UNITA
TEA- IDEE ŞI AC ŢIUNE IN EPO
CA MO
DE RNA
•

de GH. PLATON

"Nimic nu lipseşte României decît să redobindească
unitatea politică ce a avut in multe rinduri şi a
cării idee nu i-a
!ipsit
niciodată ; unitatea econo
mică, precum are pe cea fizică şi pacea din partea ti
ranilor străini geloşi pe frumuseţile ei . . .
'
Unirea României într-un singur stat nu este o i
dee numai în capetele citorva români prea înain
taţi ; nu �ste o idee ieşită din dezbaterile de la '48
incoace ; ea a fost sentimentul naţiona l în toate părl
ţile României de cînd istoria a început a ne spune
cîte ceva despre Dacia . . . "
Cezar Bolliac

1

Ideea unităţii este ideea-forţă pe care s-a sprijinit istoria noastră,
care i-a conferit trăinicie şi sens ; eâ este, totodată şi o expresie a ad
mkabilei armonii a pămîntului românesc, care a imprimat legăturii
între om şi pămînt, între istoria şi geografia poporului care a locuit în
acest spaţiu 2 indestructibila lor coeziune. Această strînsă d�terminare
îndreptăţeşte constatarea potrivit căreia "nu există istorie şi nu există
popor care să fie atît de mult expresii ale pămîntului lor cum este istoria
românească şi cum este poporul ro11:1ân" 11•
1 Unittltea României, in "Republica Română", Bruxelles, nr.
2 9 1 , 292. A pu d "Gîndirea social - politică despre Un ire, Culegere, Edit.

2 , 1 853, p. 289,
Politică, Bucu

reşti, 1966, p. 65-66.
2 Un istoric, subl iniind legătura dintre unitatea geografică şi cea etnică pe
pămîntul românesc, reliefind rolul munţilor Carpaţi, de "coloană vertebrală a in
ţreffului pămînt şi popor", notează că, deoparte şi de alta a culmilor S<jle, a pulsat,
mereu, viaţă tracică, geto-dacică, daca-romană şi, apoi, pentru totdeauna, româ
nească". Cf. D. Berciu, Unitate a .�trăveche carpato-dunc1reană bază a dezvoltării is
torice ulterioare, în voi . Unitate şi conti nuitate în istoria poporului român, Edit.
Academiei, Bucureşti, 1 968, p. 35.
3 I. Conea, Geografie şi istorie românească, Colecţia "Luceafărul", Bucureşti,
ş.a., p. 42.
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Unitatea poporului român, cu rădăcini adînci în spiritualitatea şi
în viaţa politică a dacilor, marcată, apoi, de "sigiliul Romei", s-a cimen
tat în secolele genezei. In pofida speranţei politiţ>e, provocată şi între
ţinută de stăpînirea străină ·asupra Transilvaniei - inima pămîntului
românesc - unitatea ancestrală s-a dezvoltat în veacurile evului mediu.
Unirea politică săvîrşită de Mihai Viteazul în 1 600 şi adaosul veacului
veacul de aur al culturii româneşti - au stat la temelia
al XVII-lea
naţionale,
care a personalizat naţiunea română în "secolul lu
conştiinţei
minilor" şi în cel al naţionalităţilor. O continuă ascensiune, în cursul
căreia unitatea în gîndirea politică, în conştiinţa poporului, dar şi !lin
fapta şi în acţitmea oamenilor, a crescut, s-a dezvoltat, înnobilîndu-se,
pînă ce, s-a ajuns la îngemănarea dintre idee, acţiune şi faptă la 1 Decem
brie 1 9 1 8,sinteză şi împlinire a întregii noastre istorii. Cine a pătruns
în intimitatea istoriei româneşti poate urmări, cu uşurinţă, drumul spre
acel "destin providenţial", spre împlinirea căruia au acţionat, cu conş
,
tiinţa !impede, generaţiile "secolului naţionalităţilor". Treptele unirii sînt
dăltuite în scara istoriei românilor, unitatea în cugete şi în simţiri fiind
o stare de spirit, un factor sensibilizator al conştiinţei fiecăruia dintre
noi.
Nu este locul să stăruim aici asupra acestor fapte ; obiectivul demer
sului nostru, aşa cum titlul de pe generic o reliefează , este mai limitat.
Investigaţia, cantonată în limitele istoriei moderne, urmăreşte să preei�
zeze raportul între idee şi acţiune, sau mai bine zis, între actul de conş
tiinţă şi pr.actică politică. Aşa cum se va putea constata, credem, în ciu
da speranţelor, demonstraţia nu este deloc simplă.
Marxismul, fără îndoială, reprezintă un preţios auxiliar în aprofun
darea proceselor şi fenomenelor istoriei moderne ; pri:(l mij locirea lui,
s-a realizat ordine, o ierarhizare mai strictă între procese şi fenomene·,
care a servit la adîncirea investigaţiei istorice. Uneori, există însă ris
cul ca, prin aplicarea forţată a schemelor clasice să He înţelese greşit,
imperfect, denaturate, chiar, unele fenomene particulare ; acestea, refu
zînd tiparele, solicită să fie analizate în spiritul şi nu în litera literaturii
marxiste. Cu acest risc a fost confruntp.tă şi i storiografia noastră. Con
secinţele pot fi constatate, de altfel, şi în cazul analizei fenomenului u
nităţii româneşti. - O îndelungată perioadă de vreme - procedeul este
utilizat, încă - s-a considerat, în acord cu scheme_le amintitte, că ideea
unităţii politice, firesc, aparţine etapei superioare a istoriei, celei mo
derne, că ea capătă contur, este incorporată în conştiinţa naţtonală care
personalizează naţiunea·. Ideea este consecinţa ultimă a unei îndelungate
dezvoltări economice, în cursul căreia se constituie piaţa u nică şi, sa
realizează unitatea politică, se dezvoltă clasa burgheză, purtătoare a noii
ideologii. Prin forţa lucrurilor, dezvoltarea pe cale modernă, capitalistă,
este un proces unificator, de integrare a lumii româneşti în ea înseşi,
în lumea europeană şi în civilizaţia u niversală. Î n noile împrejurări ale
vieţii moderne, unitatea politică, drept urmare a spiritului "veacului na
ţionalităţilor", sub imperiul nevoilor interne şi al ideilor Revoluţiei, pro-
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fesate de burghezia interesată î n schimbare, devine o componentă esen
ţială.
Faptele sînt exacte, reluarea discuţiei nu are sens în cazul demersului
nostru. Schema, însă, nu se potriveşte, întru totul, cu împrejurările şi
faptele istoriei nostre. Astfel, de pildă, se ştie, naţiunea română s-a
constituit în condiţiile în care nu exista piaţa unică şi unitatea politică
- două dintre componentele esenţiale ale acestui important fenomen
istoric. Inainte ca Unirea din 1 859 să se realizeze, piaţa unică, în sensul
ei general, nu a existat între Moldova şi Ţara Românească. Vama dintre
cele două provincii româneşti a fost desfiinţată abia la începutul anului
1 848. Legăturile spirituale dintre oamenii celor două provincii româ
neşti au fost, însă, mult mai puternice ; ele nu au fost condiţionate de
relaţiile de piaţă.
Considerînd antecedentele actului din 1 600, tţnirea săvîrşită de Mi
hai Viteazul nu poate fi apreciată drept un accident , rezultat al unei
conjuncturi. Aşa cum s-a spus, de altfel ". efemeritatea actului s-a da
torat mai puţin inexistenţei condiţiilor interne, cît adversităţilor din afară,
intervenţiei străine. Unirea celor trei ţări româneşti, realizată acurh,
a marcat . puternic gîndirea politică şi ·conştiinţele timpului. Nu întîm
plător, biruinţele cele mai importante ale "secolului de aur" au fost în
domeniul limbii, al istoriei şi al culturii româneşti. Unirea din 1 600 a
fost fundamentul pe care s-au clădit valorile naţionale ale secolului ur
mător. Interpretind aceste fapte prin aplicarea schemelor de mai sus, le
go,l im, dacă nu de întregul lor conţinut; cel puţin, de o însemnată parte
1
a acestuia.,
I ri legătură cu procesul de formare .a naţiunilor, cu dis
cuţia ce se poartă în istoriografia: ţărilor vecine cu privire la începutu
rile acestui proces, socotim interesante, 'în sensul care-I urmărim, aprecie
ri-le formulate de profesorul Pompiliu Teodor asupra interpretării mai
nuanţqte a conceptului de naţia în evul mediu "· Situaţia specială în care
s-au aflat, mereu, românii din Transilvania, după ocuparea acestei pro
vincii româneşti de către feudalitatea maghiară, marginalizarea lor, im
pusă prin o politică deliberat afirmată şi urmărită , a crea t şi a întreţi
nut o anumită stare de spirit, care s-a extins, a fost cunoscută şi împăr
tăşită pe întreg spaţiul etnic. Această situaţie, dat fiind şi locu l ocupat
de Transilvania în viaţa economică şi politică a acestui spaţiu, în conş
tiinţa românilor, a impulsionat continuu, tendinţa de personalizare et
·nică. Deşi nu în măsură identică, presiunea din afară a avut aceleaşi
consecinţe asupra românilor din Moldova şi din Ţara Românească. Si
tuaţia deosebită din Transilvania a clarificat şi potenţat mereu această
necesitate.
p. 62

4 Cf. Dan Zamfirescu, Independenţă şi cultură, E d it . Militară, Bucureşti, 1977,

şi urm.

5 Pompiliu Teodor, Iluminism şi naţiune, în voi. Naţiunea. Română. Geneză,
a firmare, orizont con temporan, coordonator, ştiinţific Ştefan Ştefănescu, Edit. Ştiin
ţi fică şi Enciclopedică, Bucure'?ti, 1984, p, 297 şi urm.
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Considerînd aceste fapte, putem aprecia, credem, ca, m dezvoltarea
istoriei noastre, trecerea de la conştiinţa de neam la conştiinţa naţională
s-a realizat nu în gradaţia succesivă şi progresivă a proceselor enunţate
mai sus, în conformitate cu care cea din urmă reprezintă forma supe
rioară a celei dintîi, înnobilafă cu atributele politice, conferite gîndirii
de ideologia nouă, burgheză, care defineşte procesele şi fenomenele so
cietăţii orientate spre dezvoltarea capitalistă, cu un nou bagaj semantic.
,In noile împrejurări, în care unitatea politică devine corolarul esenţial
al unităţii etnice, se produce trecerea de la stadiul constatativ al exis
tenţei unităţii româneşti la acţiunea politică îndreptată spre reali7:area
unităţii naţionale.
Pornind de la constatările enunţate mai lsus, întregul proces - eta
pele clarificării şi componentele acesteia - credem, se impun a fi reeva
luate în acord cu specificitatea istoriei noastre, dar şi în concordanţă
cu evoluţia similară din Europa timpului . Gîndirea secolului al XVII-lea,
fundamentarea problemelor latinităţii, unităţii şi a continuităţii poporu
lui român -'- care nu pot fi despărţite de Unirea din 1 600 - trebuie
să fie apreciate nu numai în spiritul lor general, al umanismului ; so
licită a fi integrate în contextul în care s-au produs şi au acţionat, pen
.tru a desprinde impactul ce l-au avut asupra spiritelor şi a mentalităţi
lor, ca produs al acestui spirit şi al acestor mentalităţi. Ele nu pot fi
apreciate, credem noi, ca aparţinînd evului mediu. Conţin, nu numai în
germene, ci în fondul lor principal, o · orientare modernă, în care se află
intreaga substanţă, naţională, din "secolul luminilor" şi din cel al na•
ţionalităţilor.
Remarcînd aceste fapte, pledînd în favoarea unei mai profunde a
nalize care trebuie să pornească nu. de la scheme preconcepute, ci de
la studiul atent al realităţilor româneşti, să ne oprim a<>upra problemei
care ne interesează direct. Utilizînd cadrul istoric general acceptat, în
care este situat şi evoluează procesul de naştere şi dezvoltare al naţiunii
române, să urmărim locul ce-l ocupă unitatea în gîndirea şi în acţiunea
politică românească a epocii în care societatea românească a �voluat
sub semnul modernităţii. Inainte, însă, o ultimă observaţie cu caracter
preliminar. Existenţa unui fapt de conştiinţă, persistenţa unei idei nu
pot fi întotdeauna apreciate prin frecvenţa în care apar notate sau sînt
mărturisite. ln cazul istoriei noastre, mai ales, enunţarea unei jude
căţi de valoare sprijinită pe acest criteriu nu poate fi întru totul edifi
cator. Ideea unităţii politice, atît de importantă, prin valo�rea şi conse
cinţele sale asupra românilor, asupra istoriei zonale şi a celei europene,
a dominat, cu siguranţă, după 1600. Ea apare mereu în planurile poli
tice, imediate sau de perspectivă, atît în Transilvania, cît şi în cele două
ţări extracarpatice.
Condiţiile interne, tradiţia dinastică, împrejurările internaţionale în care
se desfăşura şi de care depindea viaţa politică nu au îngăduit ca ideea
să se. transforme în acţiune politică, afirmată şi urmărită direct. Unirea
realizată de Mihai Viteazul a verificat posibilităţile de realizare prac
tică şi reacţiile externe. Ca un izvor al cărei ape ies din c.:înd în cînd
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la suprafaţă, pentru a intra din nou, apoi, în ascunzişul pămîntului, ideea
unităţii, inclusiv a unităţii politice, a continuat să se dezvolte, să cape
te aspecte şi determinări noi în veacul luminilor.
Ideea unităţii politice, după 1 600, nu a dispărut, pentru a reapare
apoi , în secolul al XVIII-lea, în noile condiţii ale dezvoltării istorice.
Existentiţ., ideea şi-a sporit valoarea şi substanţa prin noile adaosuri
cîştigate de societatea românească şi de gindirea politică. In evoluţia
ideii de unitate politică nu există nici un fel de cenzură.. Odată realizată
practic, în 1 600, ideea s-a impus, a evoluat , capătă noi atribute, înnobi
lîndu-se mereu cu adaosurile veacului luminilor şi al naţionalităţilor, în
formele specifice impuse de situaţia societăţii româneşti.
In secolele ulterioare, în care se constituie naţiunea, se sudează
organismul naţional şi se cristalizează conştiinţa naţională, între ideea
unităţii acţiunea pentru transformarea ei în viaţă şi in practica politică
există o perfectă simetrie, un depUn acord. Lipsită de libertatea po
litică, societatea românească - dacă, în anumite forme şi limite, a putut
da curs ideii naţionale, celei privind unitatea, _în primul rînd, fără să
lezeze interesele politice superioare ce trebuiau respectate - nu a pu
tut să construiască şi să facă activă o practică politică a unităţii. Impre
jurările nu au îngăduit-o. Unirea
Unirea cea Mică
a fost realizată
în 1 859. Ideea unităţii politice însă era mult mai veche. Atunci au fost
create doar împrejurările externe favorabile pentru a o înfăptui în prac
tică. Condiţiile ·interne erau de multă vreme pregătite (chiar în lipsa unei
pieţe interne şi a unei clase de mijloc în sensul burgheziei occidentale).
Raţiunile politice, decurgînd din condiţiile specifice ale dezvoltării
istorice, nu au îngăduit existenţa unei corespondenţe exacte între idee,
înălţimea şi forţa sa şi practica politică necesară pentru a-i da viaţă.
Decalajul - am notat-o şi mai sus - nu este atît o consecinţă a insufi. cientei dezvoltări (pregătiri) a condiţiilor interne ; este motivat, mai mult,
de condiţiile externe defavorabile, .de lipsa libertăţii naţionale.
în secolul al XVIII-lea, ideea unităţii, cu noile atribute conferite
de iluminism şi de spiritul nou, revoluţionar, a făcut progrese aprecia
bile. Posibilitatea realizării unităţii politice, însă - cu toate că naţiunea,
ameninţată în existenţa sa, îşi manifesta, tot mai mult, omogenitatea părea, acum, mult mai îndepărtată decît fusese chiar in timpul lui Mihai
Viteazul.
Sub impactul revoluţiilor fi care i-au afectat structura şi suprastruc
tura, societatea românească - deşi provinciile româneşti . rămîn separate
din punct de vedere politic - se omogenizează, naţiunea se personalizează,
,
integrarea - în economia, în politica şi spiritualitatea europeană
se
accentue<!ză. In cuprinsuJ acestui uriaş proces de prefacere economică,
socială şi spirituală, vechile atribute ale unităţii capătă caracteristici,
pondere şi valoare noi, necesităţile se modifică. Oamenii acestor vre
muri asimilează ideologi A luminilor în acord cu realităţile în. mijlocul
cărora trăiesc. Sub presiunea puternică a primejd�ilor din afară care a-

-

• -

6 Gh. Platon, Geneza revoluţiei române ele la 1848. Introducere în istoria mo
' dernd a . �omâniei, Edit. Junimea, Iaşi, 1980.
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meninţă comunitatea românească, solidaritatea în jurul valorilor et
nice se accentuează, capătă substanţă nouă, naţională, personalitatea na
ţiunii devine distinctă·, opţiunile devin politice, în măsura în care acti
vitateapoli tică devine o practică legată de condiţia existenţei , raţiunea
acesteia.
Situate la confluenţa dintre cele trei imperii aflate în confliet între Scylla crucii şi Charibda semilunii - teritoriul românesc şi naţiu
nea română care-I locuia devin obiectul agresiunilor continui ale Rusiei
ţariste, Austriei habsburgice şi ale Imperiului otoman. Pămîntul româ
nesc este "bulevard de trecere", bază de aprovizionare pentru armatele
aflate în conflict, teatru de război, "nu numai prada dar şi moneda de
schimb şi de compensaţie pentru învingători" 7• Transilvania şi Buco
vina - în 1699 şi în 1775 - Oltenia (temporar, între 1 7 1 8 şi 1739) intră
sub stăpînirea Imperiului habsburgic, Basarabia, în 1 8 1 2 sub acela al
I mperialui ţarist. Principatele - cărora, din 1 7 1 1 şi, respectiv, din 1 7 1 6
- li s-a impus regimul politic fanariot - sufăr ani îndelungaţi de aş
pră ocupaţie militară. Traumele sînt puternice, materiale şi morale, în
egală măsură ; naţiunea este dislocată , ameninţată cu dispariţia, cu topi
rea în masa uriaşă a Imperiilor "eliberatoare" . Potrivit expresiei unu_i
comentator străin, locuitorii celor două Principate se aflau în poziţia,
deloc comodă, a condamnaţilor situa\i în cercul cel mai de jos al Infernului lui Dante s.
De asemenea, Unirea unei părţi a românilor din Transilvania cu Bi
serica .Romei primejduia specificul etnic, naţional ; atingea direct "legea
româneascărr, strămoşească, credinţa tradiţională. Românii din interiorul
arcului carpatic au simţit ascuţişul actului. Urmărea să-i "răsnească" de
fraţii din Moldova şi din Ţara Românească, să-i asimilieze, să-i topească
să nu mai poată fi recunoscuti, "aleşirr, din rîndul saşilor şi al u�gurilor
-- aşa cum se subliniază în Plingerea sfintei mănăstiri a Silvaşului. Este,
aceasta, o limpede afirmare nu nurQai a solidarităţii etnice, ci a conş
tiinţei superioare, naţionale. Solidaritatea românească s-a manifestat' pu
ternic. Fanarioţii, ei înşişi, au trebuit să se .situeze în fruntea reacţiei
naţionale. Intensificarea expedierii de carte românească de cult este unul
din insemnele solidarităţii.
Problema unităţii politice nu a fost pusă direct în secolul al XVIII-.
lea nu pentru că ideea nu ar fi germinat, încă ; ea exista demult, aşa
7 Hurmuzaki; Documente, voi. XVII, p. 785. Expresia îi aparţine lui A. Bille
cocq, consul general al Franţei la Bucureşti. Mai tîrziu, in aceeaşi ordine de idei,
reliefind nota comună a acestui determinism geografic, J. PoumaY, consul general
al Belgiei, notează "Pămînt fertil şi inepuizabil , Valahia şi Moldova, cu incepere
de la Ecaterina II, a reprezentat problema generală a tuturor invaziilor ruse im
potriva Turciei, secretul şi scopul tuturor agresiunilor, grinar al abundenţei trupe·
lor imperiale, "Cf. Archiv es du Ministere des Affaires Etrangeres et du Commerce
Exterieur de Belgique. CorrPspondance politique, Legations, Roumanie, 1-er voi .
( 1 852-1856), doc. 1 7 2 (27 aoO.t, 1855).
8 "La Reforme", 17 iunie 1848. Apud, Olimpiu Boitos, Raporturile lui Ledru
Rollin şi rad icalii francezi în epoca revoluţiei de '" 1848, Cartea românească, Bucu
reşti, 1940, p. 1 1 0.
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cum s-a observat. Împrejurările nu au îngăduit însă a fi pusa m manieră
directă . Legăturile interromâneşti şi Teacţiile naţionale ale secolulu1,
solidaritatea etnică cu limpede caracter naţional îi dovedesc prezenţa.
Lupta politică românească trebuia să dea expresie unui program în a
cord cu posibilităţile de realizare, în aceste dificile condiţii în care teri
toriile româneşti se aflau sub dominaţie sau sub stăpînirea unor imperii
prădalnice, împotriva cărora nu există altă armă decit prudenţa, organi
zarea, rezistenţa în cuprinsul tradiţiilor şi al valorilor etnice, naţional e.
,
ln asemenea împrejurări, cerinţa unităţii politice ar fi fost dăunătoare
şi incompatibilă cu interesu l naţional. Lipsa ideii din arsenalul politic
românesc nu trebuie explicată prin raţiuni de alt ordin. Inochentie Micu
şi-a început acţiunea politică sprijinindu-se pe ideile Hronicului lui Di
mitrie Cantemir n. Acesta, sintetizînd şi îmbogăţind idei1e secolului al
XVII-lea cu privire la latinitatea, unitatea şi continuitatea românilor,
face legătura cu generosul curent al Şcolii ardelene w. Dacă acordăm
credit ipotezei cu privire la fenomenul transculturaţiei (mutarea succe
sivă a centrului de greutate a culturii româneşti 11), înţelegem de ce
2
Transilvania a fost, acum, centrul mişcării naţionale, laboratorul 1 în
care s-a plămădit conştiinţa naţională a românilor. Şi mişcarea politică
iniţiată şi condusă de I. Micu şi Supplex-Libellus Valachorum, apoi, au
dat expresie existenţei naţiunii în întregul ei . Luminarea pentru a sub
linia existenţa întregului. Indirectă, doar, pledoaria era limpede.
Răscoala din 1 784 a exprimat cu mai multă claritate, poate, exis
tenţa naţiunii şi a opţiunilor politice româneşti. Românii nu le-au afir
mat ; nu o puteau. Observatorii le-au desprins, însă. Zvonurile cu pri
vire la intenţiile lui Horea
Horea rex Daciae
, ultimile cuvinte
atribuite martirului. ecoul extraordinar în opinia europeană ş.a. lăsau să
se desprindă acest lucru. Şcoala ardeleană, prin întreaga sa operă, nu a
pledat direct în favoarea unităţii politice ; a ocolit-o sau, din calcul po
litic, a afirmat-o prin aluzii indirecte, numai. Unitatea românească se
desprinde, însă, din întreaga operă istorică, lingvistică sau filozofică �i
este înţeleasă, receptată, în funcţiile •sale politice, naţionale, în spiritul
ideilor de largă circulaţie şi a intereselor generale ale românilor. lsto- ,
ria pentru începuturile românilor în Dacia, apărută, în 1 8 1 2 , scrisă de
Petru Maior - care realiza o atît de directă legătură, prin Cantemir,
cu ideologia secolului al XVII-lea, a avut, se ştie, un răsunet imens şi
-

-

9 1. Lupaş, Cronicari şi istorici români din Transilvania, 1. p. 58-78. Apud D.
Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române, Edit. Şti
inţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 984,, p. 214.

1 0 Ibidem, p. 1 54.
1 1 Va�i!e Netea, Dimitrie Cantemir precursor al .,Şcolii a rdelene"-latiniste, în
val. Pe drumu l u nităţii naţionale, Cluj. 1975, p. 9 - 1 i .
12 I n secolul al XVII-lea, centrul a fost in Moldova şi in Ţara Românească,

_
de . u � de, In
�ecolul al XVIII-lea, s-a mutat in Transilvania, in condiţiile în care
Pnnc1patcle, mtrate sub regimul fanariot, nu mai puteau să-şi îndeplinească rolul
anterior. De aici, in noile condiţi i , după revoluţia naţională din 1821, cen trul se va
mut� . din nou in Princi patele eliberate de regimul fanariot. Cf. Ilie Bădescu Sin
cronzsm european şi cultură critică r·omâ1tcască, Edit. Ştiinţifică şi Enciclop� dică,
_ 1984.
Bucureşti,
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a fixat limped� ideea în conşti inţa naţională, asociind-o practicii poli
tice a secolului naţionalităţilor. Generaţia de la 1 848 ne-a lăsat mărturii
emoţionante cu privire la impactul conţinutului acest.ei cărţi româneşti
asupra conştiinţelor timpului, C. Negruzzi mărturisea că "a învăţat ro
mâneşte" citind-o, Bălcescu a luat cunoştinţă de conţinutul ei pe cînd
era elev la Sf. Sava, iar Kogălniceanu îi considera pe Maior "un nou
Moise", "care a deşteptat duhul naţional" ; căruia "îi datorăm impusul
patriotic ce de-atunci s-a pornit în tustrele provincii a vechii Dacii" 13•
In Principate, lupta politică era orientată, atunci, spre alte obiective,
compatibile cu realităţile de aici . Partida naţională începe să sch�\eze,
in cadrul larg al "Problemei orientale", liniile unei Probleme româ
neşti. Opiectivul ultim îi constituie recunoaşterea autonomiei, în acord
cu vechile ,,capitulaţii " , încheiate de domnitorii români cu Poarta. Prin
apelul continuu la ele, cu sprijinul Rusiei, ,.Problema românească" este
înscrisă în tratatele încheiate între Rusia şi Turcia şi, în felul acesta,
intră în dreptul public european. Recunoaşterea autonomiei trebuia să
reprezinte un prim pas. Unitatea politică, în varianta redusă ' la cele
două Principate, figurează in unele din memoriile sau proiectele de re
formă ale boierilor drept o soluţie posibilă de realizat în cuprinsul "Pro
plemei orientale" , ca fiind în avantajul Europei, al Imperi'ului otoman şi,
fireşte şi în al românilor. Soluţia este însă îmbrăţişată de români in
măsura în care reprezenta o variantă europeană, capabilă să oprească
expansiunea Imperiului rus şi să asigure integritatea Imperiului otoman.
Soluţiile europene, şi ele, porneau de la realităţile româneşti, de la
cele vechi sau de la cele noi. ,,Planul dacic" sau alte variante, nume
roase, care aveau în vedere rezolvării politice în acest spaţiu 1". se spri
jineau direct pe aceste realităţi, pe care ni.meni mai bine decît ro
mânii nu ' le cunoşteau sau nu le simţeau. S-î nt , toate acestea , dovezi îri
sensul celor discutate mai sus. Acţiunea politică de acum nu poate da
expresie integrală unor idei adînc ancorate în conştiinţa românilor, cu
largă circulaţie în epocă ; ea nu putea îmbrăţişa decît ceea ce era po'

13 Gh. Platon, Transilvania şi conştiinţa naţională
XVIII-lea, ,.Memoriile Secţiei istorice", seria IV-a, tom.
Bucureşti, 1987, p . 6 1 -70.
.
14 Apud Vasile Netea, Conştiinţa originii comune
istoria poporului român, Edit. Albatros, 1980, p. 97-98.

a românilor în secolul al
IX, 1984, Edit. Academiei,

şi

a

unităţii naţionale în

G. Bariţiu, referindu \se la
ecoul cărţii în rîndul elevilor şi studenţilor români din Cluj , în ani i 1828r1829,
notează· : "citirea acestei cărţi străbătu ca schînteile unui {ulger toată fiinţa noas
'
tră ; o mulţime de presi mţiri şi jdei care durmita în noi se deşţeptară deodată, ca
prin un farmec puternic ; exaltaţia şi fanatismul că noi sîntem români şi nu alt
ceva nu mai avea nici un cumpăt, n u cunoştea n ici u n hotar" ("Foaie pentru minte
i riimă şi' literatură", 1 839, · rir. l, p. 6). Iordache Mălinescu, care tipăreşte cartea la
l aşi, în 1834, scrie î n Prefaţă : "folosul ce s-a revărsat dintr-însa peste naţiunea
românească .este m ult mai !Ţlare Şi mai însemnat decît să - I poată cineva descri e
după cuviinţă ... a deşteptat în naţiune un spirit îndemnător d e a năzui către dreap
ta luminan• cu care se îndulcesc neamurile celelalte ale Europei. .. A învăţat ro
mânui să-şi cunoască trupina şi fiinţa sa, s - a deşteptat într-insul iub irea de n a 
ţiune şi de patrie ... cu un cuvînt... această _istorie este (cea) care a d a t laudă � i
mărire ş i a urzit epoca naţiunii române.şti". Apud Vasile Netea, Conştiinţa originii .. . ,
p. 98.
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sibil de realizat. Or, eforturile politice româneşti, deoparte şi de alta
a Carpaţilor, erau limitate de stăpînirea sau de dominaţia străină. Ele
erau orientate spre obiective ce aveau şansa de a fi realizate în condi
ţiile epocii. Finalitatea eforturilor politice, însă, declarată sau nu, era
românească, favoriza naţiunea română din Transilvania să-şi păstreze
identitatea, asigura existenţa politică a celor două Principate. Exis
tenţa părţilor sublinia mereu unitatea întregului, asigura vieţuirea corpu
lui naţional.
Primele decenii ale secolului al XIX-lea au adincit . contradicţia de
care am vorbit mai sus. Sub impactul ideilor Hevoluţiei franceze acestea au pătruns adînc •în societatea românească, altoindu-se pe rea
lităţile proprii acesteia, redimensionîndu-le în raport cu cerinţele "noii
ordini" - ideea unităţii, în conţinutul ei politic, s e manifestă cu mai
multă forţă, fiind incorporată ideii de patrie, care, acum, capătă o nouă
imagine 1 5.
Condiţia politica a Principatelor, situate la confluenţa celor trei im
perii, devine mai dificilă. Politica expansionistă a Rusiei ţariste, su
pravegherea plină de suspiciune a Austriei, incapacitatea Turciei de a
opune vreo rezistenţă celor două rivale, intervenţia interesată a Euro
pei şi, apoi, stabilirea noului echilibru consacrat prin congresul de la
Viena au agravat considerabil situaţia celor două ţări româneşti. Pentru
români, ideile mari ale timpului - libertate egalitate, fraternitate. uni
tate - păreau inaccesibile, ţineau, încă, de domeni-ul fanteziei. Opţiu
nile lor politice, năzuinţele naţionale, erau încă zăvorîte, într-o Europă
în care Revoluţia franceză bulversase întreaga ordine şi gîndire.
Puterile europene erau interesate, însă, în păstrarea echilibrului ;
Sfînta Alianţă - cu ale cărei protagoniste principale româf!ii se înve
cinau - veghea cu străşnicie la mentinerea "ordinii " stabilite. Legiti
mismu l consacrat la Viena, consensul 16, în virtutea căn.fia fiecare mare
putere se angaja să respecte drepturile şi interesele celorlalte, forţa mi
litară şi ascendentul politic al Rusiei ş.a . păreau să facă din Principate
o viitoare pradă a tendintelor anexionistc. 1 8 1 2 era prea aproape pentru
a nu legitima asemenea calcule.
In aceste împrejurări critice, a dispărut, oare, ideea unităţii poli
tice la români ? Dimpotrivă ! Istorra pentru începuturile românilor in
Dacia, am notat mai sus, a reprezentat un imn închin,at unităţii ro
mâneşti . Afirmarea ei deschisă în practica politică - atît cît această
practică era îngăduită factorilor de conducere a intereselor naţionale nu •putea fi raţională. Ea este limitată la obiectivele politice legate de
cele două Principate. Faptul că Moldova şi Ţara 'Românească erau con
siderate împreună în cuprinsul "Problemei orientale", în relaţiile R).l
siei şi ale Austriei, ale celorlalte ţăr'i ale Europei cu Poarta, că proble
matica şi rezolvările politice erau ideJ tice au contribuit, esenţial, la
15 Cf. G. Dj uvara, Cent projets de partage de la Turquie ( 1 821-1 91 3), Paris,
1914.
1 6 Ştefan Lemny, O rigin ea şi cristalizarea ideii de patrie i n cultura română,
Edit. Minerva, Bucureşti, 1986, p. 208.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

GHEORGHE PLATON

112

impunerea ideii unităţii politice în practica diplomatică ŞI m op1ma eu
ropeană. Adoptarea noţiunilor de Moldo-Valahia de moldo-valahi pentru
Român,ia şi pentru români a reprezentat un pas pe această cale.
Ceea ce românii nu au putut afirma şi solicita deschis . (n-aveau
cui s-o facă) au făcut străini i , subliniind, direct sau indirect, numai,
realitatea Daciei . Existentă în planul conştiinţei şi al culturii româneşti,
in acel al construcţiilor politice stră i ne, ideea unităţii politice a ro
mânilor nu putea să lipsească din ccmştiinţa timpului. Astfel, de pildă,
in septembri e 1 804, A. Flury, comisar general al relaţiilor comerciale al
Franţei în Moldova, consemna că Principatele, "teatrul preparativelor
mi litare a celor trei mari puteri", ,,care au cîştigat o mare importanţ{l
în politica Europei orientale", ., trebuie să fie considerate drept o sin

gură tară((

17.

1n noiembrie 1 807. ambac:;adorul prusian la Constantinopol, aflat la
.
Sibiu, inre gistra zvonul potrivit căruia Transilvania urma să fl e cedată
de Casa de Austria si. unită cu Moldova si Tara . Românească sub numele
'
de regat al Daciei, �ă fie puse sub guve�na rea Marelui duce Constantin
Rl Rusrei . Aceste zvonuri au fost răspîndite de Kiriko, consulul• Rusiei tA.
Trt 1 8 1 6. la Lipsea. Dimitrie Daniel Philippide tipărea o Istarie
si o
Geocn·afie a Româ niei. iar Di oni sie l<'otino, în 11! 1 8- 1 8 1 9, la Viena, �dita
cele trei volume. ale Istoriei Vechii Dacii.
Imprejurările pol itice în care evolua istoria românească impuneau
obiective ce puteau să fie împlinite cu mi;Ioacele timpului. Efortul na
tional a fost prioritar. tn Transilvania, prioritară a fost, atunci, firesc
este, lupta pentru recunoaşterea naţiunii române în sensul ei politic.
Supplex-ul din 1 79 1 şi actele care i -au u,r mat au reprezentat - cele mai
înalte expresii ale efortului politic românesc în acest sem. In Princi
pate, lupta era orientată împotriva regimului fanariot, pentru promo
varea valorilor etnice, naţionale. Această limitare, afirmare timidă, nu
presupune o cristalizare qradată a obiectivelor naţionale. In arsenalul
ideologic al românilor, unitatea, cu toate formele sale, eta o idee de mult
cristalizată. Afirmarea ei în planul politic nu �e putea face decît cu
prudenţa dictată de terlbilele condiţii geopolitice în care evoluau cele
două principate, care, cu eforturi uriaşe, şi-au păstrat statul şi auto
nomia (mereu îr:tcălcată) in umbra intereselor i,mperial� a'Ie celor trei
puteri care le înconjurau.
Cine cercetează istoria românilor în secolul al XIX-lea constată,
cu uşurinţă, că naţiunea română s-a dezvlotat, şi-a marcat progresul
pe o cale proprie, prin intermediul unui şir de revoluţii - tot atîtea
trepte pe calea propăşirii. încadrate in ciclul european al dezvoltării,
aceste revoluţii s-au manifestat în forme specifice, in acord cu reali17 Cf. Maurice, Ferro, Ki ssi nge r et Brzezinski , D estinees ct pensees parallelles,
Collection "Monde et Nation", Paris, 1978, p. 19, 22.
1 8 Hurmuzaki, Documente, vol. XVI, p. 664-668.
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tăţile, cu situaţia din zonă 19. Desfăşurate în condiţiile asupra �ărora
am stăruit mai sus, ele nu-.ş i puteau propune să răstoarne ordinea con
stituită, să modifice echilibrul european, asupra căruia vegheau cu grijă
puterile semnatare ale tratatului de la Viena ; nu puteau contesta direct, cel puţin interesele imperiale pe care marile puteri şi le recu
noşteau unele altora şi le respectau prin consensul de care am amintit
mai sus. Revoluţiile româneşti au apelat la ordinea bazată pe tratatele
recunoscute şi sprijinite de puteri. Au fos t politice în esenţa lor, le
gale, pacifice, în forma de manifestare şi în cerinţe. Revoluţionate,
schimbate sau
adaptate au fost rînduielile interne, mentalităţi!e.
Revoluţiile politice (să le numim aşa) au stabilit ordine în socie
tatea bulversată de transformările adînci produse în tot cursul seco
lului al XVIII-lea, în structura economică şi socială a soCietăţii româ
neşti , în ideologie, îngăduind progresele mai largi şi mai adînci ope
rate în continuare 2o. Intr-o magistrală expunere, N. Bălcescu a explicat
Mersul revoluţiei in istoria românilor 2 1. Inceput în 1 7 84, prin marea
mişcare condusă de Horea, ciclul revoluţionar continuă cu Revoluţia din
1 821 şi, apoi, cu cea din 1 848, "dezvoltare progresivă" a celei dintîi.
Acesteia îi urmează Rev oluţia pentru unitate, desfăşurată între 1 859 şi
1 866, cînd, prin venirea pe tron a prinţului străin şi prin Constituţia din
1 866, a fost inaugurată Revoluţia pentru independenţă . La capătul aces
tui ciclu revoluţionar, pe care Bălcescu 1-a intuit, numai, schiţînd ima
ginea României viitoare, 1 Decembrie 1 9 1 8 a încoronat strădaniile unei
epoci sprijinită pe întreaga dezvoltare a istoriei româneşti.
Analiza etapelor care marchează ciclul revoluţionar al dezvoltării
societăţii româneşti reli efează adevărul notaţiilor de mai sus, potrivit
cărora ele trebuie înţelese în sensul lor politic, în continuitatea efor
turilor anterioare, cu care fac corp comun . Se încadrează în limitele
legale ale raporturilor internaţionale nu din cauza insuficientei dezvol
tări a clasei care . este purtătoare ideilor noi, a ideologiei revoluţionare,
nu din cauza opoziţiei forţelor interne - niciodată suficient de puter
nice pentru a se opune valului revoluţionar, transformator - ci din
cauza acestor raporturi care încătuşau libertatea de mişcare a românilor,
impunînd formularea cu moderaţie a unui program, care, fiind în fo
losul românilor, nu putea să fie în paguba puterilor vecine.
Problema naţională a românilor, a unităţii şi a independenţei lor,
era cea mai sensibilă. Atingea direct integritatea şi securitatea celor
trei imperii care se ţine_au teritorii româneşti şi-şi exercitau drepturile
de suzera nitate (Turci a) şi de protectorat (Rusia, ofricializat după 1 829)
asupra celor două Principate. Totodată, punea în discuţie echilibrul eu-

�9 N. Io:ga, Dezvoltarea ideii unităţii politice româneşti. Lecţii făcu te la Uni·
versztatea dtn Bucureşti , Bucureşti, 1915, p. 39. Constantin Ipsilanti se intitula
Domn al Moldovei şi al Valahiei. I n 1807, circula versiunea că ruşii il vor face
"rege al Daciei şi al Serbi ei". Ibidem, p. 38.
20 Gh. Platon, Die Rcvolutioncn des 1 9 Jahrunderts in dem Rumiinischen Liin·
dern. Ausdruck dcr Sozialcn und Nationalen Befreiungskampfes, in .,Anuarul Insti·
lutul u i de i st o ri e şi arheologie "A. D. Xenopol", XXIII/1, 1986, p. 5-12.
21 I d em, Geneza revoluţiei române de la 1848.
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ropean stabilit prin tratatul de la Viena. O afirmare a năzuinţelor na
ţionale in forma in care acestea existau la începutul secolului ar fi adus
grave prejudicii cauzei .româneşti. Factorii de decizie, partida naţională,
nu puteau comite o asemenea ero are ce ar fi pm în pri mej di e existenţa
naţiunii înseşi. De aceea, Revoluţia din 1 821 a cerut dreptăţile ţării, î n
scrise şi garantate prin tratatele î nchei ate între Rusia şi Turci a . Nu o
schimbare a ordinei de lucruri, ci o legal izar e a unei situaţii instaurată
şi întreţinută prin abuz, prin dr�ptul forţei. În d ocumentul programatic
oficial muntean, Cererile norodului românesc, nu se cerea nici măcar
înlăturarea regimului fanariot. Se solicita, doar, amendarea lui şi înlă
turarea unor practici întreţinute împotriva dreptăţil or garantate ţării
prin actele de privilegii conferite de Poartă Pri ncipatelor.
ApeJul la unitatea naţională lipseşte din desfăşurarea Revoluţiei, o
revoluţie prin excelenţă naţi onală . Mereu şi nejustificat, de altfel pentru a se proba orizontul naţional a} gîndiri i lui Tudor Vladimirescu
(dacă mai era nevoie de o ;c� sem enea subliniere la un român aflat atit
de aproape de problemele fundamentale ale epocii sale, care citise car
tea lui Petru Maior 22), se face apel la celebrul citat din scrisoarea adre
sată de Tudor boierilor din Braşov, în care figurează în demnu l de a
.<; tabil i
legătura cu boieri moldoveni. ,,ca unii ce sîntem de un neam,
de o lege şi supt aceeaşi stăpînire şi ocrotiţi de aceeaşi putere . . . ca la
un gînd ş i într-un glas cu Mol dova să putem cîştiga deopotrivă drep
tăţile acestor Prinţipaturi, ajutorlndu-ne unii pe alţii. . . " 23• Documentul
este imp<?rtant nu atît pentru faptul că exprimă conştiinţa naţională a
nandurului din Vladimirii Gorjul ui. El subliniază, mai m ult, încrederea
in consecinţele comune ale ridicării naţionale a românlor din Muntenia,
în conditiile în care - asa cum am notat mai sus - cele două Prin
cipate s� aflau situate sub acelasi statut juridic internaţional, proble

matica lor făcînd corp comun la Constantinopol şi în cadrul dimploma
tiei europene. Combinarea eforturilor puteau face rE;,zultatele mai efi
ciente. Oamenii care răspundeau acum de soarta naţiunii cunoşteau in
terdenendf?nţa strictă di ntre fapte şi acţiuni şi procedau .în consecinţă.
În asemenea împrejurări, faptul că în programul oficial al revolu
ţiei precum si în memoriile şi în proiectele de reformă ale boierimii nu fi
c:rurează problema unităţii, nici măcar în forma limitată la cele două
Principate - nu trebuie să surprindă. Mişcarea românilor era indrep
tata, exclusiv, spre interior. Tudor Vladimirescu (aflat el însuşi la Viena
în preajma întrunirii congresului, la sfîrşitul anului 1 8 1 4) ş ti a că regle
mentarea ;.Problemei· orientale" - în cuprinsul căreia se articula şi
"Problema românească'' - este de resortul aranjamentelor internaţio
nale. Acum� în 1 82 1 , cînd destinele ţării depindeau de acţiunea sa, nu-şi
putea
îngădui să incalce rînduielile stabilite de areopagul european .
.
1

22 Opere II, Scrieri istorice, politice şi economice 1848-1 852, Ediţie critică şi
note de G. Zane şi Elena G. Zane, Edit. Academiei, Bucureşti, 1982.
23 Cf. Nicolae Stoica din Haţeg, Croni'ca Banatului, editor D . . Mioc, Edit. Aca
demiei, Bucureşti, 1969, p. 63-64. G. D. Iscru, Introducere î n studiul istoriei moderne
a României, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, I34cureşti, 1 983, p. 193,

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

UNITA TEA - IDEE ŞI ACŢIUNE

115

Revoluţia n u poate fi înţeleasă, aşa-zisele sale limite n u pot fi ex
plicate, zonele ascunse, încă, nu pot fi luminate fără înţelegerea raţiu
nilor politice impuse de contextul geopolitic în care evolua istoria ro
mânească. Even i mentul ne apare - şi astăzi, încă - asemenea unui
iceberg, din care, la suprafaţă, vizibil, se înalţă doar o infimă parte din
imensul său volum. Fără să pună în discuţie, direct, întreaga problema
tică socială şi naţională a societăţii româneşti, revoluţia din 1821 a de-:
clanşat o uriaşă mişcare înnoitoare. A redimensionat problemele sociale
ca urmare a angajării directe a poporului pe arena vieţii politice, a rea
lizat o largă deschidere spre naţional. Acestea nu sînt simple .consecinţe
ale revoluţiei, reprezintă revoluţia însăşi, continuarea acesteia. Proble�.
ma unităţii româneşti capătă noi dimensiuni, fiind preluată şi . promo-..
vată integral, în toate articulaţiile sale, de cultura naţională, instituţia-.
nalizată în perioada regulamentară. Cent�ul de greutate al culturii. se
deplasează din nou în Principatele eliberate de re,15 imul fanariot. Intrată
în conul de umbră al reacţiunii habsburgice, Transilvania . nu-şi mai
poate asuma r<:Jlul şi locul diţinute în secolul al XVIII-lea. Colaborarea_
pe terenul cu1turii naţionale este dublată de o activitate politică legală
sau subversivă, în - cursul căreia sînt depăşite multe din piedicile . sau
barierele pe care separaţia politică şi stăpînirea sau dominaţia străină ,
le ridicase între -cele trei ţări româneşti. Unitatea .,în cugete şi în sim
ţiri'', condiţie prealabilă necesară înfăptuirii unităţii politice, devine un
obiectiv cu stăruinţă afirmat şi urmărt.
.
Perioada Regulamentului organic, în noile condiţii interne şi inter,..
.
naţionale, a Impus redimensionarea ideologiei naţionale şi a strategi�i
politice. Contactul strîns, intelectual, economic şi revoluţionar cu Europa·
a conturat mai limpede liniile şi perspectivele Problemei româneşti. U.rti
tatea şi independenţa rămîn componente esenţiale ale acesteia. El e nti
S'-au cristalizat în cursul frămîntărilor politice care au însoţit şi au rn:ar-,
cat epoca regulamentară, găsindu-şi sinteza în revoluţia de la 1 848. Au
' primit şi au încorporat, doar, adaosurile impuse de logiCa vremii. Id�ile·
polftice nu mai sînt apanajul profesionalismului politic şi aL gîndirli ,
elitei intelectuale. Sînt îmbrăţişate şi profesate de popor, de . mase.. La
fel ca în - Transilvania, unde s-a ajuns la acea admirabilă simbii�iză· între·
intelectuali şi . . popor in susţinerea programului naţional 24, în Prţnci-:
p!ite -:- în Ţara Românească, mai eli seamă
şcoala a fost principalul _
ihstrumen-'t 'de răspînidre şi promovare a ideilor naţionale, apropiind ·
considerabil . poporul - ·de aceste iâei fundamentale, de rezolvarea că-rora
dephi.dea viltaru·I naţiunii.
. La îneeputtil perioadei care· · a stat sub semnul' .Regularnent'ul!l1 oh .
.
g.ariic; in jurul-' amiliii -1830
îi acordăm · credit în acest sens ' lui ·Pom- 
piliu Eliade
ideile privind libertatea şi unitatea naţională ·s-au ma
nifestat cu aceeaŞi forţă şi la aceeaşi înălţime ca i a 1 857, în Adunările
ad-hoc 25
cu corectivul formulat mai sus, însă. In perioada· pînă ,.la
-

·

-

�-

-

.

-

'

24 Documente privind istoria României. Răscoala din 18211 voi. Il,
demiei, Bucureşti, 1959, p. 33.
25 D. Prooan, OR. cit.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

.

Edit. AcCI

.

1 16

GHEORGHE PLATON

1 848, ideea unităţii şi a independenţei îşi face mereu loc, e afirmată
continuu, obsedant, cele două laturi fiind asociate şi înţelese drept corn·
ponente inseparabile ale vieţii naţionale.
Incorsetate de controlul strict al Puterii protectoare, considerate
ca făcînd corp comun cu Imperiul otoman - la a cărui integritate pu
terile europene vegheau cu toată străşnicia - privite cu suspiciune de
Austria, interesată in menţinerea necontestată a stăpînirii asupra pro
vinclilor româneşti, Principatele române sint supuse unei severe su
pravegheri. Manifestările politice şi activi tatea politică naţională fiind
interzise, românii intreprind, doar, demersuri răzleţe, perseverente însă,
solicitind puterile să intervină pentru inlocuirea Protectoratului abu
ziv, care încălca grav dreptul de autonomie, printr-un regim de garanţie
colectivă ; propun răscumpărarea "drepturilor" de suzeranitate ale Por
ţii printr-o . sumă corespunzătoare sau Unirea sub un principe străin,
"dorinţa generală", aşa cum o apreciază diplomatul francez Bois le Comte,
aflat în vizită de informare in Principate, în 1 834, sau emisarul polo
nez Woronicz, in 1 838 ş.a.
Deschis, in 1 838, 1. Cimpineanu, conducător al "partidei naţionale"
din Ţara Românească, a întreprins un indră?neţ demers diplomatic la
Constantinopol, Paris şi Londra pentru a obţine sprijin in favoarea so
luţionării pozitive a problemei naţionale româneşti. Eşecul acestei ten
tative a reliefat, din nou, condiţiile critice în care se desfăşura mişcarea
naţională a românilor, la această răscruce geopolitică unde se încruci
şau şi se ciocneau interese atit de m ari şi de complexe. In' aceste îm
prejurări, cînd probrema românească era investită cu un atît de ascuţit
conţinut politic, afirmarea deschisă a ideilor şi a opţiunilor naţionale
prezenta o importantă doză de risc, acţiunea politică în acest sens con
stituind o reală primejdie . Ca şi în cazurile anterioare, între idee şi
acţiunea politică pentru tr&nspunerea ideii în viaţă, e;xista . o distanţă
sensibilă, provocată de nevoia de a nu trezi suspiciunea puterilor din
zonă, de a nu leza numeroasele interese legate de cauza naţională a
românilor.
Raţh,mea politică modela ideea în raport cu posibilităţile de reali
zare practică. Astfel, a fost avansată mereu soluţia unirii celor două
Principate sub conducerea unui principe străin, aflată, de mult, încă,
în arsenalul diplomaţiei europene, considerată drept capabilă să asi
gure integritatea Imperiului otoman împotriva tendinţelor de expan
siune ale Rusiei ţariste.
Revoluţia din 1 848 a aflat problema românească în acest stadiu.
S-a apreciat, greşit, desigur, că revoluţia europeană ar putea paraliza
intervenţia Rusiei, putînd să favorizeze, astfel, realizarea unora din
opţiunile naţionale ale popoarelor. Românii, şi ei , au împărtăşit aceste
speranţe, cu care s-au angajat în vîrtejul revoluţiei.
Este limpeae faptul că nu frecvenţa afirmaţiilor sau a declaraţiilor
directe în favoarea unităţii, atit de numeroase şi de semnificative şi
nici numărul acţiunilor întreprinse în acest sens sint de natură să ofere
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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măsura care să îngăduie stabilirea ponderii problemei în cuprinsul ge
neral al revoluţiei româneşti. Maniera şi intensitatea reflectării nu pot
să fie direct proporţionale cu gravitatea şi importa�ţa problemei uni
tăţii în timpul 'anului 1 848. Aceasta pentru că, în primul rînd, ca ma
nifestare politică, revoluţia nu putea să dea expresie directă, nemijlo
cită, tuturor problemelor, în forma şi cu intensitatea pe care le solicita
nevoia socială şi naţională. In programele şi în manifestările sale, ea
trebuia să ţină seama de contextul politic, de posibilităţile de realizare
practică . Condiţiile deosebite din cele trei ţări româneşti, natura rela
ţiilor şi a influenţelor internaţionale, graduJ sporit de sensibiltate al
celor trei puteri limitrofe şi al puterilor europene interesate în apărarea
integrităţii Imperiului otoman - în raport cu care cele mai mici miş
cări din Principate (mai ales) căpătau importanţă , valoare şi proporţii
europene, atingeau echilibrul continentului ş.a. - nu au îngăduit ca
problema unităţii să figureze în programele oficiale, nici măcar în forma
limitată la cele două Principate, acceptată, în principiu, de puterile su
zerană şi protectoare şi înscrisă în Regulamentul organic. M. Kogăl
niceanu şi N. Bălcescu au explicat, liPlpede, sensul acestei reţineri 26.
Actele acestea urmau să fie aprobate de cei doi domnitori, sanc
ţionate, eventual, de ţar (cel din Moldova) sau de sultan (cel din Mun
tenia) sau de împăratul de la Viena (cel din Transilvania) - nu puteau
să dea expresie năzuinţelor românilor de a-şi constitui statul naţional
in limitele hotarelor Daciei strămoşeşti. Aceasta ar fi însemnat un atentat
direct la integritatea imperiilor în cuprinsul cărora se aflau încorporate
teritoriile româneşti, precum şi o punere în discuţie a echilibrului eu
ropean. Cît de vii şi de reale erau însă aceste năzuinţe aveau să o
probeze programele şi documentele revoluţionare ulterioare : Prinţipiile
noastre pentru reformarea patriei, semnate de revoluţionarii moldoveni,
în care se vorbea de unirea celor două Principate în cuprinsul unui
"stat neatîrnat românesc" şi Dorinţele partidei naţionale în Moldova,
în care unirea este apreciată drept ·"cheia bolţii fără de care întreg edi
ficiul naţional s-ar prăbuşi". Şi aici, însă, ideea unităţii, din aceleaşi
raţiuni politice, a fost limitată la cele două principate.
Revoluţia din 1 848 nu trebuie apreciată izolat. Ea reprezintă o con
tiimare a eforturilor politice anterioare, în acelaşi context geopolitic
ameninţător. Schimbările survenite în vecinătatea graniţelor româneşti
(transformarea Imperiului habsburgic în monarhie constituţională, in
teresul Turciei de a contracara influenţa Rusiei în Moldova şi în Ţara
Românească) şi în Europa (eforturile pentru unitate ale statelor ger�
mane şi constituirea Parlamentului de la Frankfurt) creau condiţii şi
perspective favorabile şi pentru unitatea românilor. De aici, activiza�
rea, la fel de prudentă, însă, a eforturilor politice pentru folosirea noi
lor; împrejurări. Desfăşurînd aetivitatea politică necesară, românii au
26 Pompil i u Eliade, La Roumanie aux XIX-e siecle. Le� trois presidents ple
( 1 828-1 834), Paris, Hachette, 1914, p. 273.
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protestat împotriva aserţiunilor calomnioase care căutau să zugrăvească
revoluţia lor drept o încercare de răsturnare a ordinii europene, prin
realizarea aspiraţiilor pandacice. Au protestat împotriva acestor acu
zaţii nu pentru a nega veridicitatea năzuinţei ; aceasta nu putea s � fie
ascunsă. Au tăgăduit faptul că năzuinţele ar figura în programul Imediat, ele aparţinînd programului de perspectivă.
.
Prudenţa, raţiunea politică, nu au eliminat demnitatea şi curaJul
actelor. Fără să înscrie în programe acele revendicări capabile să creeze
nelinişte, românii şi-au luat libertatea de a adopta, atit în Transilvania,
cît şi în Ţara Românească Şi în Moldova, acele hotărîri care erau în aco.r d
cu dreptul de autonomie
încălcat î n Principate, de imixtiune abuzivă
a Puterii protectoare - cu existenţa lor ca naţiune politică în Transil
vania.
, In documentele oficiale ale revoluţiei sau în cele alcătuite prin apre
cierea perspectivei imediate, problema unităţii nu a putut primi o f�r
mulare în acord cu năzuinţele româneşti, cu forma ce 0 îmbracă
ideea
în conştiin ţa naţiona lă. Unitate a· naţiona lă a românil or de natură
să
modifice harta Europei, trebuia apreciată în generalitat�a problematicii
naţionale europ ne. Analizată în ' acest context, zonal şi eupropean, în

�
ţelegem de ce, m cursul revoluţiei, nu a putut să existe, îptotdeauna,
un corespondent exact între idee şi acţiune ; între ideea care dădea
expresie conştiinţei naţionale şi acţiunea politică pentru înfăptuirea ac
tului naţional. Reţinerile şi raţiunile politice fireşti nu au îngăduit rea
lizarea unei acţiuni sincrone între idee şi faptă.
Dacă, în planul manifestărilor oficiale, raţiunea a dominat, lmpri
mînd programelor politice şi eforturilor diplomatice o linie în acord cu
logica şi cu posibilităţile timpului (acestea impuneau organizarea trep
tată a societăţii moderne), în desrăşurarea revoluţiei, ideea unităţii s-a
impus cu o neobişnuită forţă, a dominat toate acţiunile, s-a dovedit mai
puternică, chiar decît au putut-o imagina calculele iniţiale. Incepută se�
parat şi desfăşurîndu-se provincial, revoluţia a -evoluat spre orizontul
ei. firesc, naţional, românesc, subliniind unitatea naţiunii, mob�lizînd-o
pentru revoluţiile viitoare.
Documentul ţarist · din 1 9/31 i ule 1 848, pregătin d şi justificînd in
tervenţia armată în Principate - deşi denaturează sensul năzuinţelor
româneşti, falsificînd istoria naţională,, îngroşînd , în perspectiva intere
selor imperiale ale marilor puteri, consecinţele formării unui stat na
ţional româr1esc în această zonă fierbinte a Europei - dă expresie, prac
,
,.tic, programului naţional re care românii trebuiau să-1 realizeze în
�rspectiva istoriei. Românii, _se subliniază î n act, urmăresc "să res
ţaureze, pe o bază istorică ce n-a existat niciodată,· antica lor naţionali
tate, să înceteze să mai fie provincie (este vorba de Muntenia) şi să con
stituie, sub mim·ele de regat ·daco..;român, un nou stat separat şi inde
perţdent, la formarea căruia cheamă pe fraţii l or din Moldova, Bucovina,
-
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Transilvania ş i Basarabia" 2Î. Consulul general al Austriei la Bucuresti
Timoni, pornind de la aceeaşi realitate, aprecia, încă din martie 1848:
că scopul mişcării româneşti din Principate era "unirea întregului neam
românesc într-un imperiu dacic" 2H_
In epoca ce a urmat revoluţiei din 1848
prin care naţiunea ro
mână s-a înscris Îri "calendarul lumii", după expresia lui Jules Miche
let 29
dominată de lupta naţiunilor pentru constituirea statelor uni
tare, problema românească devine o prol;>lemă de interes eupropean. Du
nărea devine, din nou, "cen trul de gravitaţie al lumii "30, iar problema
unirii celor două Principate se înscrie ca un fapt esenţial al echilibru
lui pe continent.
Lupta pentru crearea unui stat naţional românesc - "trupul cel
trebuincios ca suflet (etnic) să nu piară" :ll , după expresia, fericit aleasă,
a lui N. Bălcescu, intră în "linie dreaptă" 32_
Războiul Crirri eii şi consecinţele sale as�pra raportului de forţe pe
plan eupropean, modificarea atitudinii Rusiei faţă de problema Unirii
Principatelor, izolarea politică a Austriei şi înfrîngerea sa în războiul
italian,. sprijinul efectiv al Franţei, în favoarea principiului naţionalită
ţilor în general, acordat românilor, în special ş.a. au îngăduit unirea
Ţării Româneşti cu Moldova şi constituirea statului naţional român. A
fost nevoie, aşadar, de crearea condiţiilor necesare pe plan extern pentru
ra forţa ideii de 'unitate să se manifeste în întreaga sa plenitudine, să-şi
găsească împlinirea în actul săvîrşit în 1 859. Este, acesta, unul din ra
rele momente cînd ideea se în,mănunchează cu acţiunea, fac corp comun,
acţionează în manieră sincronă.
Intreaga acţiune politică românească şi toate năzuinţele naţionale
au fost orientate spre unirea celor două Principate, consiQ.erată drept
preludiului necesar al independenţei şi a l unităţii integrale. Contempo
ranii, români sau străini, au intuit acest lucru . Subliniind însemnătatea
capitală a actului naţional românesc, Nothomb, ambasadorul Belgiei la
Berlin, aprecia că "dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza echivalează
cu · Unirea Principatelor, unirea Principatelor înseamnă independenţa
lor ; aceasta, notează el, este ordinea ideilor la Constantinopol şi la Vie
na11 3:1. Prokesch-Osten, internunţiul austriac la Constantinopol, comu-

-

27 M. Kogălniceanu, Dorinţele partidei naţionale în Moldova, in Paul Cornea,
Mihai Zamfir, Gindirea româneascd in epoca paşopiistă, EPL, BucureŞti, 1969, 1, p. 67 .
N. Bălcescu declara in această privinţă ,.revoluţionarii din Ţara Românească
deşi crezură că trebuie a urma după pilda ardelenilor şi că împrejurările politice
nu-i iartă a pune din inceput în p,rogramul lor chestia unităţii naţionale, dar n.-au
pierdut un minut din vedere solidaritatea ce-i leagă cu toate ramuril.e naţiei , ro
mâne". Cf. Mişcarea românilor din Ardeal la 1848, în voi. Opere II, p. 1 1 7.
28 Acte şi documente privitoare la istoria renaşterii României, II, p. 4-7.
29 Cornelia Bodea, Lupta românilor pentr-U unitate naţionald 1834-1849, Edit.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 126.
30 C. A. Rosetti, Note intime 1844-1859, II, 1 848-1849, Bucureşti, 1903, p. 23.
31 Acte şi documente relative la istoria renaşterii României, VII, p. 251 (Expresia îi aparţine lui Talleyrand).
32 N. Bălcescu, Mersul revoluţiei in istoria românilor, loc. cit., p. 1 1 1 .
3 3 Leonid Boicu, Geneza chestiunii române ca prob lemă internaţionald, Edit.
Junimea, Iaşi, 1 975.
·
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nica ambasadorului turc numit la Paris că el vede în unire un stadiu
intermediar. "După unire, continuă el, se va cere separarea de Imperiu
otoman şi după separare vor veni agitaţiile pentru un regat daca-ro
mân". Unirea, considera, la rîndul său, ministrul de externe al Austriei ,
"trebuie doar să deschidă drumul spre completa independenţă a Daca
României" 31. Aceste "previziuni", generate de temerile aprecierii !u
cide a evoluţiei fireşti a evenimentelor - ele s-au dovedit îndreptăţite
- explică opoziţia înverşunată a Austriei faţă . de actul naţional săvîrşit
de români. Habsburgii au fost mai consecventi în combaterea Unirii
decît otomanii înşişi. Se aprecia, pe drept, că noul organism naţional,
România, va reprezenta "Piemontul 'Orientului, de la care românii de
dincolo de Carpaţi aşteaptă mîntuirea" �5, va fi "un puternic magnet" 36
pentru românii aflaţi încă în afara hotarelor statului naţional.
In adevăr, în strategia luptei politice naţionale, constituirea statu
lui naţional român a fost prima treaptă pe drumul reconsti tuirii unită
ţii depline. Acesta a fost sensul acordat evenimentului de românii din
Transilvania. Potrivit lui Alexandru Papiu-Ilarian, sfetnicul lui Ale.:.
xandru I. Cuza, românii din interiorul arcului carpatic "numai şi numai
la Principate privesc, numai de aici aşteaptă semnalul, numai de aici îşi
văd scăparea" 37. Aceleaşi speranţe erau impi;lrtăşite de fraţii din Bucovina
şi din Basarabia. Alexandru Hasdeu trimitea Domnitorului Unirii urări
de bine din partea Basarabiei "pentru care sînt scumpe şi pline de în
semnătate viitoarele destine ale României unite , Patria Mamă" :JS.
Acelaşi .sfetnic, autor al Istoriei Românilor din Dacia Superioară,
subliniind rolul Transilvaniei în perspectiva dezvoltării naţionale, în 1 860,
fixa, în următorii termeni, sarcina istorică ce revenea lui Alexandru
Ioan Cuza, direcţia spre care trebuiau să fie orientate eforturile na
ţionale "Fără Transilvania, Principatele nu au viitor, duc o existenţă
precară şi dubie. Numai unirea Transilvaniei va p une fundamentul vie
ţii perpetue a României. O Principe şi Doamn.e al românilor, nota el,
fie ca să vă stea în ajutor geniul naţiunii române, ca să răzbunaţi cu
înţelep�iune moartea şi să fiţi executorul fericit al planului celui mai
mare Domn şi român - Mihai Viteazul - ce a avut vreodată Dacia
lui Traian" 39•
34 Gh. Platon, Ecoul internaţional al Unirit Principatelor, în v ol . Cuza Vodă.

In memoriam, Edit. Junimea, Iaşi, 1973, p. 193.

35 R. V. Bossy, L'Autriche et les Principautes Unies, Bucarest, 1938, p . 1 78,
284, 2a8.
36 "Românul", an. XI, iulie 1 867.
37 "Gazeta de Transilvania", nr. 43, 27 mai 1 1l4R. Expresia îi aparţ ine lui G.
B�riţiu.

38 Cf. I . Lupaş, Cum vedea A lexandru Papiu-Ilarian l a 1860 putinţa de înfăp
tuire a Daca-României, în voi. Studii, conferinţe şi comunicări istorice, voi. III, 1 9 4 1 ,
p. 255-279.
39 Apud Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional . unitar mmân 1918, I, Edit.
Academiei, Bucureşti, 1 983, p . 159.
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Alexandru Ioan Cuza şi-a asumat această sarcină , înscrisă î n destinul
naţional. A afirmat deschis că ţinta eforturilor sale este "de a asigura
soarta, bunăstarea şi libertatea a tot ce poartă . numele de român" 40• In
treaga sa operă reformatoare a fost subsumata acestui obiectiv. Existenţa
statului naţional, situarea sa sub regimul juridic al garanţiei colective, con
diţiile noi internaţionale, etc. nu mai solicitau prudenţa şi limitele ante
rioare în afirmarea postulatelor naţionale, a opţiunilor politice fundamen
tale. Instrument de promovare a interesului naţional, de apărare a na
ţiunii, statul român şi-a îndeplinit rolul istoric. În noua etapă, prin ac
ţiunea sa internă, prin întărirea şi modernizarea structurilor, ca şi prin
politica �xternă - cucerindu-şi independenţa - a pregătit desăvîrşirea
unităţii naţionale, Unirea cea Mare, finalizată la 1 Decembrie 1 9 1 8 .
ln noile condiţii istorice, ideea nu a mai fost ascunsă în suflete, în
conştiinţa generaţiilor care au construit România modernă . Unitatea na
ţională, afirmată deschis şi direct, în limitele moralei, ale dreptului şi ale
sistemului de relaţii care guvernau lumea timpului, a reprezentat ideea
forţă care a dominat conştiinţele şi acţiunile politice, în jurul căreia s-a
raliat naţiunea în întregu l ei'. Împrejurările în care s-a realizat Marea
Unire, cînd România, prin voinţa naţiunii, s-a constitui t. î n hotarele vechii
Dacii, a dat expresie forţei covîrşitoare a unei idei care, venită din adîn cu
rile istoriei, a conferit acesteia sensul de destin, împlinit la 1 Decembrie
1 Q l 8 , prin alipirea la trupul ţării a ultimei provincii româneşti TRAN
SILVANIA.

40 P. P. Panaitescu, Cuza -Vodă şi unitatea naţională a românilor, în "Arhiva
pentru ştiin�a şi reforma socială", .VIII, 1929, p. 560.
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