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FĂURIREA STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMAN 
PREOCUPARE CENTRALA A PRESEI DIN OLTENIA
DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA ŞI PRIMELE DECENII
ALE SECOLULUI XX

Tratarea acestei teme impune luarea în consideraţie a puternicelor tra
diţii ale luptei pentru constituirea statului naţional unitar român, luptă
la care, asemeni tuturor provinciilor româneşti Oltenia a avut o contribuţie
importantă de-a lungu l întregii istori i. Nu fără temei ziarul unionist
„Vocea Oltului" d i n 7 mai 1857 preciza în articolul Uniune - progres, re
ferindu-se la ideea u nirii românilor într-un singur stat ca idee perma
nentă a evoluţiei poporului nostru : „Citiţi istoria românilor. Citiţi orice
pagină dintr-însa veţi voi : fie aceea scrisă în caractere de sînge sau cu
litere de aur, în marmură sau pergament, în tăria murilor (zidurilor n.n.)
sau în sinul undelor, voi veţi citi acolo desigur o vorbă care vă va împlea
i nima de iubire, de credinţă şi de speranţă ; veţi citi : Unire ! Unire ! şi
i ar Unire ! ".
Continuînd, Gheorghe Chiţu, înflăcărat luptător pentru unirea români
lor, scria : „Ideea u nirii . . . datează la români din cea mai bătrînă antichi
tate, de aceea se află înscrisă pe fiecare pagină a istoriei noastre, cînd
învingătoare, cînd învinsă şi totdeauna în luptă".
Unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti, punerea bazelor statului naţional
român modern, a fost considerată de patrioţii u nionişti olteni ca o primă
etapă a procesului istoric de făurire a statului n aţional u nitar român, efor
turile lor fiind îndreptate cu stăruinţă şi perseverenţă spre Tealizarea de
săvîrşitei uniri a tuturor românilor. Prezentă alături de preocupările pen
tru modernizarea statului român modern, de cîştigarea i ndependenţei
depline, problema unirii cu ţara a provinciilor străvechi româneşti care se
aflau încă sub domin aţie străină se regăseşte în activitatea zilnică a pa
trioţilor şi oamenilor politici olteni. Pronunţîndu-se în şedinţa Camerei
din 21 mai 1868 pentru construirea de căi ferate, deputatul oltean
Gheorghe Chiţu sesiza atît importanţa economică a acestei măsuri cit şi
valoarea sa strategică şi politică, definind-o ca o „chestiune de viaţă sau
de moarte". Cîteva luni mai tîrzi u, la 12 decembrie 1 868, acelaşi deputat
argumenta necesitatea cheltui elilor pentru subvenţionarea presei în ve
derea demonstrări i drepturilor naţionale ale poporului român şi pregătirii
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poporului pentru desăvirşirea unităţii statale. „Ştiţi domnilor - declara
Gheorghe Chiţu în şedinţa Camerei - că în România, atît în cca liberă,
cit şi în cea subjugată, în cea supusă altor puteri, dar mai cu seamă de la
reînvierea României Libere s-a deşteptat spiritul poporului, patriotismul,
dorinţa de cultură şi de lumină, şi s-a redeşteptat astfel incit trebuie să
mărturisim că, cu drept cuvînt, a început să inspire îngrijiri în inimile ace
lora care nu sînt doritori de această renaştere a României" 1 •
L a discuţia proiectului de lege cu privire l a organizarea armatei, depu
tatul craiovean a combătut poziţia celor ce cereau includerea unor preve
deri de scutire a celor ce urmau şcoli arătînd necesitatea armatei atît pen
tru apărarea integrităţii statului român cit şi în condiţiile în care ar fi fost
nevoie de ea „dincolo peste munţi" unde străinii „apasă pe fraţii noştri
români"2. Doi ani mai tîrziu, la 1 iu n i e 1 870, Gheorghe Chiţu îşi exprimă
deschis speranţa „că mîine va veni poate momentul favorabil ca România
să iasă din poziţiunea pasivă şi umilită de astăzi şi cu mîinile dezlegate,
cu braţele libere să facă ceea ce Dumnezeu îi va porunci să facă ! Poate că
mîine va veni momentul pentru ca România să fie o Românie singură, tare
I
si mare"3.
In condiţiile puternicei afirmări a hotărîrii maselor populare din Oltenia
de a acţiona pentru făurirea statului naţional unitar român, presa a avut
un rol deosebit în susţinerea drepturilor indestructibile ale poporului
român de a-şi constitui statul său suveran şi independent, în mobilizarea
maselor populare la acţiuni energice pentru unire. Presa olteană, în totali
tatea sa, in diferent de i n teresele politice pc care le slujea, liberală, con
servatoare, democrată, radicală sau socialistă, se înscrie în filonul afir
mării intereselor naţionale spre unitate şi independenţă, militînd, prin co
loanele sale, pentru drepturile naţionale ale românilor, pentru mobilizarea
opiniei publice la puternice acţiuni de solidarizare cu lupta dreaptă a fra
ţilor aflaţi sub stăpîniri străine, la lupta pentru desăvîrşirea statului na
ţional unitar român. Continuînd activitatea desfăşurată de gazeta paşop
tistă „Naţionalul", de ziarul „Vocea Oltului", periodicile : 1,Mozaicul
român", „Oltenia", „Vocea română", „Carpaţii", „Voinţa poporului",
„Patria", „Democraţia", „Clopotul", · „Reforma", „Libertatea", „Curierul
Olteniei" , „Protestarea", „Voinţa Craiovei", „Vremea" , „Provincia po
litică", „Steaua Olteniei", „Doljul", „Revoluţia socială " , „Reforma" (Cra
iova), „Vocea Severinului " , „Alarma Mehedinţiului", „îndrumarea Nouă"
(Drobeta Turnu Severin ) , „Gorjul", „Gazeta poporului din Gorj", „Cre
dinţa Nouă", „Lupta Jiului", (Tîrgu Jiu), „Gazeta Vîlcii" (Rm. Vîlcea),
„Ecoul Romanaţilor", „Ardealul" (Caracal), „Buletinul Ligii culturale",
pentru a nu aminti decît cîteva din numeroasele publicaţii care au apărut
în Oltenia în această perioadă, au militat prin coloanele lor pentru desă
vîrşirea statului naţional u nitar român.
·

1. Discursuri parlamentare şi alte mici lucrări literare ale lui Gheorghe Chiţu
publicate cu un studiu introductiv asupra vieţii şi operei sale de Gr. G. Tocilescu, I,
Discursuri parlamentare 1868-1873, Bucureşti, 1904, p. 20.
2. Ibidem, p. 45.
3. Ibidem, p. 183.
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„Vocea Oltului", Craiova, 1 857-1860.
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· Ziare craiovene care au militat pentru făurirea statului naţional unitar român.
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Publicaţii craiovene care au militat pentru făurirea statului naţional unitar român
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Ziare din Rm. Vîlcea şi Caracal care au militat pentru formarea statului naţional
unitar român
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„Ardealul", ziar tipărit la Caracal în 19 15-1916.
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Astfel ciclul de articole : Europa Orientale. Starea sa presinte şi reorga
nizaţiunea sa, publicat în ziarul „Oltenia" din septembrie-octombrie 1 874,

preciza că românii „ocupă România Liberă, Transilvania pînă la Tisa,
Bucovina [ ... ]. Unirea acestor tere române trebuie să formeze un singur
statu"„_
Zece ani mai tîrziu, ziarul craiovean „Carpaţii", de-a lungul celor 288
de numere, s-a constituit într-o veritabilă tribună de afirmare a dreptului
la unire al poporului nostru, pentru apărarea limbii m aterne, a şcolii şi a
presei progresiste de peste munţi, pentru întărirea legăturilor dintre
România şi provinciile aflate sub ocupaţie străină arătind că „Numai cu
toţii (românii n.n.) ne vom apăra naţionalitatea şi drepturile, vom putea
sta ca un corp ta se citi stat n .n.) distinct în lumea orientală ; că separaţi,
supuşi vom fi totdeauna la alţii şi că nu acesta este vii torul ce ni-l pre
gătim nici nouă, nici generaţiilor viitoare""· Singura cale de dezvoltare şi
afirmare a poporului român era, aşa cum arăta ziarul „Carpaţii" din 1 1 fe
bruarie 1 884, „calea către unitate, către unire a tot ce e de ginte şi de
stirpe română în orientele european" .
Studiul de faţă nu-şi propune să abordeze activitatea desfăşurată de
societatea patriotică „Carpaţii" şi de filialele din Oltenia ale „Ligii pentru
unitatea culturală a tuturor românilor", activitate definită de marele
nostru Nicolae Iorga în m ai 1 9 1 1 , cu prilejul desfăşurării congresului de
la Craiova al Ligii culturale, drept una dintre cele mai puternice din în
treaga ţară6. Vom semnala doar cele mai reprezentative materiale publi
cate în coloanele presei oltene, materiale care au dat glas voinţei generale
a populaţiei acestei zone de a acţiona pe toate căile pentru desăvîrşirea
statului naţional unitar român. „Noi românii - scria ziarul „Reforma"
din 6 ianuarie 1891 - avem o misiune frumoasă de îndeplinit în Orient,
insă nu cu uşurinţă vom putea să o ,î ndeplinim, dacă nu vom căuta să ne
strîngem cu toţii la un loc formînd o ţară românească mare şi puternică
după cum străbunii noştri ne-o lăsaseră moştenire. Este dar timpul ca,
capitala Olteniei să se rostească şi o acţiune pe cit de energică pe atît de
prudentă să înceapă, căci suferinţele sînt la culme". Cîţiva ani mai tîrziu,
ziarul conservator democrat „Vremea" îşi preciza programul politic ară
tînd că : „Vom lupta de îndată la înălţarea conştiinţei naţionale spre a
pregăti şi înlesni viitorul unei Românii mari, unei Românii glorioase".
„Idealul nostru nu este puterea, dar o Românie mare, care să ocrotească
pe toţi românii şi să fie a românilor ; idealul nostru este o Românie .con
ştientă de drepturile şi datoriile ei, stăpînă pe destinele ei � care scăpată
de politicienii ce au monopolizat puterea, să-şi dea obolul ei la civilizaţiu
nea omenirii", preciza ziarul „Situaţiunea" din 1 1 iunie 1 895.
Existenţa unui puternic club socialist craiovean a cărui activitate s-a
materializat şi în editarea unor reviste, ziare şi broşuri socialiste, şi-a pus
amprenta asupra luptei maselor muncitoare pentru desăvîrşirea statului
4. Oltenia, I, 1 5, din 24 octombrie 1 874, p. 2.
5. Carpaţii, I, 25, din 1 februarie 1884.
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naţional unitar român. „Revoluţia socială", primul ziar socialist din ţară
care a luat această titulatură, a publicat în coloanele sale numeroase mate
riale referitoare la lupta românilor din provinciile aflate sulb ocupaţia
austro-ungară, la afirmarea detaşamentului muncitoresc din Transilvania,
la conducătorii luptei de eliberare naţională a românilor transilvăneni.
Perioada care a premers declanşarea primului război mondial a fost
marcată de o intensificare considerabilă a acţiunilor pentru desăvîrşirea
statului naţional unitar român, de organizare a unor manifestaţii de masă
în sprijinul luptei românilor ardeleni pentru unirea cu ţara. Craiova a
găzduit, în octombrie 1 9 1 5, impresionante întruniri patriotice organizate
de Federaţia Unionistă cu participarea a numeroşi oameni politici din
România şi din Transilvania printre care Take Ionescu, Octavian Goga,
Ion Cantacuzino, Nicolae Titulescu, Mişu Pop, Nae Coandă şi numeroşi
alţii. Totodată, în Oltenia s-a editat, în decembrie 1 9 1 5, ziarul „Ardealul" ,
organ al Federaţiei Unioniste din Romanaţi, ale cărui pagini au fost con
sacrate în totalitate relevării cerinţei istorice a constituirii statului naţio
nal unitar român, semnificaţiei politice a candidaturii unor transilvăneni
pentru Adunarea Deputaţilor din România. Candidatura lui Octavian
Goga la judeţul Romanaţi a fost definită de numeroşi oameni politici, în
in.terviurile publicate în ziarul „Ardealul", ca „O piatră de probă a con
ştiinţei româneşti"7, sau, aşa cum spunea Octavian Goga, ca u n „Certificat
de logodnă" prin săvîrşirea unui act constituţional ce i se da Ardealului
însîngerat. Pentru întregul popor era evident că această candidatură, ca
şi cea a patriotului Vasile Lucaciu la Galaţi, avea o semnificaţie de ordin
naţional, că ea era, în fapt, „prima piatră adusă la clădirea unirii"8. „Vo
tînd pentru Goga - scria Take Ionescu în articolul „Ce zic fruntaşii ţării
despre candidatura noastră" - în realitate se votează pentru România
Mare care azi e sinonim cu neatîrnarea României Vechi"9, iar Paul Bră
tăşanu, şeful Partidului conservator democrat din Romanaţi, preciza că :
„Octavian Goga nu e candidatul vreunui partid, el e candidatul naţiunii" 10•
Marile adunări populare de la Corabia, din 23 decembrie 1 9 1 5 , Caracal,
24 decembrie 1 9 1 5 , întrunirea de la Craiova, din 1 ianuarie 1 9 1 6 , alături
de alte manifest,aţii populare din zonă şi de telegramele primite din în
treaga ţară pe adresa Federaţiei Unioniste Romanaţi, au dat glas adeziunii
u nanime a populaţiei la acţiunile pentru desăvîrşirea statului naţional
unitar român, pentru înfăptuirea idealului milenar al unirii. Convingerea
maselor populare era că triumful î n alegeri al celor două candidaturi ale
lui Vasile Lucaciu şi Octavian Goga ar fi fost, aşa cum aprecia Barbu Şte
fănescu-Delavrancea, „Triumful istoriei noastre şi al patriei noastre, dea
pururi întregite cum fuses�. pe o clipă, în vremea lui Mihai Voievod" 11•
Buletinul Ligii culturale secţia Crafova, I, 4, din. 15 iunie 191 1 , p. 2
Ardealul, Caracal, I, 2, din 13 decembrie 1915, p. 2.
I bidem, 3, din 1 6 decembrie 1915.
Ibidem, 4, din 18 decembrie 1 9 1 5 .
1 0 . Ibidem, 6 , d i n 23 decembrie 1915, p. 1 .
1 1 . Ibidem, 1 0 , din 3 1 decembrie 1 915, p. 2
fi.
7.
8.
9.

9
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Oltenia studii şi c o m unicări
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Peste numai doi ani, idealul pentru care au luptat şi spre care au aspi
rat generaţii după generaţii s-a înfăptuit prin lupta şi voinţa întregului
popor, care a făurit statul naţional unitar român prin adunările plebiscitare
din anul 1 9 1 8. În această realizare epocală işi găsea materializate efor
turile şi presa Olteniei, ale cărei coloane sînt un adevărat barometru al
permanentei aspiraţii a românilor spre desăvîrşirea statului naţional
unitar.
LA REALISATTION DE l'ETAT NATIONAL UNITAIRE ROUMAIN
PREOCUPATION CENTRALE DE LA PRESSE d'OLTENIE
DE LA SECONDE MOITIE DU XIX-E SIECLE
ET DES PREMIERES DECENNIES DU XX-E SIECLE
L UCHIAN DEACONU
R�SUMF:
A .partir des puissantes traditions de la lutte pour l'unite et l'independance, l'au
teur de l'article fait une presentation d'ensemble des preoccupations constantes
de la presse d'Oltenie de la seconde moitie du XIX-e siecle et des' premieres de
cennies du XX-e siecle, en montrant que la lutte pour la realisation de l'Etat
national unitaire roumain a constitue une des directions principales d'action ct de
lutte des masses populaires d'Oltenie. Par Ies nombreux articles consacrees au
probleme national, la presse a contribue .ă mobiliser Ies habitants de la zone a
la lutte pour l'union de tous les Roumains, elle a represente un veritable barometre
de l'aspiration permanente de natre peuple vers la realisation de l'etat national
unitaire.
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