funcþia de preºedinte al
Consiliului Naþional pe A. Kosarek. Apoi, în urma
tratativelor avute de Kosarek cu Nicola Pasici,
primul-ministru al Serbiei, s-a hotãrât, în ziua de 1
decembrie 1918, constituirea Regatului SârboCroato-Sloven.
Românii din Imperiul Habsburgic s-au înscris
pe acelaºi traseu istoric. În partea de Nord a
Moldovei, anexatã de Imperiul Habsburgic în 1775
ºi numitã apoi Bucovina, miºcarea de eliberare
naþionalã s-a intensificat în anii Rãzboiului Mondial.
Adunarea Constituantã, convocatã la 27 octombrie,
a adoptat Rezoluþia prin care se pronunþa pentru
unirea Bucovinei cu România; în aceeaºi zi a fost
ales un Consiliu Naþional, care a preluat conducerea
provinciei. A urmat Congresul general al Bucovinei,
întrunit la 28 noiembrie 1918 la Cernãuþi, care a
adoptat Rezoluþia în care se menþiona: Astãzi, când,
dupã sforþãri ºi jertfe uriaºe din partea României ºi
a puternicilor ºi marilor Aliaþi, s-au întronat în lume
principiile de drept ºi de umanitate pentru toate
neamurile, ºi când în urma loviturilor zdrobitoare
monarhia Austro-Ungarã s-a zguduit din temeliile
ei ºi s-a prãbuºit, ºi toate neamurile încãtuºate în
cuprinsul ei ºi-au câºtigat dreptul de liberã hotãrâre
de sine, cel dintâi gând al Bucovinei dezrobite se
îndreaptã cãtre Regatul României, de care
întotdeauna am legat nãdejdea dezrobirii noastre.
Drept aceea noi, Congresul general al Bucovinei,
întrupând suprema putere a þãrii ºi fiind investiþi
singuri cu puterea legiuitoare, În numele
suveranitãþii naþionale, hotãrâm: Unirea
necondiþionatã ºi pentru vecie a Bucovinei, în
vechile ei hotare pânã la Ceremuº, Colacin ºi Nistru,
cu Regatul României. Congresul a transmis o
telegramã reprezentanþilor Puterilor Aliate, aflaþi la
Iaºi, prin care-i ruga sã notifice guvernelor respective
votul unanim al Congresului general al Bucovinei
ºi a le tãlmãci sentimentele noastre de veºnicã
mulþumire ºi recunoºtinþã.
O evoluþie similarã a cunoscut ºi situaþia din
Transilvania, principat românesc integrat în Regatul
Ungariei în 1867. Comitetul Executiv al Partidului
Naþional Român, întrunit la Oradea în ziua de 12
octombrie 1918, a adoptat Declaraþia privind
hotãrârea naþiunii române din Transilvania de a se
aºeza printre naþiunile libere ale Europei.
Declaraþia, cititã în ziua de 18 octombrie de
Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul de la
Budapesta, menþiona: Pe baza acelui drept firesc,
cã fiecare naþiune sã poatã dispune însãºi asupra
sorþii sale [ ] naþiunea românã din Ungaria ºi
Transilvania doreºte sã facã uz de acest drept ºi
pretinde deci pentru sine dreptul ca, în deplinã
libertate, scutitã de orice înrâuriri strãine, sã-ºi poatã
determina însãºi aºezãmintele insitituþionale de stat.
La 18 noiembrie 1918, Consiliul Naþional Român
Central a lansat manifestul Cãtre toate popoarele
lumii, tipãrit în limbile românã, francezã ºi englezã,
în care se preciza: Anunþând popoarelor lumii
aceastã voinþã ºi hotãrâre a sa, naþiunea românã din
Ungaria ºi Transilvania invocã pe seama sa sprijinul
lumii civilizate ºi geniul libertãþii omeneºti,
declarând sãrbãtoreºte cã din ceasul acesta, oricum
ar decide Puterile lumii, este hotãrâtã a pieri mai
bine, decât a suferi mai departe sclavia ºi atârnarea.
Peste douã zile, la 20 noiembrie 1918, se anunþa
convocarea Adunãrii Naþionale la Alba Iulia: În
numele dreptãþii eterne ºi a principiului liberei
dispoziþiuni a naþiunilor, principiu consacrat acum
prin evoluþia istoriei, naþiunea românã din Ungaria
ºi Transilvania are sã-ºi spunã cuvântul sãu hotãrâtor
asupra sorþii sale, ºi acest cuvânt va fi respectat de
lumea întreagã.
La Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, sau întrunit 1.228 de deputaþi, susþinuþi de peste
100.000 de români. În cuvântul sãu, Vasile Goldiº
spunea: Dreptul naþiunii române de a fi liberatã îl
recunoaºte lumea întreagã, îl recunosc acum ºi
duºmanii noºtri de veacuri. Dar, odatã scãpatã de
robie, ea aleargã în braþele dulci ale mamei sale.
Nimic mai firesc în lumea aceasta. Libertatea acestei
naþiuni înseamnã: unirea ei cu Þara Româneascã.

A fost adoptatã Rezoluþia care la punctul I prevedea:
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 acelor români ºi a tuturor teritoriilor locuite
de dânºii cu România. Totodatã, Adunarea saluta
cu iubire ºi entuziasm libertatea naþiunilor
subjugate pânã aici în monarhia Austro-Ungarã,
ºi îºi exprima dorinþa ca la Congresul de pace
dreptatea ºi libertatea sã fie asigurate pentru toate
naþiunile mari ºi mici, deopotrivã.
În 1917-1918 pe harta Europei au apãrut noi
state. Conferinþa Pãcii de la Paris, care s-a deschis
la 18 ianuarie 1919, era pusã în faþa unor realitãþi
istorice: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania,
Cehoslovacia, Polonia, Austria, Ungaria, Regatul
Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor, precum ºi România
Întregitã (Mare) existau de fapt, iar aceastã realitate
trebuia confirmatã prin tratate internaþionale. Dar
la Conferinþa de Pace, în atitudinea Marilor Puteri
s-a produs o mutaþie semnificativã: de la
recunoaºterea dreptului de autodeterminare, la
acordarea acestuia de cãtre învingãtori. Consiliul
celor Patru (SUA, Franþa, Marea Britanie ºi Italia)
ºi-a asumat rãspunderea de a lua deciziile
fundamentale în toate problemele globale ºi a
exercita, prin Tratatul minoritãþilor ºi cel al liberului
tranzit al mãrfurilor, persoanelor ºi bunurilor, un
control asupra noilor state, incluse în categoria celor
cu interese limitate. La stãruinþele lui Ion I.C.
Brãtianu, ºeful delegaþiei României, ca toate þãrile
Aliate ºi Asociate prezente la Conferinþã sã fie
tratate în mod egal, preºedintele american Wilson
a replicat: Marile Puteri, prin sacrificul lor, au
asigurat victoria marii cauze a tuturor ºi nu trebuie
uitat faptul cã forþa este garanþia pãcii comune.
Dincolo de anumite decizii controversate,
rãmâne faptul cã tratatele de pace semnate în 19191920 la Paris au consemnat noua situaþie geopoliticã

apãrutã la sfârºitul rãzboiului ºi anume prãbuºirea
Imperiului Rus ºi a celui Habsburgic, precum ºi
apariþia de noi state naþionale sau întregirea
teritorialã a altora.
În concluzie, apreciem cã Unirea Basarabiei,
Bucovinei ºi Transilvaniei cu România s-a înscris
într-un proces general european, care s-a
caracterizat prin autodeterminarea naþiunilor. Dupã
primul rãzboi mondial, Europa ºi-a modificat
substanþial structura politico-statalã. De la 26 de
state existente în 1914, s-a ajuns la 35 în 1920,
organizate pe criteriul naþional. În toamna anului
1918, I.G. Duca scria: În vremurile noastre de
democraþie intensã, statele care nu erau întemeiate
pe principiul naþionalitãþilor, pe unitatea etnicã a
fiecãrui popor, erau osândite pieirii. Omenirea a
ajuns în acea fazã a evoluþiei ei în care libertatea
naþionalitãþilor se impune cu aceeaºi imperioasã
necesitate cu care acum un secol s-a impus triumful
libertãþilor individuale.
Actele de autodeterminare de la sfârºitul
primului rãzboi mondial încheiau, practic, secolul
naþionalitãþilor, care a marcat evoluþia Europei
dupã 1818. În secolul al XIX-lea ºi începutul celui
de-al XX-lea, problema istoricã esenþialã era
constituirea statelor naþionale ºi desãvârºirea
unitãþii celor deja existente.
Dupã Congresul de la Paris din 1919-1920,
Europa se pregãtea sã intre într-o nouã fazã de
evoluþie, aceea a federalizãrii. Perioada interbelicã
a înregistrat mai multe planuri, vizând crearea unei
Europe unite, dar ele au eºuat, deoarece puneau la
bazã dominaþia unui stat sau a unui grup de state
asupra celorlalte þãri. Abia dupã experienþa gravã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, urmat de
rãzboiul rece, s-a putut trece la integrarea în
Uniunea Europeanã a statelor independente ºi
suverane, pe bazã de negocieri ºi acorduri reciproc
consimþite, proces care acum, la începutul secolului
al XXI-lea, se aflã în plinã desfãºurare.

Recunoaºterea
internaþionalã
a Marii Uniri
Prof.univ.dr. Gheorghe ONIªORU
Atunci când, în vara lui 1916, România a
intrat în rãzboi, diplomaþia Bucureºtiului avea
de ales între Transilvania ºi Basarabia. În
condiþii istorice remarcabile, respectiv
înfrângerea Puterilor Centrale dublatã de
revoluþia bolºevicã, Marea Unire era la sfârºitul
lui 1918 vis împlinit. Rãmânea în sarcina
politicienilor misiunea de a consfinþi realitatea
ºi în planul relaþiilor ºi tratatelor internaþionale.
Prilejul era oferit de Conferinþa de pace de
la Paris desfãºuratã în 1919 ºi 1920, la care au
participat 27 de state învingãtoare, în frunte cu
Marile Puteri, de partea cealaltã situându-se
þãrile învinse, Germania, Austria, Ungaria,
Turcia ºi Bulgaria. Cu fiecare dintre acestea sa semnat câte un tratat separat în localitãþi
satelite ale capitalei franceze. Întrucât tratatul
principal, cel cu Germania, s-a negociat la
Versailles, Conferinþa de la Paris a rãmas în
istorie sub denumirea de sistemul Versaillles.
Întreaga decizie a fost concentratã în
mâinile Marilor Puteri învingãtoare, a Celor
Patru Mari, respectiv preºedintele american
Woodrow Wilson, premierul britanic David
Lloyd George, cel francez Georges
Clemenceau ºi primul ministru italian Vittorino
Orlando. O altã caracteristicã a fost lipsa Rusiei
sovietice, element esenþial pentru stabilirea
frontierei estice a României.
Un element care a contribuit la sporirea
dificultãþilor misiunii asumate de diplomaþii
români a fost generat de lipsa de unitate de
vederi a Marilor Puteri în problemele
importante aflate pe masa Conferinþei. În aceste
condiþii trebuia apãratã voinþa naþionalã
exprimatã la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba Iulia,
respectiv o stare de fapt.
Diplomaþii români ºi-au concentrat
eforturile mai ales în privinþa tratatelor la care
interesul direct era evident, respectiv cel cu
Austria, decisiv pentru soarta Bucovinei ºi cel
cu Ungaria, care reglementa statutul
Transilvaniei. Desigur, nici negocierile cu
Germania ºi Bulgaria nu erau lipsite de interes.
Delegaþia condusã de Ionel Brãtianu a fost
obligatã sã-ºi desfãºoare activitatea într-un
mediu nefavorabil, istoricii considerând cã a fost
vorba mai degrabã de un calvar al pãcii.
Fãrã îndoialã, memoriul prezentat Conferinþei
de cãtre primul ministru Ionel I.C. Brãtianu, la
1 februarie 1919, intitulat România în faþa
Conferinþei de Pace. Revendicãrile sale
teritoriale, rãmâne o piesã de rezistenþã a politicii
noastre externe. Cu acest prilej, Brãtianu solicita
ca prin recunoaºterea noilor frontiere sã fie
asiguratã libertatea României, în toate domeniile,
precum ºi dezvoltarea ei în sensul conºtiinþei
naþionale. Desigur, mai multe memorii cu caracter
tehnic erau pregãtite pentru susþinerea cauzei
româneºti.
Primul tratat semnat, cel de la Versailles a
fost un important test pentru maniera în care
erau tratate statele cu interese limitate, care
erau puse, practic, în faþa faptului împlinit.
Tratatul dintre puterile aliate ºi Austria a fost
semnat la Saint Germain-en-Laye, la 10
septembrie 1919. Guvernul de la Viena era
considerat succesor, împreunã cu cel din
Ungaria, al fostei monarhii dualiste. Era
consfinþitã unirea Bucovinei cu România.
Totuºi, datoritã unor prevederi privind statutul
minoritãþilor, care încãlcau suveranitatea þãrii,
Brãtianu a adoptat o atitudine extrem de
curajoasã, refuzând sã semneze tratatul cu preþul
demisiei din funcþia de prim-ministru.
Dificila misiune de a semna tratatul cu
Austria a revenit noului preºedinte al
Consiliului de Miniºtri, Alexandru Vaida
Voevod. Se cuvine remarcat faptul cã, în urma
poziþiei ferme a României, din tratatul privind

minoritãþile a fost eliminat preambulul,
împreunã cu articolele 10 ºi 11.
La Neuilly-sur-Seine s-a semnat, la 27
noiembrie 1919, tratatul dintre puterile aliate
ºi Bulgaria. Autoritãþile de la Sofia erau
obligate sã cedeze Greciei o parte din Tracia,
sã plãteascã despãgubiri de rãzboi ºi sã cedeze
flota. Pentru România importantã era
recunoaºterea graniþei sudice, respectiv statutul
Cadrilaterului, teritoriu obþinut prin prevederile
pãcii de la Bucureºti din 1913.
La 4 iunie 1920 a fost încheiat ºi tratatul cu
Ungaria, ceremonia semnãrii având loc la
Trianon. A fost trasatã noua hartã a Ungariei,
recunoscându-se astfel unirea Transilvaniei,
Banatului, Criºanei ºi a Maramureºului cu
România, trecerea Slovaciei ºi a Ucrainei
Subcarpatice în componenþa noii Cehoslovacii,
în timp ce Iugoslavia primea Slovenia, Croaþia ºi
partea vesticã a Banatului. De remarcat meritele
lui Vaida Voevod în perioada premergãtoare
tratatului, aceste eforturi dejucând planurile
Ungariei mai ales în privinþa clauzelor teritoriale.
Sesizând importanþa istoricã a zilei de 4 iunie
1920, marele nostru diplomat Nicolae Titulescu,
remarca: Tratatul de la Trianon apare tuturor
românilor ºi îndeosebi celor din Ardeal ca o
consfinþire a unei ordini de drept mult mai
redusã decât aceea pe care veacuri de
convieþuire ºi suferinþe comune au sãpat-o în
conºtiinþa istoricã.
Sistemul conceput la Paris a fost completat
cu deciziile luate la Londra (29 aprilie  5 mai
1921), unde a fost fixatã datoria Germaniei drept
despãgubiri de rãzboi la 132 miliarde mãrci aur.
Cu toate cã putem gãsi numeroase imperfecþiuni
ºi putem aduce critici asupra modului în care s-a
desfãºurat Conferinþa, un lucru trebuie subliniat
cu tãrie: la Paris a triumfat principiul
naþionalitãþilor, iar Marea Unire a fost consacratã
în plan internaþional.
În fine, Protocolul de la Paris din 1920,
reglementa ºi în plan juridic internaþional statutul
Basarabiei. Dupã actul plebiscitar de la Chiºinãu,
din 27 martie 1918, problema Moldovei dintre
Prut ºi Nistru a fost ridicatã ºi la Paris de
diplomaþii români. Justeþea revendicãrilor a fost
recunoscutã chiar de reprezentantul Franþei,
Tardieu, care încã la 1 iulie 1919 exprima punctul
de vedere al Comisiei pentru probleme teritoriale.
Comitetul, dupã ce a luat în considerare
aspiraþiile generale ale populaþiei din Basarabia
ºi caracterul moldovenesc al acestei regiuni din
punct de vedere geografic ºi etnic, ca ºi
argumentele istorice ºi economice, se pronunþã
în favoarea alãturãrii Basarabiei la România.
Interesantã este poziþia Statelor Unite în aceastã
privinþã. Astfel, deºi iniþial diplomaþii americani
semnaserã raportul Comisiei pentru probleme
teritoriale, ulterior Washingonul nu a parafat
Protocolul din 20 octombrie 1920, deºi Anglia,
Franþa, Italia ºi Japonia o fãcuserã, pãstrându-ºi
poziþia pânã în 1933. Principala explicaþie constã
în credinþa factorilor politici de la Casa Albã care
considerau cã situaþia fostului Imperiu þarist se va
rezolva în scurt timp ºi cã regimul bolºevic nu va
supravieþui. În aceste condiþii, americanii nu doreau
sã semneze documente prin care sã fie afectat
teritorial fostul Imperiu decât dupã ce în Rusia se
va fi instalat un regim recunoscut ºi de puterile
occidentale.
Unirea de la 1918 ºi recunoaºterea ei
internaþionalã este, desigur, meritul unei
generaþii de excepþie, care a profitat de un
context internaþional de excepþie. Valorificând
tradiþia istoricã ºi realizãrile înaintaºilor, cei
care au condus destinele României la 1918,
indiferent de culoarea politicã, au ºtiut sã
negocieze ºi chiar, la nevoie, sã înfrunte
concertul european.
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Televiziunea
România de Mâine

Post naþional universitar ºi cultural

S.C. Mass Media România de Mâine
ºi studiourile postului de televiziune
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr.24
Telefoane: 334.57.91; 334.49.96; 334.53.98;
fax: 334.49.50
Televiziunea România de Mâine transmite cursuri pentru studenþii înscriºi la forma de Învãþãmânt la Distanþã a Universitãþii Spiru Haret.
La ore din zi ºi din noapte, prin tvRM, FACULTATEA LA TINE ACASÃ!

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
1 Decembrie 2003

MIERCURI
3 decembrie 2003

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:45 ªtiri tvRM
10:00 Transmisiune directã de la Alba Iulia cu ocazia
Zilei Naþionale a României
12:00 Sesiunea ºtiinþificã omagialã dedicatã împlinirii a 85 de ani de la
Marea Unire din 1918  organizatã de Universitatea Spiru Haret
15:00 Avram Iancu (film documentar)
15:30 Dincolo de arenã  ediþie specialã. 1 Decembrie 1918  Reverberaþii
peste decenii. Emisiune de Mugur Popovici
16:30 Personalitãþi artistice în recital: Alexandru Tomescu (vioarã) 
prim solist al Orchestrei Naþionale Radio, Horia Mihail (pian) 
concertist al Filarmonicii din Braºov. Emisiune de Dumitru Cucu
17:30 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Marea Unire  dincolo de cartea
de istorie. Participã: academician Dan Berindei, Mircea Dogaru,
Florin Constantiniu. Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
18:30 Actualitãþi
19:00 85 de ani de la Marea Unire (film documentar).
Realizator: Daniel Paraschiv
20:00 Film artistic: Burebista (partea I ºi partea a II-a)
22:10 Muzicã popularã. Realizator: Ionela Prodan
22:30 Show-ul de noapte. Asociaþia Veteranilor de Rãzboi.
Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Asociaþia Veteranilor de Rãzboi.
Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Program muzical nocturn

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Psihologie socialã (1). Psihologie socialã clasicã.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
10:30 Logicã generalã (3). Substrat al gândirii naturale.
Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu
11:00 Introducere în mass media (8). Funcþiile socio-culturale ale mass media.
Autor: prof.univ.dr. Lucian Chiºu
11:35 Filosofia istoriei (8). Concluzii. Autor: prof.univ.dr. Ioan Ivanciu
12:05 Teoria comunicãrii (5/1). Teorii ale presei.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
12:35 Teoria comunicãrii (5/2). Teorii ale presei.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
13:05 Psihologie experimentalã (9). Demonstraþii experimentale în laboratoarele de psihologie (I). Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Teorii ale presei (1). Presã ºi culturã  texte fundamentale.
Autor: prof.univ.dr. Adrian Pãunescu
15:30 Sisteme logice (2/1). Logica propoziþiilor.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Umanitatea pe Marte. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Cultivarea limbii române.
Invitat: Malu Rãzvan, elev. Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Succesiunea. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Festivalul LICART. Realizatori: Alina Motoc
ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Consiliul Judeþean Iaºi. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Laureaþi ai Festivalului Remember Enescu (II).
Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune în direct, de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Teoria comunicãrii (5/1). Teorii ale presei.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia (r)
01:00 Teoria comunicãrii (5/2). Teorii ale presei.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia (r)
01:30 Introducere în mass media. Funcþiile socio-culturale ale mass media.
Autor: prof.univ.dr. Lucian Chiºu (r)
02:00 Filosofia istoriei (8). Concluzii. Autor: prof.univ.dr. Ioan Ivanciu (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Psihologie socialã (1). Psihologie socialã clasicã.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
05:30 Logicã generalã (3). Substrat al gândirii naturale.
Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu (r)

MARÞI
2 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (5). Evaluarea patrimoniului în contabilitate.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:55 Bazele informaticii (9). Sistemul de operare Windows.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
11:30 Geografia economiei mondiale (3/1). Resursele ºi geografia petrolului
ºi gazelor naturale. Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
12:35 Economie politicã (10). Preþul de producþie.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
13:30 Istoria economicã a României (1/1). Instituþionalizarea economiei
de piaþã în România. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Bazele informaticii (10). Fereastra de configurare Control Panel.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
14:40 Biroticã (1). Prezentarea disciplinei Biroticã. Noþiuni generale.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
15:10 Bazele informaticii (3). Arhitectura calculatoarelor.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  informaþii
ºi evenimente culturale
16:30 Repere româneºti. Regia naþionalã a pãdurilor (II).
Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Zbor deasupra paradisului lui Buddha (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. O viaþã dãruitã cântecului  Ileana
Constantinescu. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Folosinþa locuinþelor.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Perigord (film documentar)
20:00 Fairplay. Echipele româneºti în competiþiile europene. Talk-show
pe probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Corelarea între specializãrile universitare
ºi nomenclatorul ocupaþiilor. Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu
ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Bazele informaticii (3). Arhitectura calculatoarelor.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº (r)
01:00 Istoria economicã a României (1/1). Instituþionalizarea economiei
de piaþã în România. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
01:30 Bazele informaticii (9). Sistemul de operare Windows.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show.ul de noapte Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Bazele informaticii (10). Fereastra de configurare Control Panel.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº (r)
05:30 Biroticã (1). Prezentarea disciplinei Biroticã. Noþiuni generale.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel (r)

JOI
4 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române vechi (7). Izvoarele istoriografiei româneºti.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:35 Teoria literaturii (3). Natura literaturii.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:05 Limba latinã (10). Flexiunea verbalã. Tema prezentului.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
11:35 Limba românã (7/1). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:20 Limba spaniolã (5). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
12:45 Lingvisticã generalã (3). Dihotomii conceptuale.
Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail
13:30 Limba francezã (curs practic) (2).
Autor: asistent drd. Mariela Constantinescu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Literatura românã (5). Cultura românã în context european.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
15:20 Istoria literaturii române (7). Titu Maiorescu ºi Junimea.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. Construcþia de maºini. Stare actualã
ºi perspective. Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Cântã: Ion Magheru, Maria Matei, Ionel Diºea,
Ionela Moruþan, Iulian Mutu, Victoriþa Vlase, Gheorghe Gheorghe,
Ana Strâmturean, Viorica Galan ºi Alex. Dumbravã, Stelian Apostol
(acordeon). Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Partajul voluntar.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Sãrbãtoare la Cannes (Franþa)
20:30 Poussin  pictor francez (film documentar)
21:00 Academica: Mediul de afaceri bancar.
Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Limba românã (7/1). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)

01:00 Lingvisticã generalã (3). Dihotomii conceptuale.
Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail (r)
01:40 Limba latinã (10). Flexiunea verbalã. Tema prezentului.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Istoria literaturii române vechi (7). Izvoarele istoriografiei româneºti.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
05:35 Limba spaniolã (5). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione (r)

VINERI
5 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (10). Civilizaþia Renaºterii.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
11:05 Introducere în ºtiinþa politicii (7). Schimbarea socialã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
12:05 Bazele informaticii (1). Prezentare generalã. Dezvoltarea calculatoarelor.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
12:35 Drept comercial (3). Faptele de comerþ. Noþiune, caracteristici, categorii.
Autor: lector drd. Olia Maria Corsiuc
13:05 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (5).
Agricultura mondialã ºi alimentaþia în lume.
Autor: asistent univ.drd. Gabriela Ungureanu
13:30 Psihologia educaþiei (8). Factorii ºi bazele neurodinamice
ale învãþãturii. Autor: lector univ.dr. Cristea Gabriela Cãtãlina
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria medie a românilor (2). Critica izvoarelor.
Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu
14:40 Istoria medie europeanã (2). Oraºul medieval.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung
15:05 Istoria veche a românilor (2). Izvoare ale istoriei vechi.
Autor: lector univ.dr. Vasile Dupoi
15:40 Folclor muzical (3). Organologie popularã (I).
Autor: lector univ.dr. Otilia Pop Miculi
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere - magazin cultural
16:30 Forum IT. Tiparul ºi informatica. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Interpreþi: Maria Tãtaru Bodea,
Maria Vãduva, Maria Butilã, Vasilica Dinu, Mitriþã Creþu,
Stelian Apostol (acordeon). Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Zona Zoster.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret  Facultatea
de Finanþe ºi Bãnci. Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Academica. Poluarea ºi protecþia mediului.
Emisiune de Constantin Pintilie
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Cântece de petrecere ºi romanþe cu
Elena Meriºoreanu, Aneta Stan, Gheorghe Sãrac, Gheorghe Turda.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Poliþistul englez (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Culturã ºi civilizaþie europeanã (10). Civilizaþia Renaºterii.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
01:20 Introducere în ºtiinþa politicii (7). Schimbarea socialã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Istoria veche a românilor (2). Izvoare ale istoriei vechi.
Autor: lector univ.dr. Vasile Dupoi (r)
05:30 Istoria medie europeanã (2). Oraºul medieval.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung (r)

SÂMBÃTÃ
6 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
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10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Cultivarea limbii române.
Invitat: Malu Rãzvan, elev. Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 Pe plaiuri româneºti. Muzicã popularã cu interpreþii:
Victor Buºtean (vioarã), Victoriþa Vlase, Costel Istrate,
Nina Sibiceanu, Vasile Petruºan, Ioana Anton, Nicu Spânu,
Maria Vãduva, ªtefan Deaconiþa. Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Inovarea. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Eroziunea solului (I).
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Umanitatea pe Marte.
Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Târgul de Carte Gaudeamus. Salonul Naþional
de Artã Naivã. Realizator: Marina Roman Boiangiu
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Invitat: actorul Valentin Uritescu.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Întârzierea îmbãtrânirii.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Mozaic muzical cu Mitu Cionticã (acordeon),
Neli Florescu, Vasile Grãjdan, Valentina Oprina.
Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Arta design-ului (II) (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Muzicã de camerã cu Formaþia Camerata Dorin Teodorescu. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Înghiþitorul de sãbii  prefaþã cu
Alexa Visarion (în dialog cu Ion Bucheru)
22:30 Café  concert. Formaþia Sorin Petre. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Rãspundere civilã ºi penalã în caz de accident.
Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Cântã: Niculina Stoican, Vasile Ciobanu,
Mariana Ionescu, Constantin Mãgureanu, Victoriþa Lãcãtuºu,
Maria Loga, Petricã Stoian  Mâþu, Vasilica Dinu.
Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
7 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:00 Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
11:00 SOS glandele endocrine. Realizator: prof.univ.dr. Ioan Pop de Popa
12:00 Agricultura, încotro? Eroziunea solului (I).
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Viaþa ca un spectacol  spectacol realizat în colaborare
cu Radiodifuziunea Românã. Realizator: Vlad Leu.
Prezentator: Viorel Popescu
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Filmare la Helsinki. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. În dialog scriitorii:
Nicolae Dan Fruntelatã ºi Corneliu Leu. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Urme pe nisip  E. Cioran;
Liniºtea picturii  M. Eliade; Destine paralele  E. Ionesco;
Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Mituþa ºi Dumitru Ridescu.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 3  Arsene Lupin contra Herlock Sholmes
(Franþa)
22:30 Forum IT. Tiparul ºi informatica. Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Muzicã popularã cu Ion Lupu, Viorica Flintaºu, Nicolae Rotaru,
Aneta Stan, Dinu Iancu Sãlãjanu. Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare
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Studenþii ºi profesorii Universitãþii Spiru Haret au adus un vibrant omagiu Marii Uniri
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