LUPTA PENTRU FAURIREA STATULUI NAŢIONAL
UNIT AR ROMAN OGLINDIT A îN PRESA GORJEANA
(1890-1918)

OTILIA GHERGHE

Făurirea statului naţional unitar român, „încununarea
aspiraţiilor de veacuri ale poporului nostru pentru eliberarea naţională", „măreţ act de dreptate istorică pentru care
s-au jertfit nenumărate generaţii ale înaintaşilor",1 a constituit şi constituie unul dintre evenimentele care au suscitat
interesul a numeroşi istorici care au realizat un număr impresionant de articole, studii şi lucrări cu caracter mono~ra
fic ~au de sinteză.
Propunîndu-şi să contribuie la îmbogăţirea informaţiei
privind realizarea Marii Uniri din 1918, „rodul luptei maselor largi populare, a muncitorimii, a ţărănimii, intelectualităţii, a cercurilor înaintate ale burgheziei, a ;principalelor
clase şi pături ale societăţii, opera întregului popor, a întregii naţiuni'', 2 studiul de faţă evidenţiază preocuparea presei gorjene de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea de a ;promova în pagililile sale
idealurile seculare ale poporului român pentru libertate, unitate şi independenţă „contribuind asfel la educaţiunea naţională a populaţiunei gorjene, pentru a fi demni urmaşi ai
marelui erou Tudor Vladimirescu" .3

Studiile consacrate prezentării luptelor maselor populare din Oltenia pentru făurire-a statului
naţional unitar
român, preocupările presei din această zonă a ţării, angajată plenar, asemeni tuturor provinciilor româneşti, la lupta
pentru unire, nu au reJi,efat aportul considerabil pe care publiciştii gorjeni l-au adus, de-a lungul deceniilor care au urmat constituirii statului naţional român modern, pentru u-
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nirea tuturor românilor în cadrul uneia şi aceleiaşi ţări. 4
Racordată la comandamentele naţionale şi sociale ale dezvoltării societăţii româneşti, presa gorjană a reliefat în spaţii ample adeziunea masefor largi populare la lupta pentru
unire, a miJi.tat pentru antr~nareia tuturor forţBlor soci.alpolitice în efortul de făurire a statului naţional unitar român.
Impulsionată de cucerirea independenţei absolute de stat
a României, lupta românilor pentru unitate naţională a înregistrat noi valenţe şi în judeţuJ Gorj, presa locală acţio
nînd cu fermitate pentru apărarea drepturilor naţionale ale
românilor aflaţi în provinciile de ocupaţie străină, pentru
unirea acestora cu ţara.

Prigonirea românilor de peste Carpaţi, măsurile luate de
ungare împotriva conducătorilor mişcării naţio
nale a românilor transHvăneni a deteirminat numeroase şi
puternice acţiuni de solidaritate ale opiniei publice româneşti cu lupta acestora. ln întreaga ţară au avut loc numeroase campanii de presă, întruniri publice cit şi acţiuni de
spri}in material acordate românilor de peste munţi. Un moment de vîrf al solidarităţii opiniei publice româneşti cu
lupta trans1Iivănenilor pentru emancipare naţională şi politică a fost provocat de valul de persecuţii îndreptat de aul orităţile ma,ghiare împotriv:a autorilor cunoscutului Memorandum.
autorităţile

In coloanele ziarului „Gorjiul" sînt inserate numeroase
materiale referitoare la situaţia românilor ardeleni, la lupta
lor pentru drepturi naţionale. Astfel la mijlocul lunii iulie
1893 la Tîrgu-Jiu au fost prezentate mai multe conferinţe
referitoare ,la mişcarea naţională, la lupta pentru unire, organizate de secţia locală a Ligii culturale. Aşa cum rezultă
din aricolele care prezintă această acţiune, delegaţia studenţilor bucureşteni, „care mergea din oraş în oraş pentru
aprofundarea ideii naţionale în toate conştiinţele" a fost primită de un număr mare de locuitori gorjeni, purtînd steaguri tricolore şi intonînd cîntece patriotice. Conferinţa
a
fost urmărită cu deosebit interes, vorbitorii protestînd împotriva măsurilor luate de autoritătile maghiare împotriva
populaţiei române din Transilvania, măsuri care s-a preci7at în cuvîntări, „nu pot ucide mişcarea începută, nici m;ibuşi dorul de libertate şi naţionalitate al unui popor întreg" .5
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Presa. din Corj a acordat spaţii largi publicării unor a:tticole prin care erau ·condamnate măsurile antinationale
luate de autorităţile ungare împotriva luptătorilor memorandişti, prezentării acţiunilor de solidaritate ale opiniei publice din România în lupta dreaptă a românilor transilvăneni.
Sub titlul „Noi martiri ai cauzei naţionaleu, acelaşi ziar
„Gorjiul" înfierează judecarea şi condamnarea la ani grei
de închisoare a luptătorilor unionişti transilvăneni, Aurel
C. Popovici şi •N. Roman,.pentru că „au redactat şi publicat
„Replica" :răspuns :Ia memoriul plin de falsuri al .studenţilor
unguri naţionalişti adresat op!iniei pubHce europene". 6
Prigonirea românilor din Transilvania a declanşat în
presa din România o vastă campanie de demascare a măsu
rilor antinaţjo1I1ale ale autori.tăţilor maghiare,
numeroase
acţiuni de protest iniţiate de grupările politice şi asociaţiile
culturale expresie a solidarităţii opiniei pub~ice româneşti
. cu lupta transilvănenilor pentru emancipare naţională şi politică. In ace5t c:onte;xt presa · gorjană
a adus o susţinută
campanie împotriva persecuţiei românilor de peste Carpaţi
şi în· general contra poli.ticii Ungariei· de oprimare a românilor ardeleni, „Gorjiul" acordîntl spaţii largi publicării declaraţiilor Memorandumului ·în faţa autorităţilor de judeca•tă. ·maghiare odată cu tipărirea articolului ,lUltlma r·atio" ;
vehementă demascare a condamnării la închisoare a · patrioţilor români transilvăneni.7
In acelaşi ·timp, în cOiloanele presei. din Gorj, judeţ unde
se aflau numeroşi .români translivăneni fugiţi de peste munţi
datorită .prigoanei autori.tăţilor maghiare au apărut o serie
de materiale .referitoare la activitatea unionistă desfăşura
tă de puternicile secţiuni locale ale asociaţiilor
culturale
„Liga . pentru unitatea culturală a tuturor românilor", „Carpaţi", „Doina", „Daco-România" etc.
'In primul deceniu al secolului al XX-lea, în condiţiile
din Transilvania şi a luptei
opiniei publice din România pentru unirea provinciilor române aflate sub ocupaţia străină cu ţara, tot mai multe ziare şi reviste din 'Gorj inserează în coloanele lor materiale
consacrate prezentării situaţiei şi luptei românilor de p2ste
munţi, căilor care duceau la ·făurirea statului national unitar român. Comemorarea in septembrie-decembrie 1901 .a
300 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, a constituit

irttensificării mişcării naţionale
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prilejul organizării a numeroase întruniri şi demonstraţii în
cadrul cărora a fost afirmat cu putere dezideratul unanim
de făurire a statului naţional unitar. Totodată, presa gorjană, a acţionat în paginile sale pentru transformarea
Congresului Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor,
desfăşurat la Craiova în mai 1911, într-o
puternică manifestare a voinţei poporului român de a înfăptui visul stră
vechi al unirii într-un s1ingur stat, relatările publicate în această perioadă în coloanele presei gorjene, pun în evidenţă existenţa unor puternice secţiuni ale Ligii
culturale, variatele acţiuni de solidarizare ale populaţiei Gorjului
cu
lupta de eliberare a românilor transHvăneni. 8
Anii care premerg intrarea României în războiul pentru
împlinirea imperativului naţional, evidenţiază
caracterul
militant al presei, rolul pe care l-a avut aceasta în pregă
tirea opiniei publice în vederea luptei armate pentru eliberarea românilor afla ţi sub asuprire străină, pentru făurirea
statului naţional unitar român.
titulatu.ra lm, ziarele subliniază menirea naprofund la lupta pentru unire. Intitulate sugestiv „Românismul", „Unirea neamului", „Credinţa
Nouă'', „lndrumarea nouă", periodicele gorjene apărute în
aceşti ani desfăşoară a puternică şi susţinută campanie în
sprijinul luptei pentru unire. „Românismul" (1913-1916) publică. numnoase informaţii reforitoare la activitatea Societ5.ţii culturale a neamului românesc de peste munţi, Ia miş
carea culturală a personalităţilor ştiinţifice din Transilvania : Onisifor Ghibu, Gheorghe Po1p de Băseşti, Iuliu Moisil
care, preciza ziarul „lucrează pentru ridicarea poporului şi
pentru întregirea neamului românesc". 9
Prin

ţionnlă,

însăşi

ataşamentul

Referindu-se la menirea ziarului, unul dintre redactorii
cei mai activi, căpi:tanul Emanoil Pârăianu se adresa colegiului de redacţie condus de luptătorul unionist Ştefan
Bobancu cu următoarele cuvinte : „Vă felicit pentru idealul
măreţ, ca să aţîţaţi focul în patriotismul de naţionali ta te în
sufletul poporului românesc, care încă nu s-a s~ins, dar pe
care l-a acoperit cenuşa vremurilor de robie, de jale şi de
săi

suferintă".

10

Un alt ca.laborator al ziarului, Dumitru Butulescu. referindu-se la locul şi menirea presei în ansamblul eforturilor
întregului popor pentru desăvîqirca unit5.ţii statale scri::i.:
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,·,Deşte.ptarea simţului naţional, printr-o inuncă fără zăbavă
şi fără zăbavă, e porunc·a întîi a legii datorUloT tuturor celor cari cunoaştem stări~e noastre şi pricepem viitorul neamului românesc" .11

Izbucnirea primului război mondial a pus în faţa întregului popor român chestiunea poziţiei pe care trebuia să o
accepte ţara, presa, în totalitatea sa militînd pentru unica
şi dreapta alternativă a luptei pentru salvarea românilor din
Transilvania şi Bucovina de sub stăpînirea străină pentru a
fi restituite patriei, aceste istorice provincii. Ţara, sintetizau coloanele ziaretl.or patriotice, vroia să se acţioneze imediat în vederea împlinirii visului secular al unirii.
„Dacă războiul va avea şi ceva bun, va fi triumful dezrobirii naţionalităţilor, ţintă spre care tind toate popoarele·
Nimeni nu poate prevedea nici urmările, nici durata ce va
avea groaznicul război. Ţinta noastră pe aceste vremuri se arăta în articolutl. „Cumpăna vremurilor de azi" - , trebuie să fie întregirea nela.mului, înfăptuirea idealului naţi
onal, închegarea într-un singur stat a celor 12 milioane de
români". 12
Apariţia

ziarului „Unirea Neamului", abordarea curaa problemei luptei naţionale, prezentarea amplă a activWiţii .organizaţiilor iPOlitice şi societăţilor culturale este
principala trăsătură a atitudinii pe care presa gorjană o adoptă în acest moment crucial pentru destinele poporului.
Inserînd în coloanele lor articole ca: „Avem un ideal", „Cumpăna vremurilor de azi", „Congresul românilor
de peste
munţi", „Idealul nostru naţional", „Unirea tuturor românilor", „Cum trebuie să fie România de mîine", „Vom intra
în Ardeal", „Fără Ardeal ne aşteaptă mormîntul" etc., ziarul
„Unirea neamului declanşează o susţinută campanie în vederea pregătirii opiniei publice din Gorj pentru imensele
sacrificii pe care lupta pentru unire le cere.
joasă

„Ţinta noastră pe aceste vremuri, trebuie să fie întregirea neamului, înfăptuirea idealului naţional... pe cînd idealul pentru care luptă popoarele mari nu prea a pornit din
cauze binecuvîntate, îl putem numi idealul stomacului şi al
nedreptăţii ;
idealul nostru era dimpotrivă mare şi sfînt,
iar· lu·pta pentru înfăpt.uirea lui va fi într-adevăr sfîntă" ;13
Totodată în paginile periodicilor este prezentată pe
larg
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activitatea desfăşurată de Liga culturală în ţară, ca şi de
secţiile locale, de celelalte societăţi culturale existente. Astfel este prezente.tă activitatea desfăşurată de cercul cultural
de la Băleşti a cărui preocupare a fost consacrată în primul rlnd idealului naţional, combătînd propaganda desfi:işu
rată de Germania şi Austro-Ungaria. Cercul cultural „Dragostea de neam" se adresează populaţiei cu îndemnul „Sfă
tuim pe tot.! fruntaşii satului şi pe săteni să arunce în foc
scrierile româneşti scrise de nemţi în scop de a otrăvi sufletele şi a rătăci minţile ca să nu înfăptuim idealul nostru
naţional, unirea tuturor românilor" . 1 ~ Cercul a organizat în
comună ca şi în localităţile vecine numeroase serbări populare, din programul că 1 ·ora nu au lipsit cîntecele şi poeziile
patriotice : „Deşteaptă-te române", „La arme", „Bravi copii
ai României", „Graiul neamului", „Ca mîine va bate ceasul'',
„Hora Unirii" etc.
Acţiunile dedicate zilei de 24 ianuarie, între care un loc
deosebit a ocupat spectacolul dat de formaţiile Regimentului 18 Gorj în sala teatrului Milescu s-au transformat
în
puternice crranifestări prin care participanţii îşi exprimau
hotărîrea de a acţiona cu arma în mînă pentru înfăptuirea
idea!ului unirii. „Unirea ceilor două Principate Române
a
fost cel dintîi pas făcut înainte, - se arăta în cuvîntarea ţi
nută în ziua de 24 ianuarie în Tîrgu-Jiu - , a fost cea mai
aleasă manifestare a puterii noastre de viaţă,
a fost cea
mni nobilă şi mai vie semnificaţie că neamul nostru
este
sortit să triliască, da sii trăiască, cît soarele ceresc, liber şi
independent". ' 0

Presa gorjană a publicul de asemenea numeroase ştiri
nespre situati.ri românilor transilvăneni, desprn măsurile antinaţionale pe care autorităţile ungare le-au luat împotriva
acestora. Ziarul „Unirea Neamului" din 15 februarie 1915,
i~t aLitudine î1I'.potriva recrutărilor făcute de autorităţile unuare care îi ridicau pe toţi românii de la 15-44 ani pentru
n-i tr:m'tc pe front- Adresîndu-se ardelenilor din Tîrgu-Jiu,
Rccla:;;i ziar scria : „de peste munţi ne vin mereu români,
familii cu copii, fugind de sărăcie şi de persecuţiile ungurilor. Apelăm la românii ardeleni să-şi constituie un comitet
care s:i adune sumc~le necesare pentru ajutorarea fugarilor
p nă işi găsesc oe;. fKJ.ţiur.e". 17 Tot în
ajutorul românilor
trnnsilvăneni refugiaţi în Gorj a fost instituit timbrul de ajutor „Traian" cu începere de la 1 ianuarie 1916.
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Mulţi transilvăneni nu mai vroiau să plece la oaste sub
steagul unguresc, comandanţii de unităţi fiind nevoiţi să le
permită, în octombrie 1914 să-şi procure culorile româneşti.
„Marşul lui Iancu", „La arme'' şi alte cîntece naţionale erau
pe buzele batalioanelor româneşti, „boicotînd mobilizarea,
bokotînd războiul, informînd pe aliaţi şi soldaţi, cînd pot,
lăsîndu-se făcuţi prizonieri pentru a servi în lagărul opus" . ~
Scrisoarea patriotică a 20 subofiţeri români din armata austro-ungară, publicată în ziarul „Unirea
Neamului", cerea
autorităţilor române să intervină pe lîngă autorităţile austro-ungare pentru a da voie celor 240 de soldaţi români să
vină în România şi să fie puşi sub
comanda generalului
Culcer, urmînd a acţiona pentru dezideratul unirii tuturor
românilor.
, "'''" ,, . _, .,„' •
Presa gorjană prezintă în artico~e ample Congresul românilor de peste munţi, evidenţiind semnificaţia deosebită a
acestuia. „Congresul românilor de peste hotare va înălţa,
prin hotărîrile ce le va lua, fala neamului, va ridica şi întări moralul întregii Românii, care aşteaptă în fiorii nerăb
dării să vadă cît mai curînd fîlfîind stindardul românismului
pe pămîntul ce ne va întregi ţara şi neamul". 19
1

desfăşurată de Liga naţională şi apoi
de
Naţională, semnificaţia candidaturilor luptătorilor
ardeleni V. Lucaci şi Octavian Goga la Galaţi şi

Activitatea
Acţiunea
unionişti

Romanaţi este prezentă în coloane~e ziarului ce apăreau la
Tîrgu-Jiu în aceşti ani. Astfel în articolul lui V. Uscătescu
intitulat sugestiv „Cinism şi impietate", este prezentată activitatea desfăşurată de cei doi unionişti. „De aproape un
an de zile, au pornit din oraş în oraş şi cu graiul lor convingător şi sincer, cu inima lor caldă, cu dorinţa şi crezul
într-un viitor fericit al neamUJlui românesc, ne-au vorbit şi
ne-au dat îndrumări despre ce trebuie să facem în vremurile acestea istorice. Aceşti doi ardeleni au socotit, că glasul lor ar avea şi mai multă autoritate, că sfaturile lor ar
prinde bine, dacă ar răsuna în Sfatul Ţării. Şi-au depus candidatura, dar au fost respinşi. Niciodată nu mi s-a părut
atîta cinism ŞIÎ. impietate, în luptele noastre politice interne
ca ~a alegerea unde a candidat poetul Octavian Goga". 20

Publicînd apelul „Către poporul român", semnat de Simion Mîndrescu în care românii erau chemaţi la acţiuni energice pentru a arăta întregii lumi „conştiinţa unui popor
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care vrea cu toată hotărîrea să-şi realizeze unitatea naţio
nală " 21 presa gorjeană apreciază activitatea susţinută desfă
şurată de Secţia Tîrgu-Jiu a Ligili. culturale, convingerea că
lupta tl'J•uror românilor va fi materilalizată ·în lnfăptuLret'ff
ideah~ 1 ni nostru naţiona1. 2
2

Relevînd contribuţia pe care presa gorjeană l-a adus
luptei pentru unire, trebuie să evidenţiem contribuţia deosebită a luptătorilor unionişti qorjeni, Ştefan Bobancu, V. Uscătescu. Gr. Preibe1mu, V. Sl5.vescu, Em. Pâră
ianu. Petre Stamatoiu etc., al căror nume se înscrie la loc
de cinste în pleiada patrioti.lor români ai epocii. „Ca profesor v-ati făcut datoria deprnă, .„ca om în viaţa socială a-ţi
avut o idee fericită, a-ti dat Gorjului o foaie patriotică de
toată vrednicia, contribuind astfel la educaţiunea naţională
a populaţiei gorjene, pentru a fi demni urmaşi ai marelui erou Tudor Vladimirescu" scrie Gr. Stoianovici în scrisoarea
adresată patriotului Ştefan Bobancu.
directorul
ziarului
, Unirea Neflmului". 23 Idealul naţional al poporului român
este cu claritate prezentat cititorilor ziaruilui de V. Uscă
tescu care scrin.: „Nu sîntem nici pentru Tripla Aliantă. nici
p9ntru Tripla înteleqere, sîntem pentru o Românie Mare",
roT11ftnii fiind chemaţi să vegheze clipă de clipă „la interesele neamului românesc de pretutindeni". 24
susţinerii

PreYestind apropiata hotărîre a românilor de a intra în
ri'hrJoi oontru împlinirea idealului naţional, articolul „Vom
intra în Ardeal" scria: .,Sînt doi ani de la izbucnirea răz
boiului. noi am rămas neutri, înţeleqînd prin aceasta, cea
mai d01T'11.'l şi perfectă libertate de acţiune, veghind clipă cu
clipă Jo_ int2rese1P neamului românesc".~ 5 Situată permanent
îrr primPlc rînduri ale luptei pentru făurirea statului naţio
nal uni.tar român. presa din judetul Gorj a acţionat cu consecventii pentru întretdnerea şi fortificarea conştiinţei politlro nr1ţj0nale, a constituit o tribună de luptă pentru apă
rarea intereselor generale ale întreqii naţiuni, a contribuit
la dinamizarea şi mobilizarea masefor populare,
la lupta
p2ntru Wurirea statului naţionai.
Dup:l doi ani de lupte crînecene în care poporul român
înscris pagini de glorie fără precedent, lupta pentru unitate naţională şi statală a intrat în faza finală, angrenînd
toate .clase;le sociale şi forţele politice ale naţiunii române,
atît cm vechea Românie, cit şi din provinciile cotropite.
fi
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Uriaşele

manifestaţii şi demonstraţii populare şi revoluţio:..
nare în sprijinul înfăptuirii dezideratului secular al unirii,
organizate în tot cursul războiului, au dat glas voinţei de
unitate statală a întregii naţiuni române. 26

Actul unirii Transilvaniei şi Banatului cu România, pecetluit la Alba Iulia, a avut un puternic ecou în întreaga
ţară. Entuziasmul acestei epocale realizări este reflectat cu
căldură şi emoţie de presa gorjană, ca de altfel de publicis·
tica întregii ţări, exprimbdu-şi aprobarea deplină la acte 1 ~
plebiscitare din memorabilul an 1918. Astfel, ziarul „Gazda
poporului din Gorj" în articolul „Ziua cea mare" scria: „Astăzi, crainicul vremii, crainicul dreptă~ii, sună cî;1tînd voios,
din pisc în pisc, pe crestele înşirate ale Carpaţilor, anuntînd popoaretl.e mari şi mici ale lumei, că s-a înfăptuit România Mare, aşa cum au cîntat-o mamele copiilor din leagăn,
aşa cum au găsit-o dascălii noştri în sufletul şi ştiinţa noastră, aşa cum ne-au şoptit-o cu glasul tremurînd, de
atîtea
ori, bătrînii ce-şi văd azi împlinit visul". 27
Punînd în evidenţă semnificaţia acestui eveniment „Indrumarea Nouă" în articolul „Sărbătoarea cea mareu scria :
„Azi Carpaţii nu mai sînt graniţă între fraţi. Ei rămîn, aşa
cum i-a denumit Delavrancea, şira spinării neamului românesc" . 2~
Prin materialele publicate în presă s-a demonstrat încă
caracterul profund popular al actului Unirii, hotărîrea
de neclintit a întregului popor român de pretutindeni de a
se uni într-un singur stat.
odată

„Desfăşurarea evenimentelor istorice arăta tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - demonstrează în modul cel mai categoric faptul că Unirea nu a fost efectul unei simple conjuncturi favorabile sau al înţeilegerilor intervenite la masa tratativelor, ci rezultatul luptei hotărîtoare a celor mai largi
mase ale poporului, un act de profundă dreptate naţională,
rea.Jizarea unei concordanţe legice între realitatea obiectivă
şi drepturile inalienabi.le ale poporului, pe de o parte, şi cadrul naţional cerut cu stringenţă de aceste realităţi. Tratatul de pace încheiat ulterior n-a făcut decît să consfinţeas
că starea de fapt existentă, situaţia creată ca urmare a luP::
tei maseilor populare din România şi din Transilvania, a întregului nostru popor" .29
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