90 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
Î NTREGIREA STATAL-NAŢIONALĂ - OBIECTIV DE BAZĂ ÎN LUPTA
POPORULUI ROMÂN
Jean Ciută
Spaţiul etnogenezei româneşti 1-a constituit din totdeauna aria teritorială
�:uprinsă între Munţii Crapa�-Dunărea-Marea Neagră-Nistru - cu extinderi limitrofe,
atât în Sudul, cât, îndeosebi, Nordul Dunării.
În cei 2000 de ani de la formare şi dezvoltare, comunitatea tracă, geto-dacă,
daco-romană şi românească a avut de confruntat numeroase vicisitudini pentru
păstrarea teritoriului de obârşie, evoluând succesiv de la neam la popor, naţiune,
wnştiinţă naţională şi stat naţional întregitor.
Multitudinea momentelor luptelor de apărare privind unitatea, autonomia şi
independenţa I-au detenninat pe poetul naţional Mihai Eminescu să le sintetizeze în
paradigma: SUMA VIEŢII NOASTRE ISTORICE".
"
Statul dac, organizat şi condus de Burebista şi urmaşii de până la Decebal, au
avut de înfruntat expansiunea romană, finalizată prin cucerirea Daciei şi colonizarea
ci - reprezentând fundamentul genninativ al etnogenezei româneşti. Pe nedrept, în
vârful Columnei Traiane (ridicată în anul 1 1 3 de către Apollodor din Damasc), în
cinstea victoriei împăratului Marcus Ulpius Traianus se află statuia Sf Petru, când, la
data cuceririi, acesta nu începuse încă propovăduirea creştinismului. Metopele de pe
columnă reprezintă actul de naştere al poporului român şi ar trebui respectat adevărul
istoric, conform acribiei istoriografice. Retargerea Aureliană, în 275, a permis obştilor
săteşti daco-romane (romaniile populare) să subziste şi să se fi dezvoltat în cnezatele,
ducatele, voievodatele de la Vest-Sud şi Răsărit de Carpaţi, păstrând unitatea
teritorială şi stabilind, deseori, legături conexe între ele. Revelator ni se pare răspunsul
ducelui roman - Menumoruth, adresat regelui maghiar, prin mijlocirea căpeteniei
teritoriului: "Spuneţi regelui vostru că-I vom ajuta fiind nou venit, ca pe un străin şi
având nevoie de toate, dar teritoriu pretins, nu-i vom da nicio palmă de pământ".
Secolele XIV-XV au înregistrat şi în societatea românească relaţii medievale-feudale
tipice, consolidate, conturându-se statele medievale româneşti de sine stătătoare
(Voievodul Transilvaniei; Ţara Românească-Muntenia; Ţara Rromânească a
Moldovei; Despotatul Dobrogei), dar relaţiile feudalo-medievale nu erau pe deplin
propice unităţii teritoriale româneşti. Acţiuni de colaborare şi chiar posesiuni
teritoriale interromâneşti au stăpânit unii domitori, unul în vecinătatea celorlalţi
(cazurile de posesiuni transilvane de către Ştefan cel Mare, Petru Rareş), colecţiile de
tipărituri interrn.ăn.ăstireşti au circulat atât la vest, sud şi răsărit de Carpaţi.
Acţiunea temerară a lui Mihai Viteazul de la 1 600 "Pohta ce-am pohtit - Ţara
Românească, Transilvania, Moldova-a fost de scurtă durată, atât din cauza
împotrivirii Imperiului Habsburgic (Rudolf al II-lea) şi a Imperiului Otoman - puterea
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suzerană - dar şi a unei părţi a nobilirnii şi boierirnii.
Pătrunderea noilor relaţii-capitaliste a fost favorabilă unităţii româneşti.
Capitalul, în goana lui după profit, nu cunoaşte graniţe teritoriale, circulă peste tot
înlăturând barierele vamale-feudale. Odată cu libera circulaţie şi slăbirea monopolului

otoman (după 1 774 - Kuciuk-Kainargi; 1 829 - Adrianopol), cu libera circulaţie a
produselor, au circulat şi oamenii, ideile lor; s-au contactat braşovenii, sibienii,
sighişorenii, timişorenii cu constănţcnii, craiovcnii, argcşenii, succvcnii, icşenii,

băcăuanii etc, s-au observat similitudinile de: origine, l imbă, teritoriu, interese
economice şi de factură psihică, religie, tradiţii, obiceiuri, conturându-se conştiinţa
naţională şi a naţiunii romane. La fonnarea acestora, au contribuit treptat şi ideile

cronicarilor (Ureche, Costin, Neculce, Cantenir, Cantacuzinii, Bălenii etc). Secolul al

XVIII-lea - "secolul luminilor" - chiar şi regimul turco-fanariot - au facilitat
pătrunderea ideilor europene (Mavrocorda�i; Ghiculeştii; Rosetteştii, Sturdzeştii}, iar
în Transilvania, răscoala de la 1 784 - condusă de Horia, Cloşca şi Crişan, precum şi
mişcarea

Supplexu1ui LibeUusului Va1ahorum

din 1 79 1 , au abordat pe lângă

revendicările cu caracter economico-social şi revendicări cu caracter naţional.
Revoluţia de la

1 82 1 , condusă de Tudor Vladimirescu, a revirimentat

conştiinţa naţională românească; in Proclamaţia de la Padeş şi de la Tismana, Tudor
indemna boierii olteni să scrie celor din Moldova invitându-i la colaborare. " Veniţi
dar fraţilor români-moldoveni, ca unii ce avem aceeaşi origine, vorbim aceeaşi limbă,
avem aceeaşi religie şi suntem sub aceeaşi suzeranitate, ca împreună să chibzuirn cum
să ne fie nouă mai bine". Se observă din şi acelaşi mesaj trecerea de la "naţiunea
medievală" spre na�unea modernă superioară.

Anul revoluţionar 1 848 a inclus in cele trei ţări române, în cele şapte programe

fonnulate, revendicări asemănătoare, de ordin social-economic, dar şi de unitate
naţională, fiindcă asemănătoare erau şi condiţiile de via\ă. Concludent ni se pare, în

acel context, glasul celor peste 40.000 de moţi sub conducerea lui Avram Iancu pe
Câmpia Libertăţii de la Blaj, rostit prin vibrantul mesaj : "Noi, vrem să ne unim cu
Ţara", suficient de edificator pentru dimensiunea conştiinţei naţionale româneşti.

Un deceniu mai târziu, 5 şi respectiv 24 ianuarie 1 859 erau datele care

traduceau in fapte

Jurământul Unionist

întocmit de bardul de la Mirceşti, băcăuan

prin naştere, poetul Vasile Alecsandri: "Sub acest măreţ castan (erau in via lui
Petrache Mavrogheni din cartierul Socola din Iaşi) noi jurăm toţi

f!ăţie/ Ca de azi să

nu mai fie/ Nici valah, nici moldovean. Ca să fim numai români/ Intr-un gând într-o

unire/ Să ne dăm mână cu mâini/ Pentru a ţării fericire". Se infăptuia cea de-a doua

Unire, după a lui Mihai Viteazul sub stindardul "Tricolor" şi inţelcapta conducere a
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Statul naţional român modem era realizat prin
statuarea României moderne, dar teritorii româneşti, locuite de fraţi români, încă se

mai aflau sub stăpâniri străine. Războiul de independenţă naţională din 1 877-1 878 în
conjunctură externă favorabilă şi cu sacrificiul zecilor de mii de dorobanţi căciulari şi
călăraşi, ne-au adus odată cu independenţa naţională absolută şi unirea teritoriului
dintre Dunăre şi Marea Neagră - Dobrogea. România intra defmitiv in context
European, sub prestigioasa conducere monarhică deschisă de glorioasa domnie a

regelui Carol I de Hohenzolem-Sigmaringen. Structurile statale se modemizau,
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constituţia ţării, din anul 1 866, garanta o reală democratizare a societăţii şi
binefacerile poporului român erau evidente. Sprijinul fra�lor români aflaţi încă sub
dominaţii străine (Transilvania, Banatul, Bucovina sub dominaţie austro-ungară şi
Basarabia sub Imperiul Rus al Romanovilor) se efectua constant şi pe căi multiple de
guvernele de la Bucureşti.
Contradicţiile imperiale (germano-austro-ungare, ruse şi otomane cu cele
anglo-franceze) au generat prima mare conflagraţie mondială ( 1 9 1 4- 1 9 1 8). Pe fondul
dcsfăşurdrii acesteia, România şi-a replia! forţele şi diplomaţia în confmmitate cu
interesul naţional - reîntregirea statal-naţională. După o relativă neutralitate
binevoitoare faţă de beligeranţi ( 1 9 14- 1 9 1 6) s-a alăturat grupării Antantistc (Franţa,
Anglia, Rusia, Italia) participând efectiv ( 1 9 1 6- 1 9 1 9) la luptele împotriva Puterilor
Centrale (Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, Imperiul Otoman), nu înainte însă de
a fi primit garanţia scrisă prin tratate a Puterilor Aliate, privind sprijinul reîntregirii
naţionale. Ostilităţile desfăşurate şi pe teritoriul României au înscris victoriile armatei
române de la Mărăşeşti-Mărăşti-Oituz, cu preţul jertfirii sutelor de mii de eroi.
În context european, victoria finală a aparţinut Antantei şi promisiunile acesteia
au fost respectate. Pe acest fundal de evenimente, luptele de eliberare a românilor de
sub vremelnici stăpâniri străine s-au amplificat şi intensificat, în condiţiile destrămării
imperiilor feudalo-absolutistc. Momentele s-au succedat cu repeziciune:
La 27 martie 1 9 1 8 -Basarabia- rdpită de Rusia Ţaristă din 1 8 1 2 şi-a declarat
democratic Unirea cu România; la 28 noiembrie 1 9 1 8 -Bucovina - răpită de Austria
din 1 775, s-a alăturat petriei-rname - România, iar la 1 Decembrie 1 9 1 8 - apoteoza
reunificării - Tansilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul şi-au promulgat viguros şi
democratic adeziunea la patria de obârşie - România. Corolarul acestor etape a fost
consfmţit la 1 5 octombrie 1 922, prin încoronarea ca regi întregitori ai tuturor
românilor din spaţiul de etnogeneză - Carpato-Danubiano-Pontico-Nistrian - în
persoana regilor întregitori de neam, Ferdinand I şi regina Maria. După două decenii
de progres, civilizaţie şi bunăstare a poporului român, s-au produs sincopelc anului
1 940, când urmările Tratatului Ribbentrop-Molotov din 1 939, ne-au răptuit, din nou,
teritoriile (Basarabia, Bucovina, Sudul Dobrogei), iar actualul context European
crează noi premise pentru reabilitarea teritorială românească pe deplin îndreptăţită.

90 years from the Great Union national-statal completion - the basic objective in
Romanian peolpe battle
The author commemomtes through this piece of writing 90 years from the Great Union
in 1 98 1 . He reveals the proeminent part of romanian people in accomplishing of the Great
Union.
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