UNITATEA ŞC CONTINUITATEA - CARACTEHIS'IHCI
FUNDAMENTALE ALE ISTORIEI POPORULUI ROMÂN-

Coordona1tă fun(lamentallă şi perm~mentă

a istoriei României, rt•zul-

taL legic al evoluţiei societăţii româneşti, ~u,pta pentru unitate şi nea~onstituii idealul şi năzuinţa multiseculară a ;poporu1lui român.
grefată pe temelia de granit a dezvoltării ,poporului român p~ipor µl<imădit unitar în va1tră strămoşc<:1scă a D.:1ciei şi care a ,]oeuit
din totdeauna s,paţiul carpato-danubiano-pon tic.
Lupta pentru unitate şi independenţă caraoterizează în general istoria popoarelor, dar l-a unele, în anumi1te îm,prejurări istorice, ea capătă
forme mai accentuate; este 111eîndoie!lnic aceasta şi cazul! poporului român,
ea1'e reprezintă, prin vechimea sa şi a înain1taşilor să'i, prin permanenţă
şi continuita.te, prin iadversităţile pe care a trebuit să. le înfrunte, una
din entităţile etnk(~ cele mai statorniee pe plan european.

tîl'nare a
Ea a fost

Di!ll cf.'le mai vechi t'im,puri, poporul român s-a dezvo)itatt într-o
ieonfruntare cu pil?dici şi greutăţi de 1tot felul, cu nenumărate·
adv.ersităţi şi vicisitudini istorice. Valurile populaţiilor migratoare, abă
tute secole întregi peste ,patria noastră, poziţia de răscruce lia interferenţa interese:lor vih:tle a!le celor mai mari imperii din Europa otoman;
habsburgic şi ţarist - , războaiele pustiitoare duse pe rteritoriul ţărilor
române, distrugerile sau înstrăinarea a nenumărate valori materiale şi
spirituale, 1:oate acestea, la care s-au adăugat, U1neori, divizarea ţărUor
române intre imperii ale timpului, au fiinat considerabil progresul sociialeconomic al PQPOrului român. Dar, în pofida acestor grele furtuni ale ·
istoriei, cu o mînă pe p:ug şl :eu a.11ta pe sabie, el şir-a păstrat fiinţu
etnică şi de stat, hotărîrea de a fi unit, liber şi pe deplin stăpi-n în propria ţară.
Năzuinţa refacerii stiatului unitar, eliberat deplin şi definltiv de dominaţia opresiulllii străine, in cape românii, str:înşi laolaltă, să-şi afirme
individualita·tea în cadrul umani.t.ăţii, s-a făcut remarcată în repetate
rînduri în cursul Evului Mediu în gîndirea p<il<litkă şiculturială; în planuri
militare şi diplomatice ia1e inaintaşi\lor noştri, devenind, în epoca modPrnă, idealul suprem al întregii naţiuni române, ţelul ei politic fundamental. Pe bună dreptate, marele istoric democrat Nicolae Bălcescu scria
în 1850: „Unitatea naţională fu visarea iubită a voievozilor noşitri cei
vi.tcji, a tuturor bărbaţmor noştri cei mari oare întrupară în sine individualitatea şi .cugetarea poporului s,pre a o manifesta lumii. Pentru dînsa
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ei trăi1·ă, munciră, suferiră şi muriră" 1 • Idee:lul libertăţii naţionale a
înaripat de-a 'lungul veacurilor mintea, inima şi pana celor mai înaintate
personali1'.·ăţi ~le culturii româneşti, cline! substanţi multor s.crieri lipă
L'i:te dincoace sau dincolo de Carpaţi, dincoace sau dincolo de Milcov, aliment.înd focull aspimţiei seculare spre uni1tate a tuturo1r românilor, în
pofida graniţelor - fictive, artificiale trasate de marile imperii pe teritoriul unitar. a;1 străvechii vetre dadce. _!mbrăţişat de. masele ,l.ipgi populare, -acest ideal a dobîndit o forţă de nestă'Vilit, iclec•;1 unirii şi 1waitîrnării poporului român reg{1sindu-se în toate mar11e -act~ istorice ;tic poporului romfm în cpooa modernă, culimin1înd cu Mar<'a Unire clin 1918.
Istoria românilor este istoria unui po,por S'!etornic, plămădit unitar
in _una şi aceeW?i vat;1·ă de viaţă, în effC' şi-'a urmat făgaşul propriu de
acţiune Şi manifesta['e, de făurire a culturii materiaile şi spirirtuale. „Este
rn1'ba - remarca Nkolae Iorga - de un popor care prin strămoşii săi"
îşi ·are rădăcini de patru ori miilenare; aceasta· -este mîndria şi aceasta
es: e pU!te1·ea noastră " 2 .
Numeroase vestigii arheologice şi mărturii scrise ale antich'ităţii
amintesc despre s:trc"1moşii poporu/lui român, geto-dacii, oare făceau parte
diri numerosul neam a1 tracilor, cu adînd rădăcini şi în s,paţiul carJPaitocli11nubircrno-pontk şi despre care marele istoric al antichităţii -Herodot
scria acum_2 500 de ani că „sînt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci" 3 .
- Geţii şi dacii alcărluiau în fapt un ,POiPOl' unk. Singura deosebire
dintre geţi şi daci era regională, primii locuind în părţile de şes de la
sud şi răsărit de Carpaţ.i, mai ales pe celle două mialuri <lle Dun{1rii de
Jo~, iar c:cilalţi fiind prin excelenţă stă,pînitorii ţinuturilor de munte din
Transilvani,a. Oe altfel, chiar si înaintea epocii Jui Burebista, în anumi'te
împrejurări, ari existat ample ~niuni triba1le geto-dace, cum s--a înfimplat
aceasta în vremea regelui Dromichete, învingător al regelui macedonean
Lisimuch (292 î.e.n.).
In secolul I î.e.n„ sub conducerea lui Burebista, apreciat într-un
izvor al antichităţii ca „ceil dintâi şi cel mai ma~ dintre toţi rcgţi -CHre
au do1mnit vreodaită asupra Traciei", s-o forimat un pU!ternic stat centralizat şi .independent daco-get, care a demonstmt, prin existenţa sa, cu
peste 2 050 de ani în unnă, condiţiile prielni1ce unificării polirt:ioe a 8~ră
moşilor daco-geţi, fe1iptul stînd implicit şi la temeiul ideii-forţă a unităţii
poporului român. Statul condus de Burebista (secolul I î.e.n.) îşi exerdta
influenţa pe UJn vast rteritoriu, mergînd în nord-vest pînă Ia munţii Slovacil'i şi Dună.rea Mijlocie, în noro-est pînă dirucdlo de Tyras, spre sud
pînă la Munţii Ballcani, iar spre sud-est pînă în vestul Mării Negre,
cuprinz,înd şi oraşele greceşti de pe ţărmul pontic.
Epooa lu'i Burebista ia pregăitdt eipooa lui De-cebal, regele erou a-l
N. · Bălcesc·u, Opere, I, partea a II-a, Bucureşti, 1940, p. 12G.
N. I orga, Originea, firea şi destinul neamului românesr, în Enciclopedia
Uom<ln1ei, Bucureşti, 1938, I; p. 4.
• Jzi;oar.e privind Istoria României, Bucureşti, 1946, I, p. 49.
1
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a avut de înfruntat una dintre cele mai m:iri forţe ale anImperiul Roman. Intre timp, încă din vremea ,Jui Bur~bista~
loc numai confruntăl"i între daoo-geţi şi rom•mi. ci şi Sf'himbmi de valori materia'l.e şi spirituale, împletiri <lle ci\;lizaţiilor, c0ea ce
va înlesni ulterior procesele unificatoare pe plan etnic, ale cuHurii ma1PrLdP şi spirituale.
După cucerirea unei părţi a Dadei de căh"e romani, în urm.a ri'izl.waielor din 101-102 _şi 105-106 (t'.n.) cu.cerirf' oare, ca orice cucerire
;1 avut şi urmări negative viaţa acPstor ţinuturi a C'unost:'ut un nou
stadiu de progres, pe baza împletirii ·celor două civilizaţii ~i cultu·i daC'ă şi romană. Subliniind acest fenomen, preşedinte!.e H. S. Rcxnânia
tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia că „în lupte grele şi în convieţui
rea, timp de serole, a dacilor şi a rom.:'lnilor, s-a plămădit un pqpor nou,
r·are a păstrat şi dezvol1at însuşirile şi virtuţile cele mai bune ale inaint;1•.:iilor săi" 4 . Pc>rmarn-nţa elementului autohton a fost condiţie esenţială
a pro<'<'SC'lOI' de 0tnogeneză ce vor avea loc în spaţiu1 dacic.
l{Pll'agerea administraţiei şi armatei romane din Dada din ordinui
Îlll:JJăratului Aw-eli.an, în anii 271-275, în sudul Dunării, n-a însemnat
'> abandonare totală a Daciei. Puternice capete de pod au legat în continuare imperiul cu regiunea nor'Cl-dunăreană a fosrtei .provincii, iar let!itlurile provinciei Dacia cu romanitate-a au continunt. „Păstrincl de la
dad - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu - setea nestinsă de libertate,
\'oinţa ele a nu-şi pleca fruntea sub jugul străin, hată,rîn:a de a rămâne
111Pn·u Pl însuşi, stăpîn pe viaţa şi soarta sa şi continuînd spiritul ral ional, judecata şi pasiunea creatoare a romanilor, poporul român, nou
:ipărut în lume, avea să îm1plinească într-o existenţă de aproape două
1hitenii, url eroic, zbuciumat şi m<ireţ destin istoric ... "·".
Noul popor român locuind statornic pe acelaşi spaţiu 1car.pato-danubiano-pontic pe care au locuiJt dintotdeaurna strămoşii săi geto-daci avind
dl'd mill>nare rădăcini istorice vorbind o limbă unică mărturie vie a il:ust l't>i lor origini, au ţinut pie1pt cu tenac+tate năvălirilor po.pu.liaţi.ilor miwatoare, care începînd cu secoluil. III e.n. au provooat mari distrugeri şi
pustiiri, dar n-au putut schimba comunitat.ea de viaţă, limbă şi cultură
:1 înaintaşiJvr noşttri, cursul lor istoric spre forme su,perioore de organizare politică şi social-economică. Subliniind continuitatea neîntreruptă
1I«' viaţă iITbaterială şi spirituală a rPDporului român pe vatra strf1moşească
c;i ripostînd încercărilor de falsificare a adevăr'Ul.ud istoli.c, scriitorul
l.iviu Rebreanu spunea: „Ce argument ele continuitat~ poate fi mai plau1.ibH decît existenţa aceluiaşi popor pc aceleaşi locuri după două mii de
;lni? Inexplicabilă ar fi tocmai disoontinuH1atea. S-au văzut popoare mul indu-se în altă ţară, se cunosc popoare oare au dispărut cu totul, dar
1111 popor care să dispară şi să se risipească pentru a r€13tpărea, peste
dacilor,

~are

lil'hităţii 11-~m avut

• N. Ceam;escu, România pe drumul construirii
Bucureşti; 1982, 22, p. 7-9.
·' N. Ceauşescu, op. cit„ 14; p. 327-3:l0.
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multe sute de ani, exact în Ioourile pe cmrr. Je-a părăsit, ar fi o minune
c~ nu. se poate întîmpla decît în anumi1te mrainuale istorice cu tîlc"u .
.· ln ace>astă ;pcrioa<lă de trecere spre feudaJism, românii au. cunoscut
f.orn'n:c spPdfiec de org!'lnizare.: obşti săteşti, uniuni ele obşti, românj~.
.populare,. cnezate, ducale, voie\·odate. Acestea s-au întins în anumite
zone geografice )i economice şi au µ!'imit denumirea de „ţă1i", în accepţia de stat, de orga111izaţii polittico-administrative, oonduse de duci sau
voievozi. Românii au cunoscut şi ei în Evul Mediu, ca ~i majorita.ten po:poardor Europei, pluraJlismul statal corespunzător camctcrului feudal,
închis, al economiei, dar, în ciuda diviziunii lor în trei ţări, tocmai datorită specificităţii şi singularităţii for etnioe în zonă, a vechimH lor, existenţa lor istori·oă · 0 evidenţiat totodat<1 necoollmit puternice itrăsiături
de unitaite, ilustrnte îrnainte de toate prin \limba ,lipsi>tă de dialecte.
Proqesul istoric obiectiv qe consitHuire a. statului feudal centralizat,
ca rezultat al dezvoltării şi unificării voievodate/lor de pe intreg teritoriul românesc, a fost îngreunat atât de t(mdinţele centrifuge interne, datoria.te procesului de fărîmiţare feuda.lă caracteristic îrnkegii Europe din
a"CeCI vreme, oit şi de vitregiile permanentulud pericol extern. Aşa se
face că, înceipînd din secolul al X.-lea, după sedentarizarea lor m Cîmpia
Panonică, în pofida unei puternice rezistenţe a români.lor, cetele regilor
unguri au început să se infiltreze în Transirrvan'iia,. ,:procesul ace5ta de infiltrare durîr:id pînă spre sfîrşHul secolului al XIII.:.la. Şi dUipă această
dată însă· românii din partea de nord-vest a ţării şi-au păstrat vechea or;..
ganizare in „ţări", rezisl!ind şi perpetuînd cultma lor materială şi spirittiială. Dooumentelle vremii, chiar şi cele, emis~ de cancelaria regatului
ungar, datînd din acele timpuri, p001enesc de „terra Blacorum" (Tera
românilor), ·ţările Oaşulluf, Lăpuşului, Sălajului, Ţara Haţegului, Ţara
FăgăraşuJui, Ţar.a Mar.amureşului, Ţara Bîrsei şi atîtea altele.
· Avînd ·o structură organizatorică deosebită de restul sfatului feudal
un:ga·r-. Transilvania şi-a păstrat forma autohtonă de organizare: voievodartu~. c:omun şi c,elorla'lt~ ţări române. ln această privinţă, cărturarul
ungur Losonczy Istvan scria, în 1783,. că „Ţara Ardealufoi, cu· care Ungci.ria se învecina la răsărit, se numea cîhdva Dacia de mijloc"; referindu-se fa venirea ungurilor în acest spaţiu; el arăta că· „regii unguri l-au
stăpîri:it prin voievozi ai Ardealului~' 7 , iar istoricul Szilagy Sandor afirmă
în- mod categoric că „TransHvania şi Ungaria nu s-au confundat nicioaată şi că ele au format întotrleauna două ţări diferite"k.
·. In secolele XIII-XIV, voievodatele româneşti de la Sud şi Est de
Car.pa.ţi s-au unificat, afim11Îndu-se oa state ce.J'.litrahlzate, independente
şi suvernne sub dinastiiile BasarabLlor şi Muşatinilor. In concordanţă cu
asemenea realităţi, Mireea cel Bătrî111 (1386-1418) se putea inti.tula acum
600°de ani: „Io Mircea, mare Voievod şi Domn cu mila lui Dumnezeu
L. Rebreanu, /,audă ţăranului român. Discurs de recepţie la Academia roîn Viaţa românească, anul XXXII, nr. 7, iulie 1940, p. 5.
·' ' I. Losrinczy, Harmas kis tii.kăr melly, Posonyban, 1783, p. 27.
8 S. Szi!<1gyi, Errlelyorszag tărtenete, I, Pest, 1859, p. 56 ..
n
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;;i c:u daruil lui Dumnezeu stă.pînind şi dominînrl to:l'lă ţm·a Ungrovlahiei
şi păţrile de peste munţi, încă şi spre părţile tătăreşti şi Amlaşului şi
Făgc"ir~1şului l1erţe,g şi Banalului de Severin dumn, şi de arnîndouă l}Jăr
ţile de pes\!:' toată Dunărea pînă la Marca cl'a Marc şi cet:1ţii Dîrntorunw
~.L[tpînilor"; Roma111 Muşat (1391-1394) se intitula şi el „Voievod al Ţării

Moldovt•i de la Munţi şi pînă la ţărmul Mării Negre"''·
,
1nccpînd din această epocă istodcă, o re:ihtate definitorie a spaţiului
('arpato-ponto-danubian a constituit-o con:inuitiate;1 sta teilor ·româneşti,
prL•zenţa lor fără întrerupel'e într-o zonă în care, prin desfăşurările de
forţă, majoritatea statelor şi-au întrerupt cxis'..enţa iPenitru perioade de
sule de ani sau au fost definitiv desfiinţate. Existenţa ţărilor române ca
s'.1ale feudale sepa!rate n-a afectat unitatea etnl.::'ă a poporului român, exprimatt1 în uniitatea de Qimbă şi cultură, în similitudinile structuri1lor economice şi sociale ale întregului teriitoriu românesc. Între e~e s-au păstrart
î 11 pe1manenţă legături µoli<tioe, eClOilomice, spiritua1e, organizarea internă
(domnia, dregătoriile, justiţia, armata, aHe instituţii feudale) fiind în linii
111al'i identică Siau asemănătoare. De asemeneu, în~re cele trei ţări rornânL· s-a înfiinţat o cunplă şi densă reţea <le relaţii economice. „ ... oe.a
dint.îi unire a românilor - scria N. Iorga - a existat cînd în capUrl căr1 urarilor nu răsărise această i:dee, în unitatea perfectă a vieţii economice,
:t';'Lt'rnută pe unitatea perfeotă a vieţii generale şi Ardealul a 'intrat şi el
î1i această viaţă plin intercil'cul.a-ţ.ia românească: un singur corp, un
-;ingur sistem, am zice, vînos, prin cai·e străbate acelaşi sîng~ viu" 10.
I 'c plan social-politk, românii -- cei mai vechi şi cei mai I11Umeroşi lo' 11itori din Transilvania - au fost supU'~i unei discriminări poliţice
<1cct~ntunte, Ump de secolle, oeea ce a făcut ca în Transilvania locul clasei
lor dominante să fie luat de ce;1 a cuceritorilor, ca românii să fie doar
loleraţi pe p[an polliic şi ·confesional. Dar etcest luoru n-a afectat uni!ah'a românilor 1pentru care, în tot Evul M('diu, Carpaţii n-'<lfll fost zid.
dc•spărţitor, ci punte de legătură şi adăpost. Pe tot întinsul vechi Dacii,
('viclenţiindu-se prin aceasta puternica l'or untW.tc, mmaşii daco-romanilor au păstrat neîntrerupt nuimele generic şi străvechi pe1J1tru toţi' lo(·uitorii patriei noastre - acela de român. Istoricul francez Jules Michellet, de pildă, sublinia în acest sens că românul „păstrează neştirbit
lot ceea c.e · i-au lăsa1t străbUiilii: portul, moravurile, 'limba şi mai •C'U
seamă marele lor nume de români" 11 • Evidenţiind continuita.tea şi unilaitea poiporului român, cronicarul Miron Costin soria: „Numele cel mai
adevărat, autentic, de la primua deSicălecat prin Traian este român sau
romanus, oare nume acest ,popor 1-a păstrat 'Întotdeauna între dînşii şi. ..
acelasi nume este da:t indeobste si muntenilor si mo:ldovenHor si celor
r·e 1J.ocuiC'SO în Ţara Transilvaniei" 1i.
.
,
n

Documente privind istoria României, veacurile XII-XV,

Bucureşti,

1950,

to

N. Iorga, Conferinţe şi prelegeri, Bucureşti, 1943, I, p. 53.
.T. Michelet, Principat('le dunărene, în Scrieri alese, II,

Bucureşti,

1973,

p. :11
11

p. :l:l7.
1

~

M. Costin, Opere

(ediţie

P.P. Panaitescu),

Bucureşti,

:.! - Acta Mvsei Porolissensis, voi. X
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Abia constituite în staitc feudale, indc'penidente, ţările rnmâne au
trebuiit să focă faţă peri·CQ,lului din sud, reprr•zentat cJp Imperiul oloman,
care, după ce cucerise înti-eaga Peninsu.l[t Balc~mic<i şi transforn1:1se ţa
ratele bulgarilor şi s:îrbifor în paşalîctl1"i, se afla, cătn' sfîrşitul semlu~.ui
al XIV-lea, în contact direct cu hof,arull dr sud aJl ·ţărilo:· rornâ'H'. Hrzistenţa comună împotriva pericolului o1oman, vidoriilt> repurtate în timpul
domniei lui MircC'a cel B{1trîn. Iancu de Hunrdo:-ira (1141 -l l4G). V1l:1d
Ţepeş (145li-14G2), Ştefan ce·l Ma1re (1457-1504) şi a altor d(lmni~~ori
au permis ţărifor române încă din secolul ·<111 XIV-lea să înclwiP înţelegc>ri
şi tPatate cu Poiarta otomană, înţelegeri prin care se recu:10ştea puteri>a
suverană a domnitorillor, iar în schimbuil unei sume de bani ,pe oare acc•ştia
se angajau s-o plătească suHanului, sub fo1mă de tribut. Poarta se obliga
să 11e respecte deplin.a autonomie şi integri1tatea teri•toriaUi. Ch'icJ.r şi mrai
tîrziu, la mijlocul secolului al XVI-lea, cînd asupra ţărilor rnmâne s-~1
accentuat presiunea politică şi eoonomică a Porţii otomane, nu s-a putut
ajunge [a ocuparea şi transformarea llor în provincii otomane, administrate direct de Poartă pe baza obiceiurilor şi legilor mahomedanc>, ci, prin
tratatele pontice aminitite, cunoscute sub denumiren de „Capitulaţii" numite în izvoairele otomane „Ahidname" - , ţăril'e române şi-au menţinut autonomia administrativă, conducînclu-se după 1legile şi obiceiurile
lor, păstiindu-se privi1legiile recunoscute în aiceste acte oficia.le.
La mijlocul secolului al XVI-lea în urma virtoriei de 1<1 Mohacs
din 1526, cînd Poartn otomană îşi instalează dominaţia asupra Ungariei
pentru un secol şi jumătaite, creîndu-se 1pe~;;<1lîcul cu n'şedinţa Ju Bud:a,
Transilvania iese de sub jurisdicţia Ungariei şi stabileşte cu Poa11la ncipot'turi de vasalitate în cailitate elf' principat autonom - suzeranitate
prin genul de tratate „Ahidnrune" - , uvînd deci un statut juridic ca oel
al ,celorlalte două ţări române. O astfo1 de situaţie a contribuit Ila strîngerea legăturilor între românii de pe ambele versante ale C1r.paţiJor. a
stimulat în mod firesc inteinsifioarea colaboră1rii, pc multiple planuri, între MOll<lova, Transi]Y;mia şi Mun'.cnia.
Ca un simbol a;l aspiraţiilor sale s.pre unitare, al drt>ptului său istoric de a trăi -liber şi independent în vatra strămoşeasci1, poporul român
a reuşi1L sii înfăptuiască, sub domni.a .lui Mihai Vodă Viteazul, reunirea
polHică a tuturor fiilor săi în hotan~le ce cuprindeau om nMi mare parte
a teritoriului vechii Dacii. Du,pă realizarea acestui ·aot, la 1600, Mihcti
Viteazul se intitula „domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi n toati.1
Tura MoiJ.dovci". Pe bună dreptate, în unirea ţărillor române, istoricul
~fkial a1l -lui Gabriel Bethlen, Gaspar Bojtinus, vedPa „ineviilabilis fatorum lcx" (împlinirea mwi legi a destinului inevitabil). Contemporanii au
văzUJt în vi,teazul voievod un .,restitutor Dacb1e", deri un nou ctitor al
străvc-chii Dacii, în formă românească.
Unirea înfăptuită sub scept.ruil politic al lui Mihcti Vitenzul a verificat în mod convingă·tor forţa 'ii autentidt<1tea i<:ll>alului poporului român
de unitate şi libertate. Cronicarul Şt. Szamosk()zi, co11tC'mporan Hl evenimentelor, a evidenţia:t sponi~ana solidariwre u românilor transilvani
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cu u~tile voievodului Mihai: „ ... rneamul români.lor care locuieşte în
::;utele şi cătunele Transilvaniei, rcsculînc1u-se pretutind,mi, s-a unit cu
poporu1l vc'nit" (din Ţara Românească - n.n.) 1:1•
DL'~i unirea celor trei ţări române a fos·t de scurtă durată, ea a rămas
u pn'zenţă vie în cugetarea şi simţirea atîi a coniemporaniil1or cît şi a
urma~ilor. Memoria unirii înfăptuite acum aproape 400 de ani s-a transmis <le la epocă la e1pocă, de Ja generaţie la generaţie. Dreptul impresC'riplibil al poporului român la unire şi indc,pimdenţă a reprezentat, în
C'untin1Uare, o dominantă a gindirii şi acţiuniJior marLlor oonducăiori de
ţ<1ră şi de oşti muniteni, moldoveni şi transilvăneni ce -au urmat lui Mihai
ViLPazu.\. Astfel, după Mihai Viteazull, ideP.a reconstituidi vechii Dadi, a
1111 ităţii ţărilor române, în hotarele lor strămo~eşti, a dominat planurile
politice, diplomatice şi mHitare ale mlliltor domnitori şi iprincipi, printre
cnr'<' ]{adu Mihnea, Gabriel Bethkn, Matei Hasarab, Vasile Lupu, Gheorgl1e Hakoczy II, Mihnea III, Şerban Cantacuzino, Cons tantin Bri111covea11 u ~ i nI ţii.
()pdlinul iot mai vădit al Imperiului otoman, sp1'E' sfîrşitul secolului
al XV 11-·lea, a permis Imperiului habsburgic să înceapă ofensiva împo-.
lriva Porţii otomane, aceasta vizînd în mod imiplidt ~i soarta ţărilor
rnmâne. In 1686, în urma victoriLlor obţinute asupra otomanHor, armata
;1usll'i·acă a pătruns în Transilvania, irnpunînd principelui Mihai Ap.affi
lr<ila·tul de la Blaj, ·prin oare arma1ta de ocu,paţie trebuia primită în
Transilvania ,,pentru iernat". Prin metode 1mhlitare foarte, în .anul 168ll,
I 1absburgii au obţinut de la Dieta Tnansillvaniei renunţarea „de hună
voil·" la suzeroni1ta1tea Porţii şi aoceiptare.a „protecţiei îmiPăratului" de la
Vi1•11i1. Practic, Transilvania dl·venea o provincie a Imperiului habsburgic, „lega.lizată şi statornicită" polilico-juridk prin Diploma Jeopoldină,
,,c102umenit" _care conferea împăralul austriac şi titllul de principe al Transi1lvnniei. Această situaţie a fost acceptată de Poartă prin traitatul de pace
de la Car1owitz (1688), în urma căruia Trnnsilvania era itrecută „ofi.cial"
sohimbîndu-şi astfel dominaţia
s.ub stăpînirea Imperiului habsburgic,
otomană cu ocupaţia habsburgkă. După războiul austro-turc din 171617 lfl, Oltenia a fost zmexaită de I:m,periul habsbu1·gic pentru o perioadă
ele 21 de ani (1718-1739), iar Banatul va rămîne ocupat pînă în 1918.
Sentimentele de u.nHate ale românilor s-au aocen tuat în decursuJl si
spre sfîrşitul secolu1ui a:l XVII-lea. Constantin Cantacuzino Stolnicul ·a
evidenţiat unitatea ituturor românilor. „Insă românii scria el - înţ.0leg nu numai ceştea de aici (din Munteni·a, n.n.), ci şi din Ardeal, care
încă mai neaoşi, şi moldovenii, şi toţii dţi şi î111tr-alt parte să afJlă şi cu
această limbă ... -tot români îi ţinem, că toţi aceştea dintr-o fîntînă au
izvorî•t şi cură". Tot el a evidenţiat cu pregnanţă nu numai originea
română - evocată şi de antecesorii săi - ci şi cea daco-romană. „Avem
-;;i acest semn - scria el - că atîta se unise acei romani de aici eu acei
dachi, cît nu s-.au ma:i despărţit apoi între dî1I1şii nid cînd s-au rupt den
lmpărăţia Romană şi au intrat peste dînşii alte limbi, ci tot în!Lr-una
1

u Cf. P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul,

Bucureşti,

1934, p. 171.
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s-au ţinut şi au rămas pînă astăzi" 14 . Dimitrie C'm'temir a evidiPnţiat şi el
unitatea românilor scriind Hronicull vechimJi româno-moldovlahilor, a
cărni primă parte se inti;tula semnificativ „Hroni'Con a toati\ Ţa:ra Românească (care apoi s-au împărţi:t în Moldova, Munteneasca şi Ardea.lu1~)" 1 ă.
La sfîrşitul războiul ruso-otoman din anii 1768-1774, coroana habsburgică a mobilizat ·armata şi a s,prijinit Po~rta în cadrul rtrialativelor,
pentru a nu permite ţarului să obţină avan1~aje prea mari. DrPpt rPoompensă ,pentru acest ajutor, Habsburgii au cerut Porţii otom1.111e o
rectificare de frontieră în sudul Galiţiei, sub pretext că au nevoie ele o
fîşie de pămînt ~·omânesc pentru a lega Galiţi·a, pe care o ocupas·eră
în 1688, de Impeu·iul habsburgic. Prezerntînd o hartă fatlsificE1U1, Habsbu1rgii reuşesc să ·anexeze un teritoriu mult mai îrntins din nordul Moildovei,
teritoriu cu nurrn0roase vestigii ale isto1fri româneşti, inalu1'iv vechea
capitală a Moldovei feudale, SuC€ava. Actul de cedare semn·at la Parlmutca, 1pe Nistru, în 1775, şi apoi inclus în tratatul de pace sPrrmnt mai
t.'irziu, la Siştov, înire Austiria şi Poa:rt*1 otomană, călca vechille „0a;pi1'.ulaţii", Imperil.lll otoman neavînd drPptul să cedez~ u1id un petic de pă
mînt din trupul Principatelor româneşti. Protesitele popor:ului, boieri lor
şi clerului românes,c, în frunte cu domnitorul Grigore Ghica, îm:pnbrivu
înstrăinării ·teritoriului ţării au rămas fără ecou. Domnul ţării a fost
asasinat de otomani, la laşi, în ocitombrie 1777. GuveTJml habsburgic a
denwnit la început 1noul teritoriu „Moldova aus.briacă". Curînd însă,
pentru a masca anexiunea, Austria denumeşte aioest teritoriu ,,Bucovina",
după denumirea pă<lurtlor de fagi de la Cosmin. Pină în 1786, Bucovina
a fost menţinută sub administraţia militară ausitriad, iar după aceas·tă
dată a fost alipită Galiţiei, ca o simplă circumscripţie adminisfrativă a
acestei provincii, fiind ţinută sub ocupaţi·e pînă îrn 1918.
1n urma războiului ruso-turc din 1806-1812 încheiai cu .1x1c-c'n de
la Bucureşti, Imperiul ţiarist a •l.l'UŞit să smulgă jumătatea ·d<' e.;.;l a
Moldovei afJ.aită între Prut şi Nistrn pe care a anexat-o na Irnrperiu sub
denumirea de Basambia. A·censtă provinde a rămas ~;ub orupaţ.ie tot
pînă .în anul 1918.
Atunci cind, In procesul des 1trămării feudalismului şi în acC'l,1 <t1l
dezvoltării relaţiilor capitaliste, e\lemenitelor de unitate materia'1ă şi 51µiritua:lă, <le limbă şi cultură, de urnitate etnică ~i a conştiinţei de neam,
aspiraţiilor şi ideialluri.lor oomune li s-a adăugat impulsUJl dincHnic nl
progresului economic, conştiinţia uni1tăţii de neam s-a dezvoltat în con-·
ştiinţa naţională, iar năzuinţa de uni:tate a devenit un ţel politic, ţL~'.ul
unirii tutumr forţelor româneşti întT-uin stat naţional unit.ar.
O deo,sebită semnificaţie în 'lupta pentru libertate sooială ~i naţion:dă
a poporului român a avut-o marea răsooa~ă din <mul 1784, -condusă ele
Horea, Cloşca şi Crişan. MHrx scrk1 ·că Horea plănuia e'liberarea neamului său, el devenind „simbolul l't'naşterii Dadl'i". Cuvîntul „Daci.a" căruia i se va adăuga ~i cd de „Hounânin" a dPveinit, deaHf>Pl, un -evi1

(edi1,ic M. Gregot·ian).

14

Cronicari 111untc1,i

15

Operele principelui Dimitrie Cantemir,

Eun:re~ti,

Bacurcşti,

i"(il, I, p. 5-1-55.
1!=101, VIII, p. 57.
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ltl'voluţk1 din 1821, deschizînd porţile istoriei mode•rne a Ilomâniei,
r1·Vl'ndic:i11d „dreptatea şi sfovozenia" pentru popor, a pus temeiurile
prngrn1nului de constituire a unui stat naţional şi modern românesc
1111i1Hl rl'vendkările de elliberare sod1ală cu cele <le eliberare naţională
~i i11 ,pprspectivă de unitate statală -- .ale românilor. Revoluţia, cu
adînc ·răsunet în rîndul maselor transi.lvane, a prilejuit lui Tudor Vladimirf'scu, ronducătorul ei, să scrie cuvi1rnte •memorabille: „., .. fiind la un
gînd i;i într-un gilas cu Moldova, să prutem dîşti:ga deopotrivă dreptăţile
.•r·1•:-.tor prinţipaturi, ajutorindu-ne unii pe alţii" 16 .
Tn contc>xtul istork întemeiat pe ascensiunea ·rev011uţiilor burghezc
di 11 Euro1pa, i·cvoluţionarii români de la 1848 proclamă ideea „;triumfului
drPpltl'lui asupra tări<'i", anunţînd „în numele revoluţiei române", dreplu.I li<P unitali• 1?i independenţă al popo'l'.'ului român. ln aces.t context a
g1isit un put<·rnic· <'cou dezideratul exprimait de revoiluţioniarul democrat
Nlr·11J;u• HrtlC'L'Sic:u: „Vrem să fim o naţiune, un'=!, puternică şi !liberă prin
drqptul i;i da'.oria noastră, pe111tru binele nostru şi al celorlalte naţii,
l'ilci voim kri2frea noasitră şi avem o misiune .a împlini în om'C'nke"n.
Pc•sle îrnpotrivirPa des.chisă a unei bune părţi a marilor puteri, la
:n irnrnm·i~ 1859 a triumfiait din nou voinţa de unitate a poporului nostru.
„'./,i ci<' aur a veacului", cum au numit-'O contemporanii, Unirea Princip 11i'lor, rl'<tliz:1tă prin aceea cc' Mihai.I Kogăl1nkeanu definea dre.pt „actu1l
1•111·rgic al naţiunii", a reprezentat încununarea unui proces istoric obiectiv. l l1iin~;1 Mo11dovc•i C'U Muntenia şi cr<~area statului mode1rn România
;111 ('()llsti tui l punctul de pic-care !'!Î pîrghia de susţinere a tuturor eforituri lor ck~puse pentru desăvîr!;iire<J uniităţii naţionale şi statale, de at.riacţie
1)('11(ru toate provinciile românc•şti ce se găse~m încă sub stăpîni1rea străină.
„( "ind s-a alcs Cuza domn scria, ipe bună dreptate, cărturarul tr.ansilv:11H·a11 i\lex;mJru Papiu-Ilarian - entuziasmul 1la românii din Train:sil\ <llli:i l'ra, pa 1te, mai mare decît în Principa.te" 18 •
Ca ~i C'el c'Ialtc acte' defini'tlorii ale istoriei noastre naţionale, Unirea
di 11 I B5D s-n înfăp:uit n1 expresie a voinţei po,porullui român, cons1tituind
!>"'lilru popoc1rele din Eur~pa, dar mai ales :pentru ce!le din centrul şi
sud-f'slul continentului, o ilustrare rconvingătoare a aplicării 'În viaţă a
!Jl'indpiului dreptului de autodetem1inal'e, C'Jl Unirii pe baze plebiscitare
;i două teritorii aparţinî1nd unuia şi aceluia1i p01por. Ulterior, unificarea
I taliei, Germanici ~i altor sta;te s-a realizat prin forţc"1, pe oa:lea armellOr,
rnmânii au ofeiri:t însc"t solluţia plebiscituijui, .a căii paşnice, aceeaşi soluţie
pl' C"are o vor folosi ~i în mcmombilul an 1918, dnd s-a încheiat procesul
d1• făurire <1 statului 1nţional mmân. !n esenţă, em so:luţia voinţei nai, io11:1lc, căreia geniul politirc al p~porului român i-a găsit drum de apli1·:1 ;·1· p2 calea 1paşnică, prin utilizarea tuiuro:· posibililăţilo.r conlPxtuiui
1

! >rwnme11te pril'incl Istorie Uomâniei. Răscoala din 18~1. Bucurc~li. ll, p, 3'.1.
; ' "\. Bi'\ lce:;cu. op. cit., p, 12fi.
·" (; 11.fi1·ea social polilică despre Unire (1859), Bucure!;-li. 196'1, p. 2H-'.'.75,

J;
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is·torico-diplomatic. Tocmai aceasta C:'Xpllică de ce teritoriul H.omâniPi a
devenit, în timpul dornnil~i lui Cuz:t !-ji după aceea, loc de pregătire şi
pornire a mariilor acţiuni şi mişcări de deşteptare naţională pentru popoarele din sud-estul Europei, de ce România a devenit sprijinitor activ
al luptei pentru formarea statrlor unitare naţionale şi independernte în
sud-estul Europei.
Unirea din 1859 şi cucerirea independenţei de stat în 1877, nu deschis o etapă nouă în mişcarea pollitică şi naţi'Onală a românilor, în viaţa
economică, socială şi culturală a ţării. Ideea 'libertăţii naţionale a Clljprins
gîndurile şi voinţa unm· largi pături sociale, ale forţeilor .poHtice burgheze înaintate, ale socialiştilor şi asociaţiilor culturale, înscriindu-se
ca un obiectiv oc:nitral al activităţii acestora. Lupta rnmânid'Or din teritoriile afrrate sub dominaţie străină, ;pentru dreipturi politice, economice
~i eul tm·a.le, găseşte un răsunet tot mai puternic ·în întreaga ţară, mai
ales după ins:taurarea duailismului austro-ungar, în 1867, şi a măsurilor
rie deznaţionalizare forţată a românilor din Transilvania.
După cucerirea independenţei, România devine tot mai mult .centrul
1uptei de elib('rnre naţională a rOIIllânillor din toaite provinciile aflate
înioă sub stăpinire străină (TransHvania, Banaitull, Bucovina, Basarabia).
La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi înce,putu/l secolului al XX-lea
are loc o înăsprire accentuată a ·asupriirii naţional:e a românilor din provinciile a:fiLate sub dOIIllinaţie străină, ceea oe a dus şi la intensificarea
simţitoare a luptei de eliberare :naţionallă.
· · SocietăţiJe culturale de pe înrt:reg cuprinsul rpăunîntului românes-c,
marille personalităţi ale ştiinţiei şi cul·turii româneşti - în frunte cu
Nicolae Iorga, Octiavian Goga, V. A. Urechia, V. Lucadu, A. D. Xenopol
- se afirmă în primele rînduri aJe luptei pentru unitatea naţională.
La înc~putul secolullui al XX-lea, dezvoltarea soci-al-economică şi
politkă a ridicat în faţa naţiunii române necesitatea inexorabilă a desă
vîrşirii unităţii statale, a elliberării tuturor provinoiilor româneşti aflate
sub stăpînkea străină şi unirii 1lor cu Ţ-am. România a participat - în
1916-1918 - la primul război imonrlial ,pentru oauza sa dreaptă - reunirea într-un stat puternic şi independent a tuturor iiomânHor. În luptele
pe•ntru <J;părarea p:imîntului patriei împotriva ocupanţilor militarişti geirmani, în timpul primuilui război mondial, 1wntru s~1l'. 1 vgardarea unităţii şi
integrităţii terHorialc, <ffmata română, mase:le po,pulare din întreaga ţară
au înscris la Mărăşti, Mărăşe;;ti, Oituz .c_;i în multe alte .locuri pagini nepieritoare de eroism şi abnegaţie, de spirit de jertfă şi pa1triotism fif'I"binte, imprimînd luptei sale un carncter popular şi naţional.
~ · Prăbuşirea ţarismului, viotoria revoluţiei socialiste din Rusia au ră
sunat ca un îndemn înflăcărat la \lupta pentru realizarea aspiraţimor de
libertate şi autodeterminare a1e tuturl()r ipopoa~·elor lumii. In mişcarea
poipoareUor pPntru autodeiterminme niaţională şi în[ăturarea dominaţ1iei
străine s-a încctdrat organk şi lupta poporului român. Ea ia avut un
caracter larg, burghezo-democratic, antr0nînd clasa muncitoare, ţărăni
mea, intelectuillitculea, celelalte forţe sociale şi pa/litice.
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In oadrul lu1plci perrtru unire a activat şi o puternică mişcare ·a românilor din străinătate, formată din prizonieri de război, personalităţi
politic·c· ~i culturale, mii de voluntari, care s-au organizat în comitete
11nţionulc„ în unităţi miliitan~, au publioat numeroase reviste, gazete, bro';>lll'i, :1u mobiliza•t opinia ,pub!lică internaţională ~i cercurile politice in1'1111>11 tl' ;de vremii, în sprijinul cauzei naţion~de româneşti (în Rusia,
1"1 ;111\:1, ltaliLt, Anglia, S.U.A., Suedia ş.a.). Printre fruntaşii acestor ac\i1111i se nurnănm Octavian Goga, Vasile Lucaciu, Traian Vuia, Take
lllll!'SCU, V·asi•'.c Stoica, dr. I. Cantacuzino etc.
Tn provindilc româneşti din Austro-Ungaria, vestea victoriei revo111\ii·i clin Husia a trezit speranţe şi a impulsionat lupta pentru elibe-„
l':1n•:i na\ională. Pornind de la cele de mai sus şi în contexittlll istoric dat,
l.1 '.!.7 !ll:trtic• 1918 Basarabia s-a unit, prin voinţa poporullui, cu România.
M:1l'ill· manifestaţii ~i dC'rnonstra1ii populare desfăşurate în tot cursul
.11111lui ID18, acţiunile iniţiate de asociaţiile şi societăţile culturale româ111";;11 1x•rll ru afirmarea ideilor unităţii naţionale e:xiprimau actul de voinţă
.11 i11t n•gii 11;1ţiuni române'.
J ,:1 I li octombrie 1918. 'Îrn chiar incinta pm1l.c!iffientu1ui ungar simbol al oprimării naţionale - se rostea is.torica dedl.araţie de independenţ{1
n 11oţiunii române din Ung•a1ria, primul pas hotă1itor •către înfăptuirea
1lnirii: „I'<' krnL•iul dreptului firesc că fieoart' naţiune rpoate dispune,
lio1ărî si11gură şi liber ele soarta sa, naţiunea română din Trm1siJvania
iJ, 1n•:;;l.c• s{1 facă <lf'Urn uz de acest drept, ca liberă de orice înrîuriri străine
s11 ho11'\1·uscil singură .aşezarna ei printre naţiunile libere".
C'(1·1 rP sfirşit ul nnului l!H8, încheierl'a procesului de formare a stat ului 11;1ţl()J1<d u11i·L1r n inlrnt într-o etapă de r.apidă desfăşurare. Destră
rnarna mon:whil'i austro-ungar<' a acoe1C'rc1t \lupta pentru unirea BuC'Ovinei
1·11 I l.llmâni11. La J 5 :rn noiPmbriL' Congresul rcprPzentanţ.mor populaţiei
tli11 Buc·ovina, prin hohirîrea unanimă, a decis „Unirea necondiţionată şi
p1•11(1·u vp:·ip a Bucovinei în vechile ei hotare cu România". Actul unirii
ll111·11vi1wi cu Homâni<1 a fost salutat cu entuzia..;m de poporul român de
J11' înt.n•g tc•ritoriul ţării prin numeroas:e manifestatii, te.leg-rame, scriisori,
pr1·s;'\ ··i a uvut un !mg ecou internaţional. AsHel, ţinJUturile Ţării de
,'-;us, c~i: (' păstrau o..;i<"mintelc lui Ştefan CL'l Mare şi ale ialtor voievozi
rn111âni, 'locuite clfo1 '.otcleauna de români şi alfrturi de care, în iimjpul
·,lăp·inirii străine, se aşezaseră şi allite naţionalităţi, ca ruteni, ,polonezi,
,1!,<Tm<111i, îşi ocu1pau acum, după 144 de ani de dominaţie străină, locul
dl' dn•pt în cadrul statu.lui naţional român.
într-un strîns paralelism se desfăşoară şi evenimentf'lf' di111 TransU\ ;inia. Prin izbucnirea revoluţiei burghf'zo-dernocmtioe Ia 18 '31 octomhriP 1918 s-a constituit Consiliul Naţional Român, ,,ca unicul for care
n·pn'zentil voinţa poporului român", formiat din şase socia/1.-democraţi
";>i ş;is!' reprezentanţi ai Partidului Naţiona[ Român. Pe întreg terH:oriu[
Tr:111-;i !Y<inif'i s-au fonmat consilii judeţene, lomle şi gărzi naţionale, ca
C1;·g;11w ;il0 unPi largi mişcăli rPVDluţionar0 burghrzo-diemocra.ticf', care
<'•'1 i\·;111 :-;i1b condurer2a Consiliului Naţional Român Centrul. In ammifesiul
J.111~;1t Ja 7 '.W 'JlOiembrif' 19lfl. pentru prrg;ltil'Pn nrnrii adunări de \q

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

XII

M.

MUŞAT

Alba IUiia, se arăta: „Mersul irezistibil al civiUzaţiei omeneşti a S•2'0S şi
neamul nostru românesc din întunericul -robiei 1a lumina conştiinţei de
sine ... Vrem să trăim alături de celelalte naţiuni ale lumii, liberi şi indeipendenţi"19.

La 1 decembrie 1918 s-au strîns ~la Alba Iulia, pe dtmpUil ]ui Horea,
peste 100 OOO de oameni, ţărani muncitori, intelectuali, meseriaşi, veniţi
să consfinţească aotu1 legic, ·obiecti'V şi progresist, de încheiere a procesului de formare a statului naţironal uniitar român.
Hotărîrea istorică a Unirii a fost luată într-o atmosferă de put~rnic
entuziasm - de către Marea Adunare Naţională ca org.an politic reprezentativ al întiregii naţiuni .române din TrLinsilvania, formată din 1226
de,putaţi aleşi prin vot universal de către cercurile f'lc21toraJle sau desemnaţi de toate instiituţiile româneşti din Transilvania. Adunarea ,pqpuiară a 1celor peste 100 OOO români veniţi din toate părţile, a primit hotă
rîrea Unirii cu însufleţire de nedescris, ca şi adunărille locale, ale celor
răma~;;i acasă.

Alături de cunoscuţi oameni politici şi f.runitaşi ai mişcă.rii naţionale
au participat ~i 150 de delegaţi ai sooiaJl-demooraţiei române, reprezentînd aproa1p~ 70 OOO de muncitori organizaţi2° „Au răm<;s înitipărite cu
litere de aur în marea ·carte a istoriei pa'triei - subliniază tovarăşul
Nkolae Ceauşescu aceste cuvinte •al:e Rezoluţiei de la Alba I Ulia:
„Adunarea natională a tuturor românilor din Transilvania si Banat adunaţi prin reprezenta11ţii lor îndreptăţiţi Jia Alba Iulia î1~ ziua de 1
decembrie 1918, decrete;ază unirea acelor rumâni si a tuturor t<::ritodilOT
locuite de diînşii cu România".
·
înfăptuirea unităţii statului român a realizi2Jt cnd·rul naţiona.1 şi social-economic pentru dezvoltarea Homâniei moderne, a avut o înrîurire
pozirtivă asupra întregii evoluţii economke, politice şi sociale a ţă.rii.
S:-au creat condiţii rpentru dezvoltrarea forţelor ,progresiste <ile societăţii,
ale olasei muncitoare, al·e partidului său po1!itic.
Istoricul Hct al Unirii Tmnsiilv<mici cu România a gă•;i,~ sprijin şi în
rîndul unor reprezentanţi progn'si<;;ti ai poporului maghiar, ca şi al
oamenilor muncii aparţinînd nraţionalităţilor conlo,:-uiitoare din Tra1nsdlvania, interesaţi în 'lirhidarea oprE'siunii naţioncile şi so2iale. Astfel!,
în manifes.tul din 3 noiembrie 1918, scimnat de reprezentanţi de seamă
ai vieţii culturale şi obşteşti ung,:i,re, printre care Ady Endrc, Bartok
Bela, Kodaly Zoltan, Varga Jeno, se spunPa: „Faţă de naţiunile suc·ori nu
avem nici o pret~inţie. Şi noi ne consid10răm o naţiune reînnoită, o forţă
acum eliberată pe ruinele monarhiei. Ne trE'zim u~uraţi la conştiinţa faptului că nu mai sîntem forţaţi să fim stHpH asupririi. Să trăim unul lingă
altul în pace, ca naţiuni aibere între naţiuni libere" 21 . La r:îndu:l său, prefoct.u1 maghiar al comitatului Arad, dootor Varjassy Lajos, afir ma: „Eu
1

rn Românul, anul VII, nr. 11, din 8--21 noiembrie Hl18.
T. Albani, Douăzeci ele ani de la Unire, I, Oradea, 1938, p. 225-228.
21 Adevărul, din 2B Octombrie/10 noiembrie 1918.
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natural oa un popor plin de demnitate să nu mai
- cum nid noi (ungurii - n.n.) nu am to;lerat:-o

f;1ţc"1

dl' Austria" 2 2.
În irnrnarie 1919, printr-un manifest, s-a adus la cunoştinţa publi:-:ă
iloli"t1·ir(•;i populaţiei săseşti de unke cu România. 1 t.rimiţ.îndu-sP po:porul11 I m111frn „salutul frăţesc, cu urările c01·d~ialle de îndeplinire a id Pal uri1lor
";!11• naţionale". Aceeaşi atitudine au adoptat-o şi şvabii din Banat, oare,
111ln111iţi în Congresul de .la Timişoara, aT.e oărui lucrări s-au desf.ă
,.i1r:1t în august 1919, şi ....au exprimat dorinţia unkii fo,r cu România, consiil1•1·ind ·Că „hotărârea de la Alba Iuliia eslte o 'chezăşie pentru dezvoltar1·;1 l'tnică !-?i cultura1lă" 21 . To·t în i:anuarie 1919, populaţia evreias.2ă din
'l'r;1,11silvania a aderat si ea [,a ho:tărîrea de unire a Transilvaniei cu Româ1ti:i şi l'ăuri1·ea sitatulu( naţional unitar român.
Conf(•rinţo c10 paC'e de la Pa"is (1919-1920) dr după primul război
1111>1Hiial 1111 ii t 1·cbuit decît să ţină 1conit de vointa unanim exprim:iti1 a
1111p111·u l 11 i 1·1111u1n ~i sfi consfinţească o situaţie deja existentă, dindu-i o
1·1111.s;i<T.t!'t' juridică internaţiom11'ă '24.
f11 pl'rspecfiy;i istoriei, marile înfă;p~uirli a.le poporului român din
l!Jl!I si11t t•xprcsia luptei !:'i sacrificiilor naţiunii române\ a aspiraţiilor
ii<· v1·;1{ ud <tic• unui popor hotădt să :trăiască unit, H:ber şi independent în
v:itr:t strtt1110'.7<'<1scă. Ite:levînd împrejurări]~· istorice ale desăviîrşirii aces: 11i pro:·1•s, lllvmăşu:l Nioolac Ceauşesou ară.ta: ,,Alcătuirea s~atului ro-:1111Î111··,t· 11.1\io11;tl unitar 'nu este deci un dar, .r2zul:atul un.or conferinţe
i11l1•1'11.i\l1111.il<'. 1·i rodu:I lupt.ci neobosite duse de <:ele m::.ii înaintate forţe
.iii• ·.1i. j, ::i\ii, iii· 111;1s<·l1• \;1rgi populan' p1·ntru unire, produsul lc:gi;:::·a:l
il1„·.v<llli'11 ii ist11l'it·1• sll:·i;11\(• şi na\ion:ilt•, a poiprwului rnmân" 2 ;.
.
Mm1•a lJ11i1·<· din Hllll a ridica•l pc o ircaµl1i1 ,.;uperioc1r[1 comunitatea
d1• vi,,1\;"1 1·c·o110mică ~i ~pi.rituală statornicită de-a 1lungul vvacurilor înitre
l1i:1t1• 1t·1·itorii'lt• române~ti, a realizat cadrul naţional şi. statCJ.] pentru
d1·~volL1rt·:1 mai rapidă a forţelor de producţiC', a marcat în.mănuncherec;
111 gl':11iil,<·il' ;1··t•luiaşi stat a <'n.ergii.loe ~i cap:,:,2ităţilor cr••atoare ale înt 1·1 ·gul u i popo.r, a unii~ la scarcl naţ.jonailă forţele poli tic::~, pafriotlce, reV< >i uţio1 litn•. liomânia rcîntrcgiiă în hotarCllc s:a1le is'.·odc:e avea o supra-,
1'.i\;1 d1· 2V:J U·iV km~ (raţ,ă de 137 OOO km~ î~:iain:e d~· 1918) ·'ii o populaţie
d1• l!l o;,7 G:W 1locuitori în 1930 (faţă de aproxim.1tiv 7 250 00 locuitori în
I!l I!i). H.eunind în vatra sirărrnoşească şi provincii.le româneşti aflate su!b
.'•li'1pînirea strdnă, România a <:ontinuat să rămînă un stat naţional unil;1r, 1·,1111[111ii constituind covirşitoa.rea majoritate a ,pOipUlaţiei ţării. Astfel,
• 1"1 l'or111 rec:ensămînt ului din 1930, din totalul populaţi.ei ţării 7 l,90/0
1·1·ot11 rnmâni, 7,no;o maghiari, 4,40;0 germani, 40;0 evrei, 3,20;0 ruteni şi
11. ·r:tinkni, 2,30;0 ruşi, 20/o 'bulgari, 1,50;0 ţigiani, 10/o turd şi tătari, 0;80/~
1

~~

Arucly

Kăzlony,

din 21 noiembrie HJHI.

1

Institutului social Banat-Crisana anul XXI, 1943, p. 420.
~ 1 M. Mu~at. I. Ardeleanu, op. cit„ p. G41. ·
'
~'· N. Ceau~escu, op. cit., lJ, Bucureşti, J!l77. 11. 4~.
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găgăuţi,

0,30/o cehi ~i slovaci, 0,30/o pdlonezi, 0,10/o greci, sub 0,10;«> albanezi, a11meni etc.26.
Int<'ldrea potenţialului uman ~i eoonomio cil ţării a creat condiţiile
necesare fructificării la scară naţională a bogăţii!or solului şi subsolului,
a accentuat rolul industriei în ansamblul economiei naţionale. Legăturile
economice tradiţionale au căipătat acum un nou ccidrn geografic-9tatall,
ceea ce a asigurat pieţei naţionale un caracter pe deplin unHar. Acest
fopt a de'tenninat o restructurare -oantHativă şi calitativă, o întregire a
sistemului industriei şi agriculituri, a sistemului de transport .<şi de comunicaţii, a mărit nrnsa mijloacelor de producţie din fiecare ramură, a
completat structura intemă .a unora, oa şi a organismului economiei ca:pitaliste în general. Provinciile româneŞ'ti reunite cu ţara prin a-ctele
plebisdtare larg democratice s-au încadrat treptat în economia naţio
n.ală, unde Ie era locul. legitim, fires•c. Ţinute în trecut în situaţia de
anexe furnizoare de materii prime şi piaţă de desfacere .pentru ,produsele industriaile diin regiunile dezvoltate ale marilor imperii vecine, ell'
cunosc acum, datorită efortului economic all staitului român, un proces
ascendent de dezvoltare. Aşa, de exem,plu, din numărul societăţilor anonime industriale care se aflau pe ·teritoriul provinciei istorice româneşti
Transillvania în 1939, a;proape trei sfe1ituri au 1uat naştere după Marea
Unfre din 1918. Sub acest asl:X'ct, efm•tul statului român .reîntregit este
cu atît mai concludent dacă se ia in cal!Cul fa.pliul că, în primii ani postbdid economia românească, ca şi a ceLo:r1laJte state din c<?ntrul şi sudestul Europei, a fost confruntată cu probleme economice deosebit de
grave. Marile distrugeri ,provocate de război şi de jaful OC'Upanţilor străini
au făC'l.lt oa în 1919 întreaga producţie a României să nu de,păşească circa 20-250/o din nivelul anteb€f!ic, ceea ce !Înseamnă o involuţie de circa
un deceniu şi jumăta:te. Deaafol, pagubele provo2ate României de ocupanţii străini în primul război mondial estimate şi confruntate de Conferinţa de pace ele la Paris, se ridică la b:bufioasn sumă de 72 miliiarde
lei aur, fără a mai soeoti pierderea tezaurnlui naţional, ca şi cei peste
800 mii morţi, răniţi şi dispăruţF 7 .
Ca urmare a eforturilor şi saol'ificiilor făcute de po1~'.1rul român, a
cajpacităţii sale de a pune în valioare bogăţiile de care dispunea acum
ţara, refacerea economică s-a încheiat îrn linii mari în anul 1923, după
care a urmat o dezvoltare accentuată a forţelor de producţie. Aşa se
face 2ă în 1929 producţia industri,a1U1 era de 2,3 ori mai mare decît în
1913, un ritm mai accentuat de dezvoltare cunoscînd industria grea, textilă, extractivă şi de prelucrare a lemnului.
Cît priveşte agricultura, această r8Jffiură a fost 1puternic influen:ţiată
de reforma agrară, legiferată în perioada 1918-1921, cea mai profundă
reformă înfăptuită în centrul şi sud-estul Europei după primul război
1

~" A1111aru1 statistic al. lfomunici. pe anii. lf).)8 .~i 1940, B11<:'t1re~ti, p. 480, S.
SarnuiUi, n·. C. GeorgesC'U, Populaţia României., BuC'ureşti, Hl37, p. ;,il-51.
27 Arhiva generală a Ministerului de
:0 1920, p. fi5-66.

Finanţe;

fond Datoria publicu, dos::i.r nr
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mondial. Reforma a dus Ila lichidarea proprietăţii latifundiare şi la diminuarea considcrabi.lă a marii proprietăţi. Astfel, din cele 9 2-12 930 ha,
nît reprc•zpnta suprafaţa moşii.lor de peste 100 ha în 1919, au fost exprOf!Jriail' li 313 480 ha, adiieă peste 660/o. Fără capital şi inventar agriool
l'Ol'l'spu11ză:~or, fără suficiente cunm;itinţe agrozoot•f'lmke, fără splijinul
st.iii ului, cu o lege a m()!Ştenkii eare a divizat continuru ipămîntul abia
<'r'tpiHnt, loviţi la numai oîţiva ani după refonmă de marea criz[1 econo111icii1, ţăra111ii proprietari s-au văzut în oele din urmă sărăciţi în anii
crizl'i l'.con0rmice.
Cu toate limitele sale, cauzate de clauza i-i1scum,părării ,pămîntului
')i a 111oclullui de aplicare, reforma agrară a exercitat o influenţă pozitivă
01s11pra vieţii economice, sociale şi politice a României, a accelerat pro1·1·s1il de d<'zvoltare capitalistă a ţării, a contribuit la îmbunătăţirea s'ih1;1\il'i matl'ria,[e a ţărănimii, a dat o lovitură puternică moşierimii olasa can• d0venise o frînă în dezvoltarea societătii român.esti. Totoch1tă,
pd11 1't•ror111.;i agrară s-a realizat unul dintre pun~tele fund.:imentalc euprl'lls1• i11 rl•zoluţiilc de Unire, s-a înffiiptuit un anumit echilibrn în dis1 rllrn ţia pr·oprietăţii agrarre pe întreg teritoriul României şi, im;pllicit, o
:>udură a statului niaţional român. În 1929 producţia agricoiă era cu
l·I00/0 mai ·m<1re ckdt în 1922.
I >i11 punctul de vedere al st.ructw·ii profesionale, unirea noilor provl1H'ii 1111 11 modificat in chip substanţial structura ,populaţiei; în 1930
pop11L1\i;i l"lll'ală reprPzenta 78,90/o, cea urbană 20,11l/0 din totalul popuL1\l1•l; l11~1rnîni;1 <iV<'·il un oraş cu peste jumătate de milion de locuitori
(l\111·111'1"111111, n:11 :!1111), p;itrn c·u pestP o sută de mii (Chi9inău, Cernăuţi,
Ll'„I, (;.11;1\I). 111111(1 l'll :p1·sll• 1·i11d:wci eh- mii; sk1t.is1.ica pe profosiuni (1930)
il1";il;1 •('ii 'i':.!,:1°/u din c·ct.(1(0nii llomâniei 1lul'1rnu în rmediul rurali, 9,,40/o
pri11 pl"ill'1lirc·;in•;t unei activităţi industriale, 4,80;0 ca fu.nil'ţionari publici,
l,:!11/u lu1T'înd ,în come.1i şi credit, 2,80;0 în br.ans.porturi ~i comunicaţii-.
l11•1'ornll'll• din ;1111ii 1Dl8-182:~ ;iu schimlbat -în chip radio:~l vechile
„ll"llC'lllri soci:ih• şi po'litice, dind nnştere, din punct de vedere institu\i111111l, u1ll'i Homânii dPoscbite de cea veche. Dar României nu a însemliitl. doar p'rnvincii reunificate; a însemnat şi un nou sistem social şi un
nou sistem politk; a însemnat trecerea de la liberalismul nedemocra1tic
Li cll•mocraţia liberndă; şi din acest ,punct de vedere, intern, România
a lnst. opl'l'a şi contd:buţira -luptei forţetlor democratice şi patriotice, a perso11aliU1ţilor politke care au impus refo.rune 'l'ă<licale de rna,tură a mod1•rnizct din temelii structurile economice, sodate şi politice ale noului
~.tnt.

l>up<1 Marca Unire din 1918 în disipozitivul forţelor sociale s-;:iu produs im.portante modificări, generate de actul făuririi statu1ui naţional
u1 ii L11·, prPcum şi de muh1ţiile survenite în baza economică.
lJc·zvoHarea industriei a dus Ila eresterea numerică a clasei muncitoare, la întărirea rolului silu în 'Viaţa ;ocia.l-polHici'\ ;i României. O caracteris tkă irnpmtan tă a reons;ti tui l-o concentrat'l'-' munci tm·ilor în întreprinderi muri din centre şi regiuni cum sînt: Bucure7ti, Valea Pra-
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hovei, Vallea Jiului, Reşiţa, CJuj, Braşov, ~.a., oeea ce a creet condiţii
favorabile organizării ~i luptei împotriva nînduielil!or existente. Prin
acţiunile sale revoluţionarn, prin ,pro.gramul său de luptă, clasa mun~·i
toare s-a afirmat ca purl1.ătoarea idealurilor de dreptate socială, demoC'faţie şi pmgres ale întn:'gului popor.
In timp ce Cilase1le dominante considerau că Unirea le des•chisese noi
posibilităţi de oonso~ida:re a ,privillegiilor lor, de exploatan· a oameini!ur
muncii, forţele înainfa1te - Î!n frunte cu clasa munoitoare - se 1pronunţau
pentru primenirea din temelii a societăţii româneşti, pentru rezol va rea
problemei.or economice şi sociale în folosul m0selor JJO!PUlare, pentrn
accelerarea procesu\lui de democratizare a României. Sintetizînd acea.s.lă
eo111cepţie revoluţionară, Pairt1dul Socialist din Homânia lansa, în februarie
1919, deviza: „România nouă de astăzi trebuie să devină România soda/listă de mîine".
Făurirea statului naţional unitar român ·a adu:s profunde mutaţii în
viaţa politică a ţării. La sfîrşitul primuiui ·război mondial a fost înfăptuită
reforma electorală, deziderat pentru realizarea ·cărui·a au luptat, decenii
în şk, forţele cele mai înaintate ale societăţii româneşti. Au fost ilărgitr'
considerabil drepturHle poHiice ale maseloiî, s-a produs o demoaraHzarc,
în sens burghez, a vieţii pollitice din România. Dacă .înainte de 1918 numărul cetăţenilor cu drept de vO/t se dfra la cîteva sute de mii., du 1 pă
Peforma electorală numă,rul aces1tora a 1crescut la circa 4 miU0iane.
In condiţiile efcpvesicenţei politice generate de Marea Unire, preeurn
şi de iinfăptuirea reformei agrare şi a cetlei eQectoraiLe, de avîntul revo luţionar al maselor, s-au produs mutaţii în structura partidelor poihticc
din România.
Partideile conservatoare - exponente ale moşierimii - au i1nt rn t
într-un proces rapid de desoompunere. Nici adoptarea unor noi progra
me, nici s.chim:barea titulaturii nu le-au putut menţine la suprafaţa vieţi'
politice româneşti.
Partidul Naţional-Liberal a fost principalul beneficiar al ·aoce}Pră.ri·1
procesului de dezvon,tare oaipita[istă a României. Disipunînd de o bazl·
C'.C'onomkă, de cadre cu o solidc"1 pregătire politică, exercitînd o 'influcnţ~
covîrşi'toare asupra monarhiei, dovedind o ·reală 1capadtate de adaptan
la noi;le realităţi, Partidul Naţi•onal-Liberal a dominat cu autoritate scene.
pol:itică a României.
Acordarea votului universal, avîntul revoluţ.ionar al masC'lor după
primul război mondi·~1l, dorin~a for de legiferare a unor reforme drrmocraUce, precum şi contr.adicţHle din sinul claselor dominante au contribuit
la naştere,1 ele noi partide şi grupări politie~.
O altă caracteristk~ă a vieţii poliitkc intc1·belke a cons tituit-o contopirea partide.Im· ca.re au condus lupta de unire a provinciilor cu patria
mamă, cu 1particle din vechiul re,gat, f.aipt ce a contribuit la dment~rea
statului naţ.ional unitar român. Acest procE'ls s-a încheiet în 0C'tombri0
192(), dnt! Partidul Naţionali Român clin Transilvania a fuziona1 cu Par~i
<lu1l Ţăr[mes.c din vechiul Rerg.at, lu.înd ustfel fiinţ{1 Pitr1idul National1
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oare w1 juca un rol important, alMu.ri de Pa.itidull Liberal, pe
scena vieţii poli tke româneşti.
I3endidind de drepturi egale cu C'elie are românilor, naţionalităţile
conlocuitoare şi-au crea1t organizaţii poliitice ,proprii. 1n ianu,urie 1921
s-a constituit Uniune:i Maghiară, apoi au luat fiinţă i'ji ,al~e orgnnizaţii a'c
burglwziei şi moşierimii maghi;we, rare în decembrie 1922 .au pus baz!•lr•
Part id ului Maghiar din flornânhi. in noiembrie Hl19 s-a înteunPiat Partidul German din Rom{1ni1.1. Dc> asemenea, si-a rontinuc=tt activitatea Uniu1)('<1 Evreilor Pămîn\,~ni (creată în 1909) ~i Lransforrrnată în Partj.dul
I·~ v n•i C'<;c.
111 afara P.N.L. şi P.N.T., 5n de,20nii'le III, IV s-au meii perindai! la
<"i111na ţc"1rii, pl'ntru scurt timp, :1lte cîteva g.rupă.l'i p::ilitice eterogene, cum
.111 fosl l '<1rtidul Poporu1ui, Par'.iclul N:1ţioni:1l Dc'mocrnt ai :profesoruliui
l\J. Iorga, l'artidul N:1ţio11;tl-Cn'1?'tin ;1l lui Goga-Cuza; în acelaşi timp,
\H' :;c·c•na p11litidt ;i \ttrii şi-au Jitcut •wariţia şi unele grupări de extremă
cl1·1•:1plit 1·,11·1· 1111 :1u ajuns niriodat:1 să guverneze. dar f'are au jucat un
111\ j11ill,li1· 111:ii :1\c•s după 1!!33.
111 :.i·;\1•rnul par!icklor politke n::iţionalle din Ron1ânia acestor ani, un
11il l111 1pn1·\,:111l 1-a :t\'UL .Partidul politic al clusci 1mundtoare, făurit în
111:rl I !I:~ I, ;1 11 61rui obiC'ctiv straLegi.c era înlătm'::vr<'a orînduirii existente
·. I fitt1rirc•a soriC'l[tţii socialiste pe pămîntul Homâniei; „la 8 mai anuf
.1„1•<;1.;i
spunea tovară7ul Nicolae Ceauşescu, sec:t'etarul generat! al partid 11I11 l I n c·11 vin t.-1rra de• bt Adunare.a solemnă organizată cu prHejul ani,., ,1'~1hi 1 :1 r;:-, d1· mii rlP la făurirc•u P.C.R. din 8 mai 1986 - moi comu111',.l li, 111 cl1·1~ll11:'1 111iil:tlr· 1·11 în!rngul 1popor aniversăm G5 de ani de la
1.1111111"1 I '.C :.H. rno1111•11I d<• imprJrtnntă istol'ioă deosC'bită, care a repre·"'11\:tl o 1wut1 <'l<1(pi1 ;i imi)d\rii 111und1torl'~l i, n'voi1uţional'E' din România .
. •;1• p11<1lr• :11''irrn:t cn d<'plin tPnwi că P.C.H. c'sLe continuntorul logic al
11il·„1·l1rli 1111111d1orf'şti ~i socialis•1e din România. Totodat<l ca reprezentant
11 C'l:1·;r·I 111u11ci :oare ~i ;1] celor mai înaintate forţe ,poUtke, partidul nostru
·, 1111111il•;l !'~;1<' C'ontinuatorul c~~lur mai bune tradiţii de lupt:1 pentru drep1 ·IP !awi;tlă ~i naţioni<llă, pentru forma.rea şi ,păst1.'area fiinţei ,poporului
"''',ll'll, :1 naţiunii şi a slatul1Ui unitar român. Făliril'C'a P.C.R. .a ridicat
I''' o tr1•;1ptf1 supeirioară tradiţiiile revoluţionare ale mişcării muncitoreşti
, Ii1: 1 ţ.ar:t noastră, determinînd trece.rea într-o etia;pă nouă atît pe plan
1,rilil iC', iil1•ologic cît şi organizatoric a mi!;>·Cării revoluţionare din Româ1ii;1. Ff1u1·irc>a P.C.R. a dat un avînt nou şi puternic IUjptelor po1Hiice şi
"'ll'ialC' ale maselor populare pentru libertate naţională, dreptate socială,
111·11tru fotărkea uniotăţii şi independenţei palri·ei. Acum la a 65-a ani' ••rs:in' 'a existenţei P.C.H. ~i a ,peste 100 de ani de mi:şcare muincito11•as<'ă revoluţionară putem afitma cu îndreptăţită mîn.drie că ,prin în: 1'f•aga sa activitate partidul nostru a demonstrat şi demonstrează că nu
;1 avut şi nu are decît W1 singur ţel suprem: mă,reţia .poporului român şi
<t înlrPgii naţiuni, bunăstarea şi fericireia 01mnenilor r:nuindi, apărare.a.
independenţei şi suveranităţii, victoria socialismului şi comunismului în
l{omânia". De asemenea, au luat fiinţă Partidul Social...:Democrat şi alte·
1
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grupări

sad.a.liste. Socidatea i-amâneiască prezenta tnbloull unei naţiuni
iinerc şi viguroase, i. i.rată istoriceşte pe făgaşul firesc al! uni: ă ţii ei
etnice şi politico-administrative, prieJnic descătuşării energiilor crca~oare,
atît pc planul construcţiei economice, cît şi pe plan revoluţionar. Definitorie pentru societatea român2ască în ace;:istă perio<!c.l;'1 a fost puternica
aspiraţie a masPlor largi populare s,pre libentate şi democrciţie, dorinţa
lor dP a înscrie ţara pe coordonaterle progresului şi civi.liz.aţiei. Frnntu[
larg ,a1l celor antrenaţi în efortul menit să ;asigure ascensiunea societ[1ţii
româneşti pe clrnmul dcmocr<1ţiC'i şi progresului a cu pri ns pe toţi C('t{1ţenii
nomâniei. Structura ele dasă, sistemul pal'tidelor politice, al gUVl'rnării
şi vieţii padarrnentare exprimate în modul de organizare a just!iţiei, înv[1ţămîntului, cuUurii au imprimat regimului social-.po'li1tic .al României
trăsăturile U1nui regim politic burghezo-democratic.
· . Pe ;plan extern, România a mi.li Lat pentru păstrarea sfatuquoului statuat prin sistemwl trntat.elor de ,pace de la Paris şi cele ie1diacentc, din
anii 1919 şi 1920, menţinerea unui climat de .pacP generai\ă !'li indivizibilă, crearea un.or zone regionale de securitate şi bune rel:aţii de vecinătu Le şi reailizarea unor triatate sau convenţii mutuale; a luptat împotriva polliticii revizioniste şi revanş,arde, favorizată de insLam~area unor
regimuri fascisrt:e şi dictatoriale în unele ţă.ri ale Europei. După cum se
ştie, încă de la sfi.rşltul celui de-ail doilea deceniu şi începutul deceniului
al trei1le:a al secolului nostru, forţele cele mai reacţionare din unele state
au trecut !La Jichidarea libertăţilor dcmocrp.rtke şi la instaurarea regimurilor fasciste Şi dictatoriale: Ungaria (1920), Italia (1922), Bulgaria (1923),
Portugalia şi Polonia (1926). Urmează apoi. într-o succesiune rapidă,
Ge11rrnni.a (1933), Austria (1934), Grecia (1936) şi Spania (1939).
In oonsecinţă, ceea ce caracterizează politica externă a României în
a.ct>astă perioadă a fost cuprinderea tuturor acţiunilor sale într-un sistem alt' cărui articuklţii să garanteze lupta împotriva fascismului şi
revizionismu.lui, păstrarea unui olimat de pace, securitate şi bună înţe
legere între toate naţiunile lumii. Liga NaţiunUor a constituH pentru
România interbelică tribuna internaţională de -la care şi-a pulut face cunoscute opiniile şi aspiraţiile poporului român. Cu toate aceslea, realizarea şi organizarea p[1cii în wma primului război mondial s-au lovit de
numeroase obstacole şi difLcultăţi, prec.arita1tea şi nesiguranţa ei caracterizînd lume<1 internaţională a deceniilor trei şi patru a:le secolului nostru.
Îndelungatele discuţii de la Conferinţa păcii, ca şi multitudinea întruniri.lor care au urmat pentru a „reface" Europa din punct de vedere
economic şi a nelezi calea spre o conciliere între învinşi şi învingători
s-au soldat, cel m:ai adesea, cu însemnnte concesii făcute Germoniei şi
ce:lorlalte stat.e revizioniste, ca şi cu eludarea făţişă a principalelor holă
rki ale trntatell:or de pace. Divergenţelle dintre ţări care au răbufnit cu
putere şi care au dus La tendinţe centrifuge, deosebirile de opinii, interesele naţiona11.e şi particulare diverse, pa,timile puse în slujba unor
principii nejuste, tendinţa de imixtiune a mari!lor state în afacerile interne ale ţărilor mici şi mijlocii şi puternica rezistenţă a acestora din
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juridice între staitele cu interese generale

şi

1·1•!1• {·11 i11ll'r<..•se „limitate" sau între ţările care .aveau graniţe garantate

·. i 11ll!·le rămase fără aC'eastă garanţie sînt do,ar cîtt"VH laturi definitorii
;iii• ('llin.;1tului diplomatic din primele decenii pos1belie:e în caw politica
1·xl1>1·11(1 a Homâniei a il'Phuit să a:'ţioneze.
l'11'litica promov<1•1it de România în ac.e!j.ti ani a fost dominată dL' lupta
111·11lru apărnrca sistPmului tratatelor cil• pace ele dup{t primul război
1111111dial, a integrităţii teritoriale a ţării împotriva pollilicii revan•:;arde ~i
11•\·izillniste, promovate de CC'rcudle guvl'rnamentale din Ungaria, Italia,
l\11lg.11 ia ~i îndeosebi din Germania !ii clin aHe state 28 . Cercurile oon<lueă
l11;m· all' Ungariei, mai a.Jos după inskmrnrea dictaturii fascisto-horthyste
111 I U20, au întreprins o intensă activita:e de contestare a valabilităţii
pt'<'Vt>clcrilor tratatelor de pa('('. In Ungaria a fost organ'izată o intensit
pro1x1g;mclă n'vizionistă pentru cotropirea teritoriilor :lo2Ui•k de români,
o.;lovaci, sîrbi ~i U('rainieni, concomi1ernt cu organizarea unei vaste reţele
di• nrg•tniza\ii ~i formaţiuni cu caracter parumiliitar, ternrist, revan~ard.
01111·,;tînd lPgitimitatea tratatelor ele pace încheia.te după primul
1;izlmi rnondial şi dreptul sacrn al popoarelor asupra teritorii.lor pe care
~; au plămădit şi au C'reat o străveche civilizaţie. statele revizioniste şi
l':iscis.tl' au pnic>ticat o politică de dictat imperialist, dC' aimestPc brutal
111 t.rl'burile intt>rne ale altor state, ele aţ'îţ.are a minorităţi,[or la ac.ţiuni
\ izîtHl r!t•slri11n<1n'a unLtăţii Sitatelor în graniţele căro1·a se aflau.
l'i-i111ii ani ai ce1ui de-ia! patrulea deceniu al veacului nostru au în1q{lslrn I f1 ·11011wn0 care aveau să ,provoace grave pt•rturbări în viaţa
p1dlU.c:'1 11ir>ndinl[t ~i rn<ii cu s0amă în cea europeană. După instmw:area
·lic.laturii lli!1lvl'isl<' .în Gcrmank1, în ianuarie 1933, pericolwl fascist şi
1·1·vizionist <l 61păt<1t noi dimensiuni, ameninţînd nu numai cuceririle
. lt•mocratice obţinute de numeroase popoare, ci, îndeosebi şi în primul
1·i11d, <'xish•nţa sau integri!tatea teritorială a multor st;:te .şi popoare,
pact•a şi sl'curitatea mondial{i. Vechi.le tendinţe revan~;:11·d0, revizioniste
.dt· burghl'ziei monopolis1te germane au fost transformate în ţeluri poli.I kl' primonlial<' ale celui de-al treilea re1ch. In Europa .centrailă, de est
~i o.;ud-est, acest pericol era ampHficat de flaptul că în cadrul pkmurilor
gt'IH='rale de dominaţie a Europei, Germania nazistă elaborase aşa-u1urrnita
slr.i:tegie a „spaţiu~lui dunărean", caTe viza include.rea ţărilor din această
zo1Hi (Austria, Bulgaria, Iugoslavia, România şi Ungaria) în mecanismul
1"·11riomic german.
In faţa pericolull revizionist şi fascist, în anii 1934-1939, importante
1·c•rcuri ale vieţii poliitice şi cultural-şitii:nţifice româneşti, guvernele oare
s-a11 succedat la cîrma ţării, forţele democratice şi an1ifasciste în rînduri le cărora s-au regăsit reprezentanţii tuturor dlaselor şi .categoriilor
'.;lldalc•, .partide şi grupări politice democratice, antifasciste - de la comuni!jti şi sociail-democraţi la naţional-ţărănişti şi naţional-liberali - ,
români, maghiari, germani, evrei şi de alte naţionalităţi au îrutreprins
0

(

28

E. Campus, Din politica externă a României, 1913-1947, Bucureş.ti, 1980.
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numeroase acţiuni, atît î111 ţară cît şi pe plan inlernaţiorn:l, menite .a uni
toa:e forţe:Le naţionn1!12 interesate în apărm·c'a statu-quo-ului teritorial
postbelic, penitru a.păra.rea p;1cii şi secul'iUi.ţii intemaţionailc, a indL'pendenţci, suve.ranităţii şi integrităţii britvriale a ţ[irii no;istre.
ln acele monwntc grele ale is.toriei noastre, cîncl trPbuiau apnrale
viitorul poporului român, independenţa şi integrib1tea palriPi P.C.H. s-a
rlovedit a fi exponentul celor mai înaintate forţe ale societăţii româneşti,
promotorul luptei împotriva celui mai cuntplii: flagel care se abăte~1 asupra omenidi: fascismul. P.C.H. a fost şi prima forţă 1::olitic<i cme a dat
sen111,aJlul de alarmI1 şi a chema:l la lupt;i, pn'zen:înd m:ţiunii şi calea
\:iabilă de împotrivire şi anume unirf'a într-un larg front a tutuiro.r forţelor revoluţionare, patriotice ~mtifascis'.e ale ţării. Expresia cea mai vibrantă a acestei orien:ă.ri, de mm-e luciditate politică, de .consecvenţă şi
hotărfre în luptă a fost procesul unui gn1p de lu;p:ători ccununh.ti şi
milil<mţi antifos,cişti în fruntea dtrora sr~ af:ia Nio0ilic1e Ceauşescu, proces
cure a avut loc la Bra.şov între 27 mai - 5 iunie 1936. Hefedin<lu-se
ia arest moment eroic din lupta partidului, a poporului nostm ~m,potriva
fascismului şi războiului - de Li .::-arE' s-au împlinit recent 50 de ani secretarul general .al partidului comunjst româ1n, s.pune<1 la marea adunare populară din municipiul BnLjOV în m<ii 1986 „ ... folu1 în oare comunişhi au luptat în ilegalitate pentru apăr1area inteecseilor naţiunii
noastre, ale oamenilor muncii, poziţia femnă faţă de duşmanul de clasă,
hotărîrea cu care au acţionat :pentru unirea î111tregului ,popor, pentru {1ransfonnare:1 revoiluţionară a socie1tăţii au demon.strat forţa şi capiaciitatea
partidu\lui nostru de a răsturna vechea orînduire hazat;1 pe exploatme
şi asuprire şi de a înfăptui cea mai dreaptă societate din lume: sodetatea socialistă ... Voi menţiona' numai faptul ·că viaţa, realitatea au demonstrat că numai în măsura în care un paritid revdluţi'onaa· îşi propune
să apme consecvent interesele maselor populare, ale înilregii naţiuni, în
care se identifică cu interesele de Hbertate f?i independenţă ale întregului
popm', Î';;i poate îndeplini misiune~1 sa istorică, se bucur;1 ele sprijinul
1poporului, poate fi sigur de victorie în lupta pentru eliberare socială şi
naţionaHă, poate fi sigur de victoria socialismului şi comunismului".
· Incepînd cu anul 1938, situaţia inkrnaţiona:lă a României a dc•venit
tot rn~1i complexă; acea~tia se datora, în primul rînd, extinderii agresiunii
statelor fasciste spre sud-estul european.
După an<•xarea Austriei de către cel de-al treilea Heiich, in martie
1938, Nicolae Iorga atrăgea atenţia asupra consecinţelor gnave ale Anscluss-ului pentru România. ln mai 1938, marele savant Şi patriot clarvă
zător publica articolul „Noua !poartă către Orient a Austriei", în care arăta:
„Auslria este un punct de plecare. Este (... ) poarta spre Răsărit ( ... )"
. . „Eu îmi fac datoria cunoscăton.J.Quj de trecut încă o daită: Fereşte-te,
popor a:l meu, căci mari primejdii ţi se 1pregătesc". în broşura „După Austria, Cehoslovacia", publicată în 1938, Partidul Comunist Român avertiza
asupra faptului c{1 „nu numai la hotarele Cehoslovaciei se adună norii
negri ai războiului. Soarta României şi a tuturor ţărilor de pe Valea
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~1:r(t~u atenţia, asu.pra. faptului că pasul agrestiv întreprins de Germania

impotriva. Cehoslov<ldei ,pWlea în. primejdie pacc.><1 g~nerală a Europei,
!lo!Lrta tuturor statefor europene, atîit din răsăritlil, aî.t şi din centrul şi
vestul continentUJlµi, că „o victorie hitleristă asupra a::::estor ţăiri (din
bu:.:inu.l dwiărean __:__ n.n.) va aprqpia ceasul primejdiei în răsărit, de Poloniu, iar în apus, tle Franţa"2 9 •
!ncăldn.d dreptul poporului cehoslovac la independenţă şi surveraril·lO:l!Le naţională, integriitat.e teritorială şi existenţă statală la 29 septembrie
I »:m, şefii. guvernelor Germani.ei :naziste, Italiei fasciste, Angliei şi fran\~i ,.;cmnează cunos.cutull acor:d de la Mi1nchen prin care se lasă mînă il!i.bPrf1 Germaniei naziste şi Ungariei horthyste să dezmembreze Cehoslovuciu. Prin aceasta se inagurează politica de cesiuni teritoriale în centrul, estul ~i sud-estul Europei in favoarea ţărilor revizioniste, ignorinuu-sP prevederile tratatelor de pace de după pdmul război mondial,
~l41blli'1.t• pt• prlnoipiul naţionalHăţilor şi în baza hotărîrii de autodeter111i1111n· u popoarelor. ln asenienea împrejurări, cercuri1le conducătoare
l1orthy!!tt• uu considerat că a sosit momentllll 1propice pentru realizarea
r1•v1 1Hlk·t'lrillor lor t<'rit.o.riale pe seama Cehoslovaciei3°. La 2 noiiembrie
1(1:111 ti-a pronur:iţat ,primul „arbitraj" fasci:-;t de la Viena, prin care Unw111'111 hurlhystă a anexat o parte din Cehoslovacia. Acest dictat a fosit
f11l!mpl11ut t'U ue·..wprobare şi indignare de opinia publică românească.
, Ali l 11dlm•J1 m·t•;.1slia a Ungurit•i - sP arăta într-un document in1titulat
„I 'rl1111•Jdl11 n•vlzlonls.mulul şi unexionismului maghiar" - nu trebuie
111\ 111• lwll' lrnllf1•1't•nţi. D<• oric:x• s.priji111 s-ar bucura sau ar crede guvernul
din l\udnpt•stu d1 r-;-ur µult•a l>ucu1~1 politi.ca lui dl' expansiune teritoria•lă,
11111 tn·l>ull• sA fim uten\i ~i gaLa s;"1 răspundem cu ·toată hot;lrtrea la
ul'ln• ucţi unt• prin care s-ar incerca pun Prea in discuţie a frontierelor
111>11s1ri•". Jn faţu primejdiei rPvizionismulu:i horthysit, se arăta în docu11n1mtul menţionat, „guvernul român se poate sprijini în atitudinea lui
l1otllrill'l pl' întreaga opinie publică românească, de la W1 capăt 1a altul
ul tllrll, cure nu cere declt libertatea de a-şi putea manifesta sentimen:te3.e
rl 1111\lonah• ~i de a putiea opune acţiunii revizioni!Yte digu:l de granit al
volnţf>i Pi unl,tare": 11 _
Tn martie 1939, expansiunea Germaniei naziste spre .centruL şi sud(1stul ruropean a fost ma·rcată de o nouă acţiune agresi'Vă _:___ cotropirea
111 cl1.•zmembrarea Cehoslovaciei - acţiune în care cel de-al trilea Reich
a fost st'C<mdat de Ungaria horthystă. La 12 martie 1939, guvernul ger11it111 a r"Omtmicat ambasadorului Ungariei la Berlin, Szt6jai, că „Ungaria
ill't' un termein de 24 de ore pentru a rezolva proMema ruteină"32. La 14
1

~· Arhiva I.S.I.S.P., cota Ab, XXIII-5, inv. 1007, p. 7.
"" Vl•zi Arhiva M. L, fond documentar, dosar nr. 546, vol. 165, studiul „Ac\11111l•11 lrroristă Wlgară in Cehoslovacia - 22 noiembrie 1938", p. 3--116.
ai Ibidem, dosar, nr. 546, voi. 54, p. 39~0 ..
:iv N,. C, Mc Cartney; A 'h:fstoriy of HungaTJJ 1929-1945,
·New York, 1936,
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maMie 1939 s~a decretait mobilizarea generdlă în Ungaria şi, în aceeaşi
zi, primele uni1 tăţi hor:thyste au trecut frontiera .cehoslovacă la Mukacevo.
In zorii zilei de 15 martie 1939, trupele germane au început agresiunea
în Baemia şi Mora.via, iar la 9 dimineaţa ,primele unităţi motoriziate
naziste au intrat în oraşul Praga. In ziua de 17 martie 1939, Ungaria
horthystă a terminat c0111tropirea întregului teritoriu al Ucrainiei subcarpatice.
.
Stimulate de acţiunile militare :wrthyste ffmpotriva Cehoslovaciei,
elemenrtele revanşarde ungare şi-au a~ificat activitatea ostilă contra
statuil:ui român. La 12 mairtie 1939, zlarul fascist din Budapesta „Nemzet
Szava" publica un articol cu titlul „Vrem drum spre fraţii noştri secui",
ceea oe însemna revendicarea UJ!lei părţi însemnate din tru,pul Transilvaniei. Unele elemenrte şovine maghiare nu se mulţumeau însă nwnai ou
attit şi nu se sfiau să-şi manifeste dorinţa de ia stabili graniţa Ungariei ...
„de-a lungul arcului carpatic" 33 . La frontiera de nord-vest a României
au fosit ooncentmte trupe horithyste şi hitleriste in vederea ocupării prin
forţă militară a Transilvaniei.
·
Guvern.ul român prezidat de Armand Călinescu a întreprins o seamă
de acţiuni de .apărare a graniţelor de vest alle ţării, pre..'"'Uffi şi pentru avertizarea opiniei ,publice asupra situaţiei grave în faţa căreia se găsea România oa urmare a tendinţelor expansioniste :ale Germaniei naziste "i
Ungariei horthyste. Obiectivul principal şi imediat al Germaniei era
Român'ia. In realizarea acestui obiectiv strategic, Germania se bizUia, în
afara potenţialului său miHtiar, pe Ungaria horthystă, lu.înd în calcul
faiptul că aceasta îşi putea rea:liza revendicările teritoriale faţă de România numai cu sprijinul nemijiocit al celui de-al treilea Redch.
Dujpă dezlănţuirea, de către Germania hitileristă, a războiului împotriva Poloniei, la 1 septembrie 1939, şi declanşarea celui de-al doilea răz
boi mondial, guvernul horthyst şi-a intensificat acţiunile pentru pregă
tirea şi declanşarea, cu ajutorul Germaniei naziste, . a unui atac împotriva României pentru cotropirea Transilvaniei. ln acest sens, Marele
Stat Major german a ceruit guvernului horthysţ mobilizarea a 250 OOO de
soildaţi la graniva cu România 34.
Pentru a collltraoara acţiunile agresive horthyste, guvernllll român a
propus guvernului ungar, la sfîrşitul lunii august 1939, semnarea unui
pact de neagresiune între cele două ţări; oonducă.torii horthyşti au comunicat încă că un asemenea act nu este oportun şi au cerut semnarea unui
tratait de „apărare" a minorlrt:ăţii maghiare, ceea ce însemna un wnestec
în treburile interne ale României.
··
.
Pe măsură ce agresiunea fascistă se extindea asupra unor noi popoare, Germania hiitleristă in'l:ervine din ce în ce mai activ in favoal'('a
Vezi Arhiva M. I., fond documentar, dosar nr. ;)40. ;·ol. 54, p .. 2.28-235.
Vezi J. Raychman, Poltttka :zagraniczna Wegier 141 preziâien drugiej wojni
seiatowe;, in NajTio4ssze dzieje Polski (materiilly i studia z okrl"ZU 1914-1939),
Warszawa, 1965, p. 272.
33
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prcil1:nţiilor teritor!Îale ale Ungariei horthyste, în funcţie de interesele
tX>lltlce, strategi.ce şi miliit.iare a1e ce[ui de-al 1:reHea Reich.
l'rcsiunile guvernului nazist şi actele militare agresive ale Ungariei
I 1urtl 1yste îm,potrilva României au îngrijorat profW1d opinia publică ror nl'li11L1uscă şi au :trezit !Puternice sentimente patriolke în rîndurile maselor· muncitoare ,pentru apăl.'area irutereselor supreme ale ţării. Tomnai în
1w1•11"t[1 perioadă - arătă tovarăşul Nicolae Ceauşescu
„partidul
rwsLru şi-a intensificat activitatea împotriva fascismului şi războiului,
lrnpotrivia alianţei cu Germania hit'leristă. Un rol deosebit l-au avut în
11.ccastă privinţă sindicartele,, breslele de aituncl, folosirea formelor 11egale
d1• natlvHate, care au făcut oa anii 1938-1939 să fie ani de puternice
l!(l't'Ve şi mişcări ale oamenilor muncii, culmirund cu marea dermonstr:aţie
dt• lu 1 Mai 1939 împotriva :fascismului şi războiului, pentru apărarea Ulwrlăţilor democratice, a independenţei şi. integrităţii ţării" 35 •
Numeroşi oameni ai muncii aparţinînd naţionalităţi;lor conlocuiitoare
din ţnru noastră au padicipat activ [a lupta generală a înrtregului popor
rn1111i11 1x~ntru democraţie şi progres, la m:işcarea antifascistă şi antirevi~.lo11l~llL Heprezenrtianţi ai populaţiei maghiiare din Cluj, Braşov, Oradea,
I lucun•şiLl şi din alte centre ale ţării au adresat, în primăvara anului 1939,
pl'lmulul ministru al guvernului român, Armand Călinescu, memorii de
.'iOlldurl:r;an• cu interesele naţiunii române. Intr-un astfel de memor'iu,
!11nlnl.111l. de un grup de muncirtori, agricultori şi inteilectuali maghiari din
< 'i'llj, 11c'(·~tlu se~ declarau solidari cu guvernul şi întregul :popor român
111 luplu 1wntru „apArnrca indepeudenţei şi integrităţii ţării faţă de orice
•1u1·1•l'lil1111• <1111 11f11rl\ 11 • SC'lfl1ni<1tudi memoriului considerau că, în aoele
1111mll'11 u·, „11 1 pă1"11.1re11 hoturelor Homâniei pe baza fraternităţii poporului
m111f1.u ~l mnghlar din ţurA, pe baza principiilor de libertate, e egalităţii
i1n dn~ptut1 11 , era singura calc de urmat. Semnatarii se angajau să ~upte
1111potrivu „acel ora care încearcă prin şovinismul străin de interesele
11oustrc· să otrăvească strlle1tele maghiarimii din Ardeal, cu scopul de a
1'111\IJI rezistenţa ţării. Convingerea noostră fermă - se arată în finalul
11wmol'iu~ui -- este oă faţă de pericolul comun, maghiarimea din ţară
Lrebule să-şi spuie cuvîntul răspicat, clar şi fără şovinism, în interesul
~l1Ld.rui.tăţii comune"3 6 .
Dezlăniţuirea celei de-al doilea război mondial, concesiile şi cedarea
î11 faţa Germaniei hitleriste, lipsa de fermitate şi unitate a statelor eur<~pme şi a a:J.ltor 5lt.aite în faţia politicii agresive a imperialismului german,
sc:hlmbarea raportului de forţe ,pe plan euro.pean în favoarea ţă1rHor
ngrcsoare, adepte ale politicii de reviz;uiri şi cotropiri teritoriale, dezrnembrare:a frontuJlui ţărilor şi ful'ţelor ce militau pentru menţinerea
păcii şi securi1tăţi.i mondiale au contriibuit fa iZJolarea României în viaţa
polltlră internaţională, au favorizat aducerea Ila oîrma ţării a unui regdm
dt• dictatură rmilitaro-fasoistă. La 26 iunie 1940, ~n urma unor note uLtimntlvP ale gU1Vernului sovietic, guvernul român a fost nevoit să cedeze
1

a~
~ 11

N. Ceauşescu, op. cit., 22, Bucureşti, 1982, p. 15-16.
Arhiva M. I., fond documentar, dosar, nr. 546, voi. 69, p. 357-358.
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ducător politic s-au afirmat cu deosebită putere [n aceste două decenii,
opera teoretică, activitatea poaitică dinamică a secretarului general al
partidului constituind .chezăşia sigură a viitorwlui luminos al patriei, a
edificării cu sucoes a socialismului şi comunismului pe pămîntul Româ-

niei.

Consec~enţa şi fermitatea cu care itov:a.răşul Niool·ae Ceauşescu prointerese.le poporului român, ale României socialiste, ale oauzei
progresului, socialismului, păcii şi lnţelegerii între .popoare. 1profunda cunoaştere a evenimentelor, relaţiiil.or şi fenomenelor internaţionale, vastUll
dialog cu conducătorii de stat şi de guvern de pe toate continentele, cu
şdii de partid, cu reprezentanţi ai celor mai direrite forţe poliitice, forţa
de analiză a secretarului general al partidului şi capacitatea sa de a
fonmu1a pe baze ştiinţifice, wnduziile şi opţiunile ce~e mai adecvate în
vederea acţiunii practice - toate aices.tea au asigurat politicii externe a
României socialiste o largă putere de înriurire, o creştere fără precedent
a :preS'tigiului şi stimei de care se bucură aSJtăzi ţara noastră în lume. Pe
bună dreptate, spre mîndrb întregului nostru partid, a întregului nostru
popor, tovarăşul Nicolae Ceauşescu este considerat una dintre :cele mai
proeminente personalităţi, unul dintre marii conducători politici ai epocii
contemporane.
movează
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