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Tudor Vladlmlrescu 
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Nici în Ţara Românească ş i Moldova, 
spiritele moderne, boierii luminaţi - cu roară 
seria lor de memorii care vizau emanciparea 

nafională , independenţa ţării, Înlăturarea 

regimului fanarior ctc. - nu au obţinut re
zultate imponanrc în sensul doriL Marile 

puteri rivale - Turcia, adică puterea sllzerană, 
Rusia, care se voia puterea protectoare a ro

mânilor şi a celorlalfi creştini ortodocşi din 
Imperiul Otoman, şi Austria - nu au luat 

măsurile necesare pennu îndeplinirea do
leanrelor exprimate În memorii le boiereşti. 

Pe de aIră parte, situaţia oamenilor de rând, 

mai ales a ţăranilor. Cfa [Dt mai grea din 

cauza impozitelor mari ~ i normei exagerate 

de muncă pe zi (clacă) pe moşiile boierilor, 

Deşi Imperiul Oroman era În plină decăde re, 

domnii fanariori ş i suitele lor secătuiau cele 

două fări. După 1780, se produce grecizare" 
mai accentuată a domniei, a marii proprie

tări ş i a Bisericii. Românii erau cel mai mult 

defavorizaţi sa u lăsa ţi la urmă În ocuparea 

unor funcţii publice. Armatele de ocupa fie 

austriece ş i ruseşti. războaiele ş i pierderi le nu 

i-au descurajat pe români, ci i-au îndemnat 

să aqioneze. Mulţi dintre ei s-au Înrolat ca 

voluntari În armata rusă, spre a lupta conrra 

aromanilor, cu speranţa eliberării complete a 

rărilor lor. Ei au constatat, cu dezamăgire, că 

puterile creştine eliberatoare, În care-şi puse

seră speranp, rupeau păqi din pămânru riie 

lor şi le ocupau pentru ele, cum mcea Austria 

în 1775 ocupând Bucovina şi Rusia în 1812, 
prin răpirea Basarabiei. 

Ca urmare, în atmosfera generală de rezis

tenţă, când luptau pentru libertate mai m uhe 

popoare (sârbii, grecii, italienii) , români i au 
• 

trecut şi ei la acţiune. In frunte s-a si tuat Tu-

dor Vladimirescu, un mic boier din O ltenia, 

fost soldat voluntar şi ofirer în armata rusă, 

fost funcţionar, fost negustor, adică un om 

complex, cu multă experienţă de viară. Tudor 

a intrat în legătură cu societatea secretă grea

că Eteria (Frăţia), creată de grecii rrăiro r i În 

Rusia, cu scopul eliberării patriei lor ş i a Bal

canilor de sub turci , prin lupta unită a popoa

relor de acolo. Evident, ţinta finală a Eteriei 

era eliberarea Greciei, dar cu sprijinul raru lui 

rus. Profitând d e moartea domnu lui fanariot 

Alexandru Sutu, la Bucuresti (ianuarie 182 1), , , 
Tudor şi credincioşii săi pornesc acţ i unea in 

Oltenia, unde aveau organizate locuri Întări re . 

La Padeş, este convocat; Adunarea poporuilli, 

_____ -'-1::;5 T.:..::O.:.:.R 1 A 1 L U 5T RArĂ A RO M Â N II o R PE NT R::.::U_T:.:I:.:N" E::;R:.:.:.:I ______ _ 

care devine ş i organ de conducere. cu ro l de 

parlament ş i de armată naţională. Tudor por

n~te cu oastea sa spre Bucureşti , unde ajunge 

În martie 1821 ş i preia purerea. Programul 

mişcării revolUţionare din 1821, cuprins în 

câteva documente (mai ales în Proclamaţia 

d, la Pad'f), prevedea: dreptul poporului la 

rezistenţă În fara asupririi, principiul suvera

nităţii naţionale (adică al puterii absolute a 

poporulUi), renunţarea la averile rău agonisite, 

anularea dominaţiei străine, desfiinrarea pri

vilegiilor feudale, ocuparea funqiilor pe bază 

de merit şi nu de avere, ocuparea funCţiilor de 

către români şi nu de către fanarioţi, reforma 

justiţiei, a administraţiei, reforma şcolară, 

formarea unei armate naţionale, reforma fis

cală (a dărilor), desfiinprea vămilor interne, 

respectarea deplină a autonomiei ţării. Forţa 

revoluriei a constat în ţărani liberi şi depen

denţi , În oşteni, În mici funcţionari, mici bo

ieri , În orăşeni, adică în majoritatea românilor 

dornici de libertate. în lunile aprilie ş i mai, 

cât au fosr la putere, revolurionarii au Încercat 

să aplice acest program avansat. Ecoul ILiptei 

lor ajunsese şi în Moldova, ş i În Transilvania. 

Mersul revolUţiei române a fost oprit de 

câriva factori, cum au fost Încercarea greci

lor eteriştÎ d e a folosi numai pentru ei lupta 

celorlalte popoare, neputinp grecilor de a 

trece Dunărea şi de a pătrunde spre Balcani 

ş i Grecia, pierderea sprijinului Rusiei , care 

urmărea doar interesele sale de mare purere, 

unele neînţelegeri În conducerea mişcării ro

mâne, imervenria rrupelororomane la nord de 

Dunăre. Tudor este ucis în noaptea de 26-27 
mai 1821 de greci, iar oştile lui sunt înfrânte 

treptat de rurci. Cam tor atunci a fost înfrânră 

şi armata eteristă. Totuşi, revolufia de la 1821 
nu a fost zadarnică. Ea a transformat problema 

românească În subiect de diSCUţie Între mari

le pUteri , care căutau să găsească o solUţie a 

revendicărilor românilor. Ca urmare a mişcă

rii , începând cu anul 1822 domnii Fanariofi 

au fost înlocuiţi cu domni români În Ţara Ro

mânească şi Moldova. ceea ce marca o mare 

victorie a partidei (grupării) narionale. Pro

gramul de la 1821, înfăptuit doar în măsură 

mică atunci, a fost reluat ş i completat cu ocazia 

Revolufiei din 1848- 1849, care s-a b,wlji pe 

experienţa trăită de oamenii lui Tudor. 

Proclama/Ia de la Padeş, din 23 ianuane 1821: 

C~tră tot norodul omenesc din Bucureşti şi 
din celelalte oraşe şi sate ale Ţării Româneşti. 

multă sănătate' 

Fraţilor Iăcuitori ai Ţării Româneşti. ven de 
ce neam veţi fi! 

Nicio pravilă nu opreşte pe om de a Întâm
pma răul cu rău! Şarpele. când Îţi iasă Înainte. 
dai cu ciomagul de-lloveşti. ca să-ţi aperi viaţa, 
care mai de multe ori nu să primejduieşte din 
muşcarea lui! 

Dar pre bălaurii care ne inghit de vii, că
peteniile noastre iic. atât cele bisănceşti. cât 
şi cele politiceşti, până când să-i suferim a ne 
suge sângele din noi? Până când să le fim robi? 

Dacă răul nu este primit lui Dumnezeu. stn
ditorii făcători lor de rău bun lucru fac inaintea 
lUi Dumnezeul Că bun este Dumnezeu şi ca să 
ne asemănăm Lui trebuie să facem bine' Iar 
acesta nu se face până nu să strică răuL Până 
nu vIne iarna, primăvară nu se face! 

Au vrut Dumnezeu să se facă lumină? Aceia 

s-au făcut. după ce au lipSit intunencull 
Vechilullui Dumnezeu, prea puternicul nos

tru Împărat. voieşte ca nOi. ca nişte credincioşi 
al lui. să trăim bine. Dar nu ne lasă răul. ce ni-l 
pun peste cap căpeteniile noastre! 

Veniţi dar. fraţilor. cu toţii. cu rău să pierdem 
pe cei răi. ca să ne fie nouă bine! Şi să se aleagă 
din căpeteniile noastre cei care pot să fie bunI. 
Aceia sunt ai noştri şi cu noi dimpreună vor 
lucra binele. ca să le fie şi lor bine. precum ne 
sunt făgăduiţ,! 

lOocumente prlvmd istOria Româmel. Răscoa
la dm 1821. coord. Andrei Oţelea. 1. BucureştI. 
1959, p. 2071 
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Reformă si revolutie • prtma , , 
jumătate a secolului al X-lea 

ASPECTE GENERALE 

După 1815-1820. În Europa au conti
nuat Încercările marilor puteri de reaşezare a 

vechiului regim. de înăbuşire a mişcărilor de 

emancipare a nariunilor, [rezite În chip serios 

după pătrunderea ideilor Revol ll~iei Franceze 

şi ale Războiului de Independenţă a S<arelor 
Unite ale Americii. Un mare enruziasm a cu

prins spirirele liberale (curent poliric doritor 
de libertare) şi romantice (curent culrural care 

reînvia trecutul medieval cu scopuJ unui viiror 

mai bun) la gândul eliberării poporului grec-

Ţările române În sec . XVIII 
şi la inceputul sec. XIX 

pr.'BSBURCIC 
'v \\ v 
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~ Debrecen o o , 
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creatorul vechii democraţii - de sub tUfci. C u 

acest prilej, a sporit interesul Occidentului si al 
• 

Rusiei şi pentru celelalte popoare cr~tine din 

Balcani. dar şi pentru români. unguri. polonezi. 
Pe la 1821-1822. după un secol de cond u_ 

cere fanariotă (a acelor greci puşi În servici ul 

[Urcilor), domnii români reveneau, cum S-a 

văzut, în fruntea Tării Românesti şi a Mol-• • 
dovei. în acest timp, Ţara Românească era 

redusă cam la 3/4 din teritoriul său, p rin Stă

pânirea de către rurci a Dobrogei şi a cârorva 

porturi la Dunăre (Turnu. Giurgiu. Brăila). 
iar Moldova mai cuprindea doar vreo 2/5 din 
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ISTORIA ILUSTRATĂ A ROMÂNILOR PENTRU TINERI -

Tratative de pace Între ruşi şi turci În 1828 

vechiul său pământ, din moment ce nordul 

sau Bucovina era sub austrieci, iar estul sau 

Basarabia era sub ruşi. Transilvania se afla În 

situatia cunoscută, anume de Mare Princi-• 
pat sub ocupaţia austriacă. Populaţia ţărilor 

române număra În aceşti ani cam şase-şapte 

milioane de oameni, cea mai mare densitate 

înregisrrându-se În Transilvania. Dinrre toţi 

locuitorii Transilvaniei, cam 2/3 erau români 

(de exemplu. Ia recensămăntul din 1844); la 

sud şi est de Carpaţi, proporţia românilor era 

mult mai mare. Taranii reprezentau În toate 

ţările române Între 80 şi 900/0 din populaţie. 

Se dezvoltă econom_ia, se introduc unelte noi, 

maşini agricole, unele produse chiar În ţăriJe 

române; sporesc manufacturi le şi industria În 

general, ceea ce stimulează şi comerţul, şi căile 

de comunicatii, ~i circulatia banilor. ., , 
Rusia este tot mai dornică să-şi impu

nă În fapr protectoratu! (adică Stăpânirea) 

asupra Moldovei şi Ţării Româneşti, ceea ce 

a reuşit în mare măsură prin acordurile de 

la Akkermann sau Cerarea AIbă (J 826) şi 
• 

Adrianopol (J 829). Ultimul. care a şi avut 
urmări de durată, s-a Încheiat după ce rru

pele ruse ocupaseră ţările române, în 1828. 

Această ocupatie va dura şase ani. Tratatul de 

la Adrianopol. printr-un acr special referitOr 

la fările române. asigura În mare măsură În

făptuirea programului politic naţional voit 

de boierirnea română: reafirmarea şi lărgirea 

autonomiei tărilor, domni români aJesi pe via-, . 
fă. libertate deplină a comeqului (ren~nf3re 

completă la monopolul comercial otoman), 

retrocedarea către Ţara Românească a terito

riilor cu porturi deţinute încă de turci pe ma

lul srăng al Dunării (Turnu. Giurgiu. Brăila). 
elaborarea pe timpul ocupafiei ruse a unor acte 

cu vaJoare constituţională. numite Regula

mente Organice, pe care Turcia se obliga să le 

accepte. Ţările române erau de-acum oficiaJ 

sub suzeranitate turcă şi sub protectorat rus. 
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REGULAMENTELE ORGANICE 

Pe plan intern, o serie de transformări 
moderne. necesare ş i prefigurate În Tratatul 
de la Adrianopol, s-au Înfăptuit prin docu
mentele numite Regulameme Organice. Ele 
au fost elaborate În timpul ocupa~iei ruse 
de căuc două comisii de boieri munteni 
şi moldoveni şi au imrat În vigoare în anii 
1831-1832. Cele două acte fundamemale 

erau aproape identice pentru cele două ţări 
şi pregăteau unitatea politică şi instituţiona
lă a acestora. In Regulamemul Organic se 

prevedea pentru prima dată În mod oficial 
aplicarea principiului separării sau despărţi
rii puterilor în stat: domnul, ales pe viaţă de 
o adunare obştească exu30rdinară, dqinea 
puterea executivă (de conducere), ajutat de 
un guvern format din şase miniştri; purerea 
legislativă (facerea legilor) o avea adunarea 

obşrească (parlamentul), iar puterea judecă
torească (apărarea Îndeplinirii legilor) o de
tineau tribunalele teritorialeo.:i instantele de , , , 
apel. Se Înfiinţează procuratura şi corpul de 
avocaţi; se modernizează sistemul de impozite 
(fiscal); se instituie bugetul de stat (suma de 
veniruri şi cheltuieli) şi se lichidează vămile 

Regulamentul 
OrganiC,. 

PEfUAAME~lŢUA 

, 

interne; se reface armata naţională. se produ
ce reforma şcolară şi se Înfiinţează arhivele 

naţionale; se legiferează unirea institutiilor 
şi legilor celor două ţări, ca un prevestitor al 
unirii politice care urma să aibă loc curând. 

TendInţe de unIre a instItuţiilor PrincIpatelor, 
exprimate În Regulamentul Organic: 

• 
ArC 371 - Inceputul. religia , obiceiurile şi cea 
de un fel limbă a săIăşluitorilor Într-aceste 
două prinţipaturi, precum şi cele deopotrivă 
trebuinţe sunt Îndestute etementuri de o mai 
de aproape a lor unire, care până acum s-au 
fost poprit şi s-au zăbovit, numai după împreju
rări Întâmptătoare şi cele urmate după dânsele 
buni le dobândiri şi urmările folositoare ce ar 
odrăzli dintr-o apropiere a acestor două popule, 
nu pot fi supuse la nicio Îndoială; începuturile, 
dar. s-au aşezat Într-acest regulament prin cea 
de un fel de clădire a temeiurilor administrative 
În amândouă ţările. 

ArC 372 - Lăcuitorii din amândouă prin'i
paturile să vor ÎmpărtăşI de toate folosintile 

• 
neguţătoreşti. după temeiurile Întocmi te la 
capul V, articolul 159 al acestui regulament ş i 

vor dobândi deopotrivă În fieşice eparhie la al 
lor negoţ aceleaşi drepturi civile ce vor avea 
şi pământenii. Căderea de a dobândi într-o 
ţară sau Într-alta proprietăţi mişcătoare sa u 
nemlşcătoare este asemenea dată Iăcuitorilor 
din amândouă prinţipaturile. 

ArC 374 - Uicuitorii satelor săIăşlu i ţ i pe 
hotarul acestor două tări, având trebuin tă de • • 

a trece vremelniceşte dintr-un hotar pe altul, 
pentru munca săteneştii iconomii pe moşiile În
vecina te, vor fi slobozi de a o face tocmindu-se 
Însă cu proprietarii acelor moşii şi împuterniciţ i 

cu slobozenie de voie din partea Judecătonllor 
satelor, fără nicio dare, nici făcându-li-să vreo 
împledteare din partea Stăpânirii. 

ArI. 375 - Monedile vor avea acelaşi curs 
şi aceleaşi preţuri in amândouă prinţipaturile, 
Întocmai după copnnderea articolului 65. 

Art. 378 - Verice boer sau neguţător este 
slobod să călătorească În strelnătate pân tre 
locurile unde interesurile personale il vor 
povăţui, fără să poată cinevaşi a-l popri, afa
ră numai de Întâmplări prevăzute de pravi lă . 
(Regulamentele Organice ale Valahlel ŞI MoldaVlel, 
voI. 1. Bucureşti, 1844, p. 1301 

ISTORIA ILUSTRArĂ A ROMANilOR PENTRU TINERI 

Mlha,' Sturdza, domn al M('ldovPI 

Regulamentul Organic a avut un caracter 

contradictoriu (şi bun, şi rău, în acelaşi timp) 
pentru evoluţia Principatelor Române: pe de 
o parte a contribuit categoric la modernizarea 

societă~ii româneşti şi la pregătirea unirii, iar 
pe de alta, păsrrând vechiul sistem de privilegii 
pentru boierime şi apăsătOarea protecţie rusă, a 

creat unele piedici În calea progresului gene
ral. Pe baza Regulamentului, Între anii 1834 
şi 1848-1849, au domnit Mihail Stllrdza 
În Moldova şi Alexandru Dimitrie Ghica 

şi Gheorghe Bibescll În Ţara Românească. 

Deşi a jucat rol de Constitu\ie (lege de bază 
a ~ării). Regulamentul nu a fost o constitu
{ie propriu-zisă, acesta nefiind o emana~ie a 
poporului român, ci şi a ocupan~ilor străini. 

REGIMUL ABSOLUTIST 
A 

HABSBURGIC IN 
TRANSILVANIA SI BUCOVINA • 

împăraţii Austriei, serviţi În mod exem
plar de către cancelarul (prim-ministrul) 
Metternich, au condus ţara În prima parte a 

Ghe;rghE Bib .u. dl)rnr al n;rll Rnm~"'''' t, 

secolului al XIX-lea În mod absolutist, adică 

după propria vointă. Lozincile preferate erau 

cemralizarea, germanizarea şi catOlicizarea. 

la nevoie cu sprijinul poliţiei secrete şi al 

cenzurii (controlul exercitat de putere asupra 

ziarelor, cărţilor, discursurilor etc.). Chiar şi 

Transilvania era condusă direct de la Viena; 

dieta provinciei nu a mai fost convocată până 

În 1834. dar marea nobilime maghiară con

servatoare continua să domine În interiorul 

Transilvaniei. în deceniul cinci al secolului 

al XIX-lea, cele mai grave probleme puse În 

dietă au fost chestiunea unei legi a pămân

tului, care lipsea ţărănimea de orice drept 

de proprietate funciară, şi chestiunea limbii 

oficialea tării. Prin 1841-1843, trebuia Înlo-, 
cuită limba latină, ca limbă oficială, cu una 

vorbită. Natural, s-a optat pentru maghiară. 

fiindcă românii nu erau reprezelua{i În dietă, 

deşi limba română era limba majorităţii, cu

noscută de mai toţi locuitorii. Lupta naţiunii 

române pentru drepturi politice intră Într-o 
• • noua etapa. 
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Pastorul sas Stephan Ludwig Roth despre limba 
română ca limbă comună a tuturor locuitorilor 
Transilvaniei 118461: 

Domnii de la Dieta din Cluj voiesc să vadă născută 
o limbă de cancelarie, şi acu se bucură că copilul 
a fost adus pe lume. A declara o limbă drept limbă 
oficială a ţării nu e nevoie. CăcI noi avem deja o 
limbă a ţării. Nu este limba germană, dar nici cea 
maghiară. ci este limba română. Oricât ne-am suci 
şi ne-am Învârtl noi, na!lunile reprezentate În dietă. 
nu putem schimba nimic. Asta este realitatea. 1. .. 1 
Când se discută despre o limbă comună a ţării. noi 
credem că prin aceasta nu poate fi vorba de alta 
decât de cea română. Ll Această realitate nu poate 
fi contestatli. De indată ce se Întâlnesc doi cet~ţeni 
de naţionatlt~ţi diferite ş,i niciunul nu cunoaş,te Iim· 
ba celuilalt. de Îndată limba română le slujeşte ca 
t~lmaci. Când faci o călătorie, când te duci la iar· 
maroc,limba român~ o cunoaşte oricine. inainte de 
a face Încercarea dacă cineva ştie limba germană 
sau cel~lalt cea maghiară, conversaţia începe in 

.:>tephan Ludwig Roth 
11796 18491 

Ocuparea Bucovinei de către Austria În 
1775 fusese o mare lovitură dată Moldovei. 

-

română. Cu românul oricum nu poţi altfel sta de 
vorbă, căci de obicei el nu vorbeşte decât În graiul 
lui. E explicabil: ca s~ Înveţi limba maghiară sau 
cea germană, ai nevoie de cursuri şcolare; limba 
român~ o Înveţi singur, pe stradă, În contactul zilnic 
cu oamenii. Uşurinţa Învăţatului el nu stă numai În 
marele număr de cuvinte latineşti, pe care acest 
popor amestecat le·a adoptat odată cu con topirea 
sa cu coloniştii romani şi care nouă, transilvanilor, 
ne sunt preacunoscute datorit~ educaţiei noastre 
in spint latin de până acum, ci şi prin faptul că via
ţa Însăşi ne pune zilnic in contact cu acest popor 
numeros, care formează aproape jumătate din 
totalul popu laţiei'. I Cornel1a Bodea, 1848 la români. 
a IstOrie in date şi mărfuni, voI. 1, Bucureşti, 1982, 
pp.197-1991 

Conform recensamintelor din epoca, românii aldituiau 
circa doua treimi din populaţia Transilvaniei şi a zonelor 
Învecinate dinspre vest. 

care pierdea nu numai ţinutul Cernăuţilllui 

ş i vechea capita lă a ţării - Suceava - ş i mor
mântui voievodului-simbol Ştefan cel Mare. 
dar şi una dintre cele mai bogate şi mai po
pulate părfi din pământul său . locul de unde 
pornise întemeierea ţării În Ev ul Mediu. 
Până în 1849, Bucovina a fost lips ită de orice 
autOnomie şi înglobată În provincia Galiţia . 

Faptul a uşurat aplicarea de către autorităţi 

a amestecu ilii de populaţie, prin aducerea 
Între români a unor sem inţii slave. mai ales 
ucrainene, dar şi a unor elemente germane 
şi evreieşti. Episcopia Bucovinei, spre a nu 
continua legătura firească cu Mitropolia 
Moldovei de la la ji. a fost subordonată - ca 
ş i Biserica Ortodoxă a românilor din Tran
silvania - tocmai Mitropoliei sârbeşt i de la 
Karlowitz. Politica de defavoriza re (tratare 
mai prejos decât alfii) a populatiei române 
băştinaşe era evidentă, ceea ce a Încurajat ş i 

aici mişcarea de emancipare naţională. 

I 

• 

• 

, 

• 

• 

• 

I 
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BASARABIA SUB RUŞI 

Partea din Moldova ocupată de protec
roarea Rusie În 1812 era cu ceva mai Întin
să decât Danemarca de astăzi sau cam cât 
1/5 din suprafap Marii Britanii de-acum. 

Pe lângă români , care reprezentau aproape 
90% din populaţie, În regiune mai trăiau 

neamuri slave, evrei. greci, armeni şi gă
găuzi. Din 1828. Basarabia ji-a pierdut 
orice urmă de autonomie, iar limba rusă 
a devenit singura limbă acceptată În ad

ministrafie. În justitie (În fafa legii) ji În 
alte instituţii. Mulţi români au fost supuşi 
deznaţionalizării şi şi-au pierdut identita

tea etnică. adică felul lor de a fi români. O 
imensă acţiune de deznaţionalizare a fost 
promovată ş i prin mijlocirea Bisericii , sub 
cuvânt că şi ru ş ii aveau aceeaşi credinţă 
ortodoxă ca şi românii. Astfel. În bisericile 
româneşti au fost aduşi preoţi ru ş i, iar căr

fil e de cult ji slujbele În românej te au fost 
Înlocuite cu cele ruseş ti. Totuşi, legăturile 
cu Moldova ş i apoi. după 1859. cu România 
nu au Încetat niciodată, o parte din con
ducăto ri menrinând vie în sânul poporului • 
conştiinţa naţională. Bazele culcurii româ-
neşt i în această parte a Moldovei ocupate au 
fo st păstrate şi întărite, În condiţiile grele 
ale primilor ani ai stăpânirii străine, de că
tre mitropolitul de origine tran silvăneană 

Gavriil Bănulescu-Bodoni (mort În 1821). 

Ulterior Însă, autOrităţile ruseş ti au căutat 
să ş teargă cu orice preţ şi cu toate mijloacele 
specificul naţional al românilor basarabeni, 
izolându-i de restul moldovenilor tOcmai 
când sporea lupta de eliberare nafională j i 
când se Întensif'icau legăturile dintre mun
teni şi moldoveni pentru pregătirea Revolu

fiei de la 1848 ji pentru unirea de la 1859. 

Mitropolitul Gavriil Bănutescu- B odonl 

Diplomatul francez Antoine Fran~ois 
Le Clerc despre unitatea Moldovei la 1805, 

Înainte de ocuparea Basarabiei de către Im

penul Ţarist: 

Moldova este, ca şi Ţara Românească, o 

provincie creştină dependentă de Imperiul 

Turcesc. Ea este delimitată la nord şi est de 

Nistru, Bugeac şi de o parte a râului Prut, la 

sud este delimitată de Dunăre şi de Ţara Ro

mânească, la vest ea este despărţită de Tran

silvania printr-o linie de demarcaţie, trasă de 

la izvorul râului Ceremuş, trecând pe lângă 
izvorul Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Trotuşu· 

• • 
lui, până la Mllcov. In această parte, ea se mve-

cinează şi cu Bucovina şi Galiţia. Principalele 

sale râun sunt Nistrul. Prutul. Siretul. Bistriţa 
etc, IAntoine Fran<;ois Le Clerc, Memonu topo 

grafIC ŞI statistic asupra Basarabiei, Valahlel ŞI 

Moldovei, provincii ale Turctel din Europa. ediţie 

de loan-Aurel Pop şi Sorin ŞIPOŞ, Cluj-Napoca, 

2004. p. 351 
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DOBROGEA 
SUB TURCI 

Din secol ul al XV-lea, partea Ţării Ro
mâne~(i care facea deschiderea spre Marea 
Neagră era sub oCllpa~ie (Urcă directă, ca şi 

Bulgaria. Serbia sau Albania. DarorÎtă acesruÎ 

regim. populaţia română a uăir amestecată 
cu cea turco-tărară, bulgară etc. şi nu a deţi--nut majoritatea. In secolele al XVIII-lea şi al 
Xl.X-lea. specificul românesc a fost menţinut 
cu ajutorul veniri i unor grupuri de populaţie 
din celelalte provincii române, mai ales din 
Transilvania. de unde soseau păsmrii (moca

fiii) cu turmele lor. Prin Dobrogea s-au des
făşurat o parte din schimburile externe ale 
Ţării Româneşti, mai ales după 1774, cind s-a 
produs prima breşă în monopolul turcesc asu
pra comerţului românesc. După recuperarea 
porturilor de la Dunăre în 1829, un obiectiv 
important pentru români a devenit reluarea 
de la turci a Dobrogei. 

nI ~nl români 
dm Dobrogea 

A ~ 

REVOLUTIA ROMANA 
• 

DE LA 1848-1849 

Ap cum întreg veacul al XIX-lea a foS( 
cons iderat .,seco lul nafionalicăfilor", anul 

1848 a fost numit "primăva ra popoarelor", 

deoarece din Franţa şi Italia până În Polonia 

şi ţările române, forţele revolUţionare s-au ri
dicat la luptă comra vechilor regimuri, COntra 

spiritului conservator, a rămă.şi~elor feudale, 

contra opresiunii străine, a abso!utismul ui . 

pentru democraţie şi constitll~ie etc. France
zii, prin semnalul de luptă dat de ei la Paris 

în februarie 1848, au oferit modelul si ocazia , 
ridicării popoarelor din Întreaga Europă. 

Românii, trăind În două ţări autonome 

diferite şi În mai multe provincii ocupare de 
•• •• • • austrieCI, ruşI ŞI turCI, nu au avut practic po-

sibilitatea să organi7.eze o singură revolUţie 

românească la 1848, 3ia cum nici germanii ~i 

nici italienii (şi ei divizari) nu au putut f.lce 

asemenea lucru. Totuşi, marile idealuri şi 

obiective ale românilor erau aceleaşi: drepturi 

şi libertăţi democratice, desfiinţarea obiceiuri
lor feudale, independenţa şi autonomia ţării, 

Îndepărtarea dominaţiilor străine, adopta rea 

de constituţii, eliberarea şi Împroprietărirca 

ţăranilor, emanciparea naţională, unirea ţă

rilor române. 

În Moldova, revolUţia a pornit În martie 

1848 printr-o adunare la laşi, unde s-a for
mulat şi programul deStui de modera" spre 
a nu da ocazie să intervină trupele ruse, care 

aşteptau la Prut. Conducător ii revol Uţiei În 

Moldova au fost Vasile Alecsandri, Mihail 
Kogălniceanu, AJecli RlISSO, AJexandrll Ioan 

Cuza şi allii. ACliunea lor a fost pentru mo
ment oprită de domnitor, mulţi dintre revolu

lionaci fiind obligafi să fugă în Transilvania. Ei 
au participat la marea adunare româneasc.; de 
aici, de la Blaj, sub influenţa căreia au mcut un 

ISTORIA ILUHRATÂ A ROMÂNILOR I'LNTRU TINERI 

Din programul revoluţionar Dormţele partidei naţ/· 
onale În Moldova, elaborat de Mihail Kogălniceanu 

la Cernăuţi 

1. Neatârnarea administratlvlrl şi legislativă in toa
te cele din lăuntru, fără amestec a orice puteri 
străine . 

2. Egalitatea drepturilor civile ŞI politice. 
3. Adunarea Obştească compusă de reprezentanţii 

tuturor stănlor societăţi i. 
4. Domnul ales din toate stlrlrile societăţii după 

vechiul obicei. 
5. lista CIVilă proporţională cu veniturile şi mijloa

cele ţării, 
6. Responsabilitatea miniştrilor şi a tuturor func-

ţionarilor În funcţiile ce ocupă. 
7. libertatea tiparului. (. . .1 

11 . Dreptul i nlţiativ ŞI de petiţie pentru Adunare . (. ,.] 
13. Garantarea libertăţii individuale şi a domiciliu 

lu i . 
14. Instrucţie egală şi gratuită pentru toţi românii . 

1 .. 1 
17 Desfiinţarea pedepsei de moarte şi a bMă ilor 

trupeşti . (...) 

c n Moldova ŞI r d 

Rom neas .3 prezenLnd 
la Palls tr co~or 
ron Jne ce menţlun!le
.Dreptate Fr311e In 348. 
ac Jaretâ ~e Petrescu 

nou program, mulr mai curajos, În mai 1848, 

la Braşov. În acest program cereau Împărfirea 
pămânrului la ţărani şi unirea Ţării Româ.nqti 

şi Moldovei. Alli revolUfionari moldoveni, in 
frunte cu Mihail Kogălniceanu, s-au refugiat 
În Bucovina, unde românii începuseră revolu

lia în jurul lui Eudoxill de Hurmllmi. Aici, 
se elaborează un nou program, şi el cu cereri 

revolufionare. care ar fi schimbat din remelii 
soarta românilor, cum ar fi unirea principa

telor şi emanciparea ţăranilor. 

• 

20. Reforma tnbunalelor şi inamovibilitatea Jude· 

cătonlor. 

21 . Neamestecarea Domnitorului În ramul judecă· 
toresc În aducerea În implinire a sentinţe lor fără 

Întănrea sa. Ll 
23. libertatea cultelor. 
24 Ridicarea mora lă şi socială a clerului ortodox. 

II 
27. Emanciparea graduală a israeliţilor moldo· 

veni . 
ICornella Bodea, 1848 la români O /!. tone ,n date 
ş/mJrtufII . voI. . Bucureşti. 1982. pp. 197-1 991 
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Revoluţionarii din Ţara Românească 
au fost mai bine organizaţi şi au reuşit să 
cucerească puterea. Ei proveneau dinrr-un 
grup de tineri de la Paris. unde creaseră prin 
1845 o asocialie revolu[ionară a sruden{iJor 
români. Ei se Înţeleseseră cu roţii - munteni 
şi moldoveni - să pornească revoluţia împre
ună În ambele rări. Dar lucrurile au urmat 
cu prea mare rapiditate şi faptul dorit nu a 
mai fost posibil. Noul plan era ca, măcar 
la sud de Carpaţi, revolUţia să pornească În 
patru locuri deodată. Şi acest lucru a fost 

zădărnicit de aumrÎtăţi. De aceea, revolu
fia a inceput doar la Islaz, in 9 iunie 1848. 
Aici s-a format primul guvern revolUţionar, 
compus din Ion Heliade Rădulescu, Ştefan 
Golescu, Christian Teii şi alfii, şi s-a pre
zentat În faţa poporului O proclamaţie care 
era de fapt programul revoluriei. Revolufi -

Proclama/la de la Islaz (9 iunie 18481. program al 
revoluţiei din Ţara Românească !fragmentel: 

Fralilor români, 

Timpul mântuir;. noastre a ven.t; poporul român 
se deşteaptă la glasul trâmbtţei Îngerului mântuiri; 
ŞI işi cunoaşte dreptul său de suveran. Pace vouă, 
pentru că VI se vesteşte libertate VOUă' Pe scurt. 
popolul român, recapitulând, decrelă: 

1. Independenţa sa admlntstratlvă şi legislativă 
pe temeiul tractatelor lUI MIrcea şi Vlad V, şi 

neamestec al niciuneI puteri din afară in cele 
dIn întru ale sale. 

2. Egalitatea dreptUrilor politICe. 
3. Contribuţie generală. 

4. Adunanţă generală compusă de reprezentanţI 
ai tuturor stărilor soţietă',i. 

5. Domn responsabil, ales pe cinci an" şi căutat în 
toate stările soţ,etăţiL -6. Imputmarea listei civile; ardlCarea de orice miJ-
loc de corumpere. 

7. Responsabilitatea miniştrilor şi a tuturor 

onarii au pornit spre Bucureşti, unde, sub 
presiunea poporului, domnul a abdicat (a 
părăsit tronul), iar puterea a (OSt preluată de 
guvernul revolUţionar, în care intrau acum 
şi Nicolae Bălcescu, Gheorghe Magheru, 

A.C. Golescu, C.A. Rosetti. Noul guvern, 
în ciuda lipsei de experienră ş i a unor gre
şeli, a pornit să aplice programul revolu{iei: 
a desfiinfat rangurile boiereşti, a adoptat 

steagul narional tricolor, a eliberat dOfinu
rii politici, a trecut la organizarea armatei, a 
inceput rezolvarea problemei agrare, a iniţiat 
noua constituţie, a luat măsuri de recunoaş_ 
tere a noului regim politic de către puterile 
europene, a adresat apeluri de unire "către 
(rarii din Moldova" ere, Însă, În septembrie 
1848, ttupele turceşti şi cele ruse au invadar 
ţara şi au Înfrânt, după o rezistenţă destul de 
puternică, revoluţia . 

funcţionarilor in funcţia ce ocupă. 
8. libertatea absolută a tiparulUI. 
9. Orice recompensă să vie de la patrie prin repre

zentan'ii săI. iar nu de la domn. 
10. Dreptul fiecărui judeţ de a-şi alege dregătorii 

săi, drept care purcede din dreptul popolului 
intreg de a-şi alege domnul. 

11. Gvard,e naţională. 
12. Emancipaţia mănăsllrilor închinate. 
13. Emancipaţla clăcaşilor, ce se fac proprietari prin 

despăgubire. 

14. Desroblfea !Iganllor prin despăgubire. 
15. Reprezentant al Firii la Constantlnopole dIntre -romanI. 

16. InstrUCţIe egală şi Întreagă pentru 101 românul 
de amândouă sexele. 

17. Desfiinţarea rangurilor IItulare ce nu au func!ii. 
18. Desfiinlarea pedepsei degrădătoare cu bătaia. 
19. Desfiinţarea atât in faptă. cât şi în vorbă a pe

depsei cu moartea. 

ICornelia Bodea. 1848 {a romam. O Istofle in date 
ŞI mărtum, voI. 1. Bucureş.tl. 1982. pp. 533-5341 

• 
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runtaş I revOlu!ICI LGuvernul 
-. ~ ~ Rom. !a~ , 

Cea mai complexă act ivitate revolUţio
nară s-a desfăşurat În Transilvania. Aici s-au 

. .. .. 
ridicat la luptă pentru progres ŞI romanII ma-
joritari, şi maghiarii. şi saşii, şi secuii..~ele 
din urmă grupuri, adică saşii şi seCUII, au 
desfăşurat aqiuni mai modeste, locale, pen
tru acordarea unor drepturi specifice erniilor 
lor. Unii dintre maghiari s-au aflat Însă în 
legătură cu masa poporului lor din Ungaria 
propriu-zisă, iar românii s-au ridicat şi pen
tru idealurile specifice naţiunii lor, privită 
de unii În intregul său . Iniţial , când au avut 
loc primele frământări. adunări, discursuri 
În primăvara anului 1848, tinerii români, 
maghiari. secui şi saşi au aerionat Împreună. 
având obiective comune, cum ar fi răsturna
rea absolurismu lui habsburgic şi a ocupaţiei 
austriece, Înlăturarea rămăşiţelor feudale şi 

obtinerea de drepturi şi libertă{i democrati
ce: Natural, nariunile asuprite de Habsburgi 
voiau să-şi formeze ş i state naţionale, să se 
emancipeze şi să trăi"ască Într-o Europă a na
fiunilor libere şi egale. De aici au pornit şi ne
Întelegerile. Momentul-cheie a fost ziua de 15 
m;nie 1848, când revolUţionarii maghiari, 
la Pesta, lansau programul lor, care preve
dea, Între altele, constituirea Ungariei Mari 
cu granifele sale din Evul Mediu, incluzând 
Slovacia. Croaţia, Transilvania, Banatul, 

Crişana. Maramureşul, Voivodina etc, S~ar.~ 
format astfel o ţară Întinsă, În care maghlaru, 
deveniţi o minoritate de stăpâni, ar fi fost cu 
mult ÎntreCUţi ca număr de români, croaţi, 
slovaci, sârbi, ruteni etc. în plus, niciunul 
din aceste popoare nu era dispus să schim-

• be dominaţia austriacă cu cea ungureasca , 
fiindcă o astfel de sch imbare făcea ca roată 

lupta 10r'să fi fost fără folos. Fireşte, românii 
ardeleni, care reprezentau două treimi din 
popularia ţării, au protestat COntra unei astf~1 
de hotărâri luate fără ca ei să fie consultaţi. 
Conducătorii lor - Simion Bărnuţiu. Ghe
orghe Baririu, Avram Iancu, Andrei Şaguna, 
Ioan Lemeni, August Treboniu Laurian, Ale

xandru Papiu Ilarian, Aron Pumnul, Timotei 
Cipariu şi alfii - au organizat Între 15-1~ 
mai 1848, la Blaj, o mare adunare naponala 

cu participarea a vreo 40 000 de oameni. La 
Blaj se găseau şi revolUţionari români din 
Moldova şi Ţara Românească. Aici s-a depus 

jurământul naţiunii române şi s-a prezen~a~ 
P'titia naţională, adică programul revolupe. 
ro~âne: independenra naţională a români
lor din Transilvania, desfiinţarea şerbiei fără 

despăgubire din partea {ăranilor, formarea 

unei gărzi narionale româneşti, libertăţi 
democratice, invăţământ romanesc de toate 
gradele. o constituţie bazată pe principiile 
libertăfii, egalităfii şi frăr iei. 
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Jurământul na!lunii române pe Câmpulliber
tlil" de la BtaJ 115-17 mai 18481, 

Eu~, N.N" Jur in numele Tatălui şi al Fiului ŞI al 
Sfantului Duh Dumnezeului celui VIU cum că 
V?I fi pururea credincios Împăratului Austriei 
ŞI marelui principe al Ardealului Ferdinand J şi 
augustel ca.s~ austriace, amicilor maiestăţii şi 
al patrl:1 VOI fi amic şi mlmicilor inimlC, cum di 
ca roman voi susţme totdeauna naţiunea noas
tră română pe calea dreaptă ŞI legiUItă ŞI o voi 
apăra.cu toatepulerile În contra Oricărui alac şi 
asuprln; nu VOI lucra niCIodată in contra dreptu
nlor ŞI a Intereselor naţiunii române, ci voi tme 
ŞI voi a.păra legea şi limba noastră română, pre
cum ŞI libertatea, egalitatea şi frăţ,etatea; pe 
aceste prinCIp" voi respecta toate naţiunile ar
delene, poftind egală respectare de la dânsele' 

. - . 
nu VOI Incerca să asupresc pre nimenea dar . . , 
mCI nu voi suferi să ne asuprească nimenea; voi 
conlucra după putinţă la desfiinţarea iobăgie;. 
la emanciparea industriei şi a comerciuluI, la 
păZirea dreptăţii. la inaintarea binelUi umant
tăţii, al naţiunii române ŞI al patriei noastre. 

Aşa să-mI ajute Dumnezeu şi să-mi dea 
mântuirea sufletului meu. Amin! ICorn, ba Bo. 
dea, 1848 la româm. O ,stone in date ŞI mărturII 
voi J, Bucureşti, 1982. p. 4841 ' 

Adunarea 
de la Blaj 
din 3/15 
fTl. i 18[.8 

Nafiunea română proustll cu solemnitate 
contra încorporării forrare a Transilvaniei În 

Ungaria şi se proclama drept naţiune de sine 
stdtătoare. Unii se gândeau chiar la unirea c _,_ u 

ara Românească. Parricipan{ii la adunare au 
rostit lin jurămânr solemn prin care se anga' _ Jau 
ca vor respecta toate naţiunile ardelene, poftind 
egală respectare de la dâmele. că nu vom Înurca 
s~ asuprim pe nimeni, dar nici nu vom suferi 
S/l ne asuprească nimeni. S-a ales un guvern 
revolufionar numit Comiuwl ntlfional. con

dus de ep~scopul ortodox Andrei Şaguna şi de 
S,m,on Barnupu, cu sediul la Sibiu. Comire

tul a format două delegarii, una spre a mer

ge la Viena şi alta la C luj şi a susrine În fata 
împăratului. respectiva dicrci, revendicăriie 
formulare la Blaj, pe locul numit de-atunci 
Câmpul Libercării. 

Dieta nobiiiară (compusă, după regula 
medjevaJă. din reprezcmanrii celor trei nati-. , 
IIm recunoscute) de la Cluj nu a rinut seama 
Însă de cererile românilor, a desfiinţat auto

nomia Transilvaniei şi a hOtărât alăturarea 
rării la Ungaria, după cum ceruse revolutia , 

I 

- ___ ISTORIA ILUSTRATA A ROMÂNII OR PENTRU TINE.~R.:.:I __ _ -

ungară În martie 1848. In acelaşi timp, con

trar programului aceleiaşi revolUţii ungare. 
dieta nereprezentativă de la Cluj a refuzat să 

aplice desfiinţarea iobăgiei, În care românii 
erau direct interesaţi (fiindcă mai [Ori erau 

şerbi). În aceste condirii, revoluria română 
a intrat În conflict direct cu nobilimea con

servatoare maghiară şi cu revolu{ia ungară. 

care refuzau să accepte dreptul românilor la 
libertate naponală şi socială. f n aceeaşi siruarie 

se aflau şi alte popoare asuprite din imperiu, 

ca slovacii, croarii sau sârb ii, incluse forfat În 
Ungaria prin invocarea unei Învechite rradirii 
medievale. Toate aceste popoare, prin urmare 

şi românii. au fost obligate să-şi caure undeva 

sprijin şi l-au găsit la Casa de Habsburg, care 
promitea acum să fie un factor de echilibru. 

să recunoască drepturile nationale. aueonomia 
provinciilor şi ţărilor, deşi urmărea, În mare 

măsură, propriile interese de dominarie. Cu 
alte cuvÎme, românii din Transilvania, În fara 

planului de a fi Înglobari, ca În Evul Mediu, 

Mltropuiltui Andrei Şaguna 

• 

faci nicio libertate narională. În Ungaria, au 
ales calea rezistenţei armate. Ei le-au imputat 

conducătorilor maghiari că nu acceptau şi 

nu respectau şi dorinrele de libertate ale altor 

popoare, susrinând că, dacă ungurii aveau 
dreptul la emancipare, arunci şi românii aveau 

acest drept. Tn problema narională, liderii 
maghiari au adoptat un punct de vedere al 

narionalismului nobiliar, c.uc proslăvea supe
riori/aun napunii ungare În bazinul carpatic şi 
lăuda favoarea făcută de această naţiune româ
nilor, sârbilor, croaţilor. rutenilor etc. Înapo

iar; de a-i primi În sânul său generos, În statul 

ungar ffiulrinarional, În care ungurii - deşi 

minoritari - lIrmau să domine. În cercurile 
CQnservamare maghiare se vorbea de mi.siunea 
civilizatoare a Ungariei in bazinul carpatic, cu 

termeni de un naţionalism foarte pronunţat, 
jignitor pentru toate popoarele conlocuiroare, 

tratate cu disprer şi cu ură. 
Tn vara şi roamna anului 1848 au izbuc

nit conflicte Între români şi maghiari, mulţi 
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români fiind Închisi (j chiar ucisi de aumci-, ~ , 
răfile ungare. Atunci, conducerea revolutiei , 
române a organizat o nouă adunare la Blaj. În 
septembrie 1848, la care au venit cam 60 000 
de oameni înarmaţi. Se respingea din nou ală

turarea ilegală a fării la Ungaria şi se cerea 
convocarea unei diete formate din români, 

unguri şi saşi, În proporţie cu nurnărullor. O 
adunare a sajilor de la Sibiu a adoptat această 
rerolufie (hotărâre) de la Blaj, iar liderul sas 
Stephan Ludwig Roth a popularizat-o. Co
mÎrcw) narional român, În urma refuzului 

nobilimii de a colabora şi a violeorelar armate 
îndreptate contra românilor, a decis organi

zarea militară românească a Transilvaniei în 
vederea apărării fiinrei naţionale. Românii 

nu mai aveau Încredere decât În ei Înşişi, în 
puterea naţiunii lor. 

S-a format forra militară a românilor -
armata lor naţională - compusă din cinci-

sprezcce legiuni, împărţirc În cete, conduse 
de prefeqi li tribuni, după modelul armatei 
romane de odinioară. în fruntea accstci ar
mate era tânărul avocat de 24 de ani Avram 
Iancu, devenit crou naţional şi supranumit 
Craiul Munţilor. Munfii Apuseni, cartierul 
general al lui Avram Iancu, au ajuns nucleul 
rezistcnţei româneşti. între timp, Curtea dc 
la Viena a înccput aCţiunca de înfrângere a 
contrarevolufiei ungarc, care era în conflict 
cu revolufia română şi cu toate revolufii le 
popoarelor asupritc din regiune. împăcarea 
dintre revolUţia maghiară şi cea română a 
devenit posibilă numai În vara anului 1849, 
când liderii ungari au recunoscut o serie de 
drepturi ale naţiunii române şi s-a ajuns la 
un proiect de pacifkare româno-ungar. Era 
însă prea târziu, deoarece trupele austriece şi 
ccle ţariste au intervenit în forţă şi au oprit cu 
armele orice mişcare revolufionară. 

RevolUţia din ţările române a fost înfrâmă 
li de slăbiciunile sale interne, dar mai ales da
torită intcrvenfiei armatelor imperiilor străine, 
adică turceşti, ruse şi austriece. în Ardeal, re
volufia română a fost într-o siruafie mult mai 
complexă, iar pentru înţelegerea ei trebuie să 
se ţină seama de cel puţin trei lucruri : 

1 revolUţia română din Transilvania se 
înscrie În mişcările românilor din toate 

cele trei fări la 1848-1849 li exprimă multe 
idei comune ale întregii naţiuni; 

2 ea a ~nt:at. În c~nflict cu revolUţia 
maghiara dlll mal multe motive, dar 

În principal fiindcă şefii unguri urmăreau 
refacerea Ungariei Mari, mulcinaţionale, de 
odinioară, cu o naţiune dominantă şi cu mi-

. - . . nOfltap asupflte; 

3 românii din Imperiul Austriac. ca şi ce
lelalte popoare din răsăritul acestui stat, 

speriate de posibilitatea inlocuirii unui stăpân 
cu altul, s-au alărurat Habsburgilor, care au 

ISTORIA ILUSTRATA A ROMÂNILOR PENTRU TINERI 

lriut să profite de gtejelile revolufiei ungare li 
de neîncrederea românilor În această mişcare. 
până la urmă, mulţi români şi maghiari au 
Înfeles jocul viclean al Casei de Austria de a 
stăpâni prin dezbinare, dar era prea târziu. 

Unii istorici i-au privit drept revoluţio
nari adevăraţi numai pe aceia care au luptat 
contra Imperiului Habsburgic, simbolul ve
chiului, al rânduielilor feudale, al conducerii 
absolute, considerându-i contrarevoluţionari 
pe cei care s-au aliat la un moment dat cu 
austriecii. Acest mod de a privi lucrurile este 
incorect şi simplist, fiindcă toate mişcările au 
avut în sânul lor şi curente avansate, demo
cratice, şi unele conservatoare, apărătoare ale 
vechiului. Trebuie subliniat că, dincolo de 
certurile naţionale, toate mişcările din această 
parte de Europă au cuprins În programele lor 
cereri asemănătoare, exprimând ideile gene· 

B~Iălta de 
la Arad 

roase de libertate, egalitate, dreptate şi frăfie. 
Revolufia de la 1848-1849 a fost Înfrântă În 
sens concret, prin forţa armelor, fiind totuşi 
învingătoare prin ideile sale care s-au afirmat 
În viitor. Ea a elaborat un program demo
cratic şi progresist, care nu a putut fi pus În 
aplicare decât În mică măsură În 1848-1849, 
dar a devenit programul de modernizare a 
României până În 1918. Toate obiecrivele 
strategice fixate de revolufionari În 1848 -
mai ales unitatea naţională, libertatea socială 
li independenţa completă a fării - au fost puse 
treptat În practică în a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea li la Începutul celui următor. 

De aceea, revolufia română de la 1848-1849 
are o mare importanţă; ea nu a putut schim
ba brusc prezentul de atunci, dar a schimbat 
cert, în sens progresist şi democratic, viitorul 
românilor li al României. 
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Unitatea natională sau Iaurirea , 
României moderne 

După 1848, obiecrivul fundamenral al 

românilor, care formau, Încă din secolele al 
XVlI-lea ji mai ales al XVIII-lea, o naţiune 

modernă, s-a dovedit a fi unitatea politică 
nafională. Orice nafiune merita să aibă -

după cum cerea mişcarea de idei avansate 
de-atunci - propriul său stat unitar, privit 

drepr cadru de păsrrare, de organizare ji de 

dezvolrare a corpului nalional În ansamblu ji 

al fiecărui individ care compunea acest corp. 
Imperiile ji regarele mulrinalionale dădeau 

semne de oboseală, nu se mai pureau men
line prin rânduielile lor medievale depăjire, 

prin absolutism şi neoabsolurislTI, prin solurii 
parliale, care nemullumeau grav popoarele 

asuprire. Trecuse vremea popoarelor cu istorie 

şi acelor firă istorie, a celor superioare şi a celor 
inferioare, a unora Ctl. misiune istorică domina

toare, faţă de altele, născute să trăiască supuse. 
!n jurul anului 1848 s-a aflrmar din 

plin dorinţa de unire a românilor Întc-un 

stat narional. Această dorinţă, care exista În 
multe suflete luminate, a fost cultivată intens 

şi conştient de o elită intelectuală instruită şi 

activă, de acei oameni Învăţaţi şi inimoşi care 

ştiau arâtea despre unitatea românilor. Ei au 

explicat poporului cum unitatea românească 

de limbă, de origine, de credinlă, de rradifii ji 

obiceiuri trebuia să ducă În chip firesc la sta

tui unitar, la scutul politic la care avea dreptul 

orice popor. Această dorinţă internă de unire 

a majorităţii românilor s-a potrivit cumva cu 

anumite împrejurări pe plan internaţional, 

împrejurări care au trebuit folosite de români 

pentru obţinerea sprijinului marilor puteri. 

Românii ştiau că, tară sprijinul unora dintre 

marile puteri. efortul lor intern de unire nu 

putea avea succes. Pe vremea aceea, popoarele 

nu erau lăsate să facă ceea ce credeau că era spre 

binele lor, dacă acest bine nu se potrivea şi cu 

interesele celor puternici. Şi mai ştiau condu

cătorii românilor că unirea nu se putea face 

dintr-odată, că ea trebuia facută pe rând, În 

etape. aşa cum începuseră să procedeze şi itali

enii, germanii sau alţii. Era clar că, Înainte de 

unirea provinciilor ocupate efectiv de străini, 

trebuia format un nucleu de stat naţional din 

Moldova şi Ţara Românească, pe atunci stare 

aproape independente, cu clase politice şi cu 

instituţii româneşti. Unirea românilor Într-un 

stat naponal a cuprins următoarele etape: 

11 1848-1859-1866: unirea Moldovei si TIirii Ro-
• • 

mâneşti intr-un stat. numit oficial România 
şi recunoscut ca atare de marile puteri; 

21 1877-1878-1881: războiul pentru indepen
denţa României şi recunoaşterea oficială a 
independenţei absolute a ţării pe plan in
ternaţional: unirea Dobrogei cu România şi 
proclamarea ţării drept regat; 

311916-1918-1920: participarea României la 
Primul Război Mondial; umrea cu România a 
Basarabiei. Bucovinei. Transilvaniei. Banatu
lui, Crişanei şi Maramureşului: recunoaşte
rea pe plan internaţional a statului naţional 
unitar român. 

jumătarea secolului al XIX-lea ji deceniile 

care au urmat au însemnat pentru mai multe 

naţiuni O epocă de formare sau de consolidare 

a unităţii lor politice. Aşa a fost cazul germani

lor, iralienilor, românilor, dar si al americanilor. , 
care, În urma Războiului Civil (1861-1865), 
au putut scăpa de secesiune (împărţire Între 

Nord li Sud) şi au Înrărir forp nariunii lor. 

, 
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" 
UNIREA CEA MiCĂ" 
-----------------

în acest fel este numită uneori unirea Ţă

rii Român<jti ji Moldovei, care, În 1859, la 

Întinderea lor de amnci. reprezentau cam o 

treime din teritoriul locuit de români. Cele

lalte două treimi se vor adăuga ulterior Ro

mâniei, mai ales În 1918. Dar, prin urmările 

sale, geS[ul de unire de la 1859 a foS[ o mare 

acţiune de voinţă românească şi o împlinire 

de excepţională importanţă, dătătoare de ron 

pentru ceea ce avea să vină. Locuitorii celor 

două ţări ştiau - unii Încă din Evul Mediu -

că alcătuiau unul şi acelaşi popor, cu origine, 

limbă, religie. tradiţii şi cultură comune, şi 

că ei erau despărţiţi doar prin graniţe politice 

pe care nu ei le fixaseră. Mai ştiau că şi româ

nii din Transilvania făceau parte din acelaşi 
popor, numai că aceştia erau dominaţi de o 

minoritate şi nu puteau participa la conduce

rea propriei rări. De aceea, conducătorii ro

mânilor au decis că primul pas trebuia tacut 

prin unirea celor două ţări din afara arcului 

Carpaţilor, în care românii erau stăpâni. în 

interior nu trebuia depus un efort prea mare, 

pentru că voinp de unire era clară şi se expri

ma răspicat prin partida naţională. Doar un 

grup de oameni puternici se temeau că unirea, 

prin schimbările organizarorice şi democratice 

pe care avea să le aducă, le-ar fi pus În pericol 

funcţiile de conducere, averile, privilegiile. 

Ceea ce era perfect adevărat, fiindcă unirea 

avea să aducă şi reforme democratice. Se mai 

înregistrau desigur şi unele păreri de rău şi 

mândrii rănite, care Însă nu alcătuiau adevă

rate curente de opinie. Se ştia, de exemplu, că 

una din capitale urma să devină provincie şi, 
poate, să-şi piardă din strălucire, că instituţiile 
centrale ale statului aveau să fie concentrate 

numai într-un loc etc. Mai dificilă era convin

gerea marilor puteri În legătură cu nevoia de 

Dumitru Brătlallu CA Ros~tti 

unire. Sarcina aceasta şi-au luat-o în primul 

rând fOjrii revolufionari de la 1848, exila fi 
în Occident de regimurile vechi revenite la 

putere, mai ales de cel de la Bucureşti. Ei au 

formar adevărare lobby-uri român<jri (grupuri 

de sustinere) în statele italiene, în Anglia, Pru-, 
sia, dar mai ales în Franţa, la Paris. Nicolae 

Bălcescu, C.A. Rosetti, Dumitru Brătianu 

şi alţii erau membri în comitete democra

tice europene, alături de figuri democratice 

marcante, ca Giuseppe Mazzini, şi gândeau 

la o soartă mai bună a tuturor naţiunilor eu

ropene. Pe măsură ce Înţelegeau că o nouă 

revoluţie generală europeană nu era posibilă, 
liderii români îşi dădeau seama că se puteau 

tOtuşi Înfăptui treptat obiectivele potrivite 

ale fiecărei naţiuni. Acţiunea românească În 

exterior s-a concentrat la Paris, din mai multe 

rnotive: cei mai mulţi tineri români s(udia

seră sau studiau în Franţa; cultura română 

modernă se dezvoltase sub influenţa celei 

franceze; francezii erau un popor neolatin, ca 

şi românii, iar Franţa era o mare putere, cu 

un cuvânt important în chestiunile europene; 

În Franţa exista un curenr de opinie favorabil 

cauzei române; Împăratul Napoleon allIl-lea 

si consilierii săi erau interesaţi să-i sprijine pe , 
români, mai ales fiindcă aveau interese eco-

nomice ji polirice la Dunărea de Jos. 
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De r:l1lderea Adun. ad-hoc in ŢMa Romane. că 

De aceea, aqiunea de propagandă româ
nească, având centful În Franr3, a cuprins 

aproape Întreaga Europă. Astfel, la sfârşitul 
Războiului Crimeii (1853-1856) - când 

marile puteri europene ajutaseră Turcia să 
învingă Rusia -, În rimpul tratativelor de 

pace purtate la Paris. Franra a cerut unirea 
rări lor române sub un principe străin. Pro

blema românească devenise În acest fel o 
problemă imernarională. S-au opus cu tărie 
Turcia - puterea suzerană - şi Austria - care 
srăpânea multe provincii cu majoricare româ
nească -, iar Anglia nu s-a pronunrar. Unele 
voci, interesate, au spus că nici moldovenii fi 
valahii nu doreau unirea. S-au decis atunci, 

prin tratatul de pace din 1856, consultarea 

locuitorilor celor două rări, trecerea Mol-, 
dovei şi Ţării Româneşti (de sub asculta

rea Turciei şi Rusiei) sub garal/ţia cofutivă 

• 

a celor şapte mari puteri (cele două de mai 

sus, plus Fran~a, Anglia, Sardinia sau nucleu l 
viieoarei lralii, Prusia sau nucleul viieoa rei 
Germanii, Austria) şi Îmoarcerea cărre Mol
dova a rrei finururi din sudul Basarabiei (ră
pire, Împreună cu roară provincia, În 1812), 
Faptul acesta făcea ca Rusia să nu mai fie, 
pentru moment, o putere dunăreană, ceea ce 
imperiul vecin nu a uirat. La scurtă vreme, 
Rusia avea să se răzbune lovind în România 
şi reluând sudul Basarabiei. 

Consultarea locuirorilor celor două ţări 
urma să se facă prin două adunări alese ale tu
turor categoriilor sociale din Moldova şi Ţ.1ra 

Românească, În ciuda Încercării Austriei şi 
Turciei de a lalsifica rezulmtul alegerilor, până 
la urmă cele două adunări (numite ad-hoc, 
semn că erau convocare numai penrru acel 
scop anume) au votat în 1857 rezoluţii aproape 
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idenrice, care exprimau cele mai generale 
dorinţ; ale românilor: 

• unirea Principatelor Într-un singur stat cu 
numele de România; 
• prinţ străin ereditar Icu moştenirea tronului 
din tată in fiu! dintr-o dinastie domnitoare a 
Europei, al cărui urmaşi să fie crescuţi În religia 
tării lortodoxă!; 
· 
• respectarea drepturilor şi a autonomiei noului 
stat. pe baza vechilor tratate româno-otomane; 
• neutralitatea pământului Principatelor; 
• o adunare obşteasdi, deţlnătoare a puterii 
legislative şi in care să fie reprezentate toate 
Interesele naţiunii. 

La luarea acestor hotărâri au avut pentru 
prima oară un rol şi Iăranii supuşi (clăcaşii), 

între care legendarul Moş Ion Roată. 

în 1858, cele şapte mari puteri s-au Întru

nit iarăşi la Paris, Într-o conferin~ă eate a luat 
in discu~ie dorin~a de unire a românilor expri
mată prin adunările ad-hoc, dar nu a pus-o În 
practică darorită concuren~ei dintre ele şi inte
reselor lor diferite. Totuşi, puterile au adoptat 

• • • • un act numit convenfle, m care se exprimau 
următoarele decizii: formarea din cele două 
fări a unei uniuni numite Principatele Unitt 
nk Moldov~j li Ţării Româlulti, cu auronomie 
garantată (asigurată) În mod colectiv de cele 

• • • • _ A 

şapte mari puten, suzeranttatea turca rama-
nând doar formaJă; principatele urmau să aibă 
fiecare câte un domn (român, nu străin), câte 
o adunare legislativă, câte un guvern şi câte o 
capitală; două instituţii cemrale, una cu rolul 
de a alcătui proiecte de legi comune li alta ca 

for judecătoresc suprem al anlbelor Iări, luau 

fiinlă la Focşani, oraş situat pe râul Milcov, 

care separa din vechime cele două ţări; se ac
ceptau unele elemente de unitate, se stabileau 
egali tarea tuturor moldovenilor şi munrenilor 
În laI" legilor şi posibilitatea de a fi aleşi în 

AleKandru an C'Jza 

funC\ii publice în oricare din cele două Iări, se 

desfiinpu monopolurile şi privilegiile feuda

le. se imroduceau noi reglementări electorale 
(bazate pe cens, adică pe venit), se prevedea 

îmbunărăţirea situapei ~ăranilor etc. Acest act 
nici nu Înfăptuia unirea, dar nici nu o impie
dica În mod direct. 

Noii domni urmau să fie aleşi de adu
nări elective, Îmrunire la laşi şi la Bucureşti 
În ianuarie 1859. După o bine organizată 
propagandă şi după o pregătire imensă prin 

adunări, mesageri (solO. presă, alte publica~ii 
etc., partida naţională a stabilit o strategie 
(un plan bine gândit) de unire şi a trecut la 

alegerea domnului. Primii au ales moldovenii 
la laşi, la 5 ianuarie 1859, anume pe colonelul 

Alexandru Ioan Cuza, fruntaş de la 1848, 
un om nou. fără sânge domnesc, dar dornic 
de progres şi democralie. Partida nalională 
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a stabilit că, penrru înfăptuirea unirii, la 
Bucureşri trebuia desemnat neapărat alesul 
Moldovei. La 24 ianuarie, după câteva săptă
mâni dramatice şi după zile În care poporul 

a Înconjurat sa la de şed infe, adunarea l-a ales 
domn al Ţării Româneşti, În unanimitate, tot 

pe Alexandru Ioan Cuza. 

Entuziasmul popular a fost deosebit, ve~ 
nit din inimă şi meritat, iar poporul român 

În întregimea lui, chiar şi cel din provinciile 
ocupate Încă de străini, a văzut În acest act 
începutul formării noii Românii. Ministrul 

de externe al Franrei admira voblfa de unirt 

a românilor, iar Kossurh Lajos, [oseul coodu· 
căror al revoluriei ungare, scria că un astfel de 

• • • • • • Splrtt tsU neusar ca un popor sa-I' mtemeuu 
o patrie sau, dacă fi pi"dut-o. să li-o rec/Jltige. 
S-a vorbit şi s-a scris mult - mai ales recent, 

În vinutea unor viziuni declarate novatoare 
În istoriografie - despre inventarea naţiunii 
şi despre construirea conştientă şi delibera
tă a unirii de către un grup de intelectuali. 
Astfel de interpretări sunt posibile, dar ca 

exercifii retorice ori ca viziuni metaforice. 

Nu poate nega nimeni rolul elitelor, al inte

lecrualităfii În geneza nafiunilor moderne şi 
În formarea statelor nafionale, dar contribuţia 

comunităfilor umane, a marilor mase, a gru
purilor conştiente devine esenfială. într-un 
discurs rostit de Mihail Kogălniceanu În 

1863, În fa fa parlamentului, se subliniază 
apăsat această contribufie: Unirea, domni
lor. eu nu cunosc nimănui dreptul să zică că 
Unirea este opera sa, Unirea este actul energic 
al Întugii naţiuni romlÎne, e marea noastră 
conquistă (cucerire - n.n.) li, de aceea, dom
nilor, nici chiar domnitorului. dar Încă unui 
singur particular. nu-i recunosc fi nici nu-i voi 
da vreoMtă dreptul aasta tU a zice că el a focUl 
singur Unirea. Nu, domnilor, Unirea naţillllen 
il focut-o. naţiunea care a nLes un domn pentru 
ambele ţări. cu misiunea de a realiza Unirea. 
Prin urmare, din moment ce chiar În epocă 

exista conştiinra rolului marii comunităfi na
tionale În realizarea aerului unirii din 1859, 
se cuvine păstrată o dreaptă cumpănire Între 
roţi factorii care au concurat la împlinirea 

• unuI asemenea act. 

• 
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DOMNIA LUI ALEXANDRU 
IOAN I (1859-1866) 

Cuza a domnit sub numele de Alexandru 

Ioan 1 şi a avut două perioade bine conturate 
de domnie: prima, Între 1859-1862, a avut 
in atenţie lupta pentru recunoaşterea interna

{ională a dublei sale alegeri şi pentru Înfaptu
irea şi acceptarea unirii depline; a doua, între 
1863-1865, a Însemnat modernizarea Ro
mâniei prin înfăptuirea unor reforme adânci 

În întreaga societate. Până la urmă, Încă din 
1859, datorită unor efofturi diplomatice spe

ciale, prin trimiterea unor soli În capitalele 
europene, marile puteri l-au recunoscut pe 
Cuza domn şi la laşi, şi la Bucureşti, fară să 
primească Însă În mod clar unirea deplină; 
până la urmă, s-a acceptat şi acest lucru, iar 
în ianuarie 1862 se Întruneau la Bucureşti 

primul guvern unic al Româtliei şi prima 
adunare unică a României. Un sprijin pu
rernic În acest sens, pe plan internaţional, 

"" 

a venit din partea Franfei, apoi a Italiei, Prusiei 
ş i Rusiei. Domnul şi colaboratorii săi au trecut 
la unificarea completă a tulllror instituţiilor, 
de la armată până la biserică, a legislaţiei, a 
cursului monetar, a simbolurilor naţionale etc. 
De-acum se impune tot mai mult, şi pentru 
străini, numele de România. aparent nou, 
darin fapt un nume vechi (sub forma de Ţara 
Românească), de când exista poporul român. 

Toate acestea se petreceau cam În perioada 
În care Abraham Lincoln era ales preşedinte 
al SUA şi cănd unele state din sud părăseau 
Uniunea. în Europa, tot arunci, italienii şi 
germanii desfăşurau, prin şefii lor politici 
şi militari, o intensă activitate de unire În ve

derea muririi ltaBei şi, respectiv, a Germaniei. 
în România, domnul şi colaboratorul 

său cel mai apropiat, prim-ministrul Mihail 

Kogălniceanu . erau adepfii unor transformări 
structurale (adânci) În societatea româneascăJ 

după programul adoptat În 1848, dar nu prin 

revolUţie, ci pe calea reformelor. Adunarea 

rUlUI 
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legiuitoare, formată În majoritate din conser
vatori (mai ales mari proprietari de pământ), 
nu voia aceste transformări ~j se apunea prin 
vOt oricărei reforme propuse, care-Î lovea inte

resele. Totuşi, guvernul Kogălniceanu a reuşit 
să impună secularizarea averilor rnănăsrireşti, 

adică trecerea În proprietatea statului a circa 
un sfert din pământul agricol al ţării şi a altor 

bunuri care se aflau În stăpânirea rnănăstirilor. 
Situaţia aceasta venea din Evul Mediu, când 
domnii şi boierii, pentru iertarea păcatelor, 
dădeau în dar rnănăstirilor adevărate moşii, 
cu ţărani supuşi cu tot şi cu robi, mai ales 
romi (ţigani). Această lege avea şi implicaţii în 

exterior, Întrucât jumătate din aceste bunuri 
şi averi erau ale unor mănăsriri româneşti ce 

fuseseră puse din Evul Mediu sub ascultarea 

Locurilor Sfinte, a patriarhiilor orientale şi a 
Muntelui Amos. Oaniile de mănăstiri româ
neşti (dar şi ale altor ţări ortodoxe libere) către 
Locurile Sfinte se făcuseră pentru supravie

fuirea aCestor lăcaşuri creştine ajunse, cum se 

spunea atunci, in mâinii, păgânilor. Or, din 

Evul Mediu pănă în secolul al XlX-lea situaţia 
se schimbase, Grecia era acum independentă 
şi nu era firesc ca un sfert din pământul arabil 

al ţării să aparţină clerului şi să servească unor 

Ţărani 

români. 
tlpănlură 
colorată 

interese străine. Cu alte cuvinte, o parte din 

avuţia ţării se scurgea În exterior, cu precădere 

spre un stat european liber, care nu mai era 

asuprit de păgâni. Guvernul român a oferit 

o seamă de despăgubiri călugărilor greci şi, 
În ciuda opozifiei unora dintre marile puteri 

(Turcia, Rusia şi Austria), a votat legea prin 

care roate averile mănăstireşti din România 

erau şi rămâneau ale statului român (decem

brie 1863). Alte state făcuseră acelaşi lucru cu 
mult înaintea României. 

Piatra de Încercare a guvernului Kogălni
ceanu era însă reforma agrară, cerută de forţele 

democratice, cum s-a văzut, Înci din 1848. 

Toate proiectele propuse erau însă in chip re

gulat respinse de adunare. Aceasta nu dorea 

nici o lege electorală nouă. In fuţa unui nou 

VOt de blam (de neîncredere) dat de adunare 

guvernului, prim-ministrul şi-a prezentat de

misia. Domnul Însă a refuzat demisia prim

ministrului şi a diwlvat adunarea, Înf3ptuind 

o lovitură de stat, în mai 1864. Se trecea în 

acel moment la faza autoritară (de impune

re a voinrei proprii) a domniei lui Cuza. Au 

fost supuse aprobării poporului prin plebis. 

cit (consultare a poporului prin vot) o nouă 
constituţie (Statutul dezvolUitor al ConvenTiei 
d, la Paris) şi o nouă lege electorală. Creşteau 
puterile domnului, se crea o nouă adunare 

legislativă (Senatul), se micşorau atribUţiile 
Camerei, intra in activitate Consiliul de Stat, 

iar dreptul de VOt era lărgit, deşi rămânea cen

sirar şi, pentru mulţi cetăreni, indirect (cei mai 
.. . ~ .. . . .. 

saracI nu votau ell1lşlşl, CI pnn reprezentanpl 

lor). In fine, noua adunare a votat legea rura
id, prin care se înf3ptuia reforma agrară mult 

aşteptată: cam cinci sute de mii de familii de 

ţărani primeau circa două milioane de hectare 

de pământ, cu plata către vechii proprietari a 

unei despăgubiri într-un interval de timp de 
, . . 

ClllCISprezece anI. 

, 

, 

, 

• 

• 

• 

• 

I 
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Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 
cu prilejul promulgării legii rurale În vederea 
aplidirii reformei agrare 118641: 

Sătenilor, 
L .. l Claca Iboierescull este desfiinţată Ll 

de-a pururea ŞI astăzi voi sunteţi proprietari 
liberi pe locurile supuse stăpânirii voastre. În 
Întinderea hotărâtă prin legile in fiinpi. LI. 

Claca şi toate celelalte legături silite Între 
voi şi intre stăpânii voştri de moşii sunt desfiin
ţate. prin plata uneI drepte despăgubiri. 

[ .. .1 Uitaţi dar zilele grele prin care aţi trecut; 
uitaţi toată ura şi toată vrajba: fiţi surzi la glasul 
acelora care vă vorÎntărâta În contra stăpânilor 
de moşii. şi În legăturile de bunăvoie ce veţi mai 
avea de aici Încolo cu proprietarii. nu vedeţi În 
ei decât pe vechii voştri sprijinitori şi pe viitorii 
voştri amici şi buni vecini. Au nu suntem toţi fii 
ai aceleiaşi ţări? Au pământul României nu este 
muma care vă hrăneşte pe toţi? 

Stăpâni liberi pe braţele şi pe ogoarele 
voastre. nu uitaţi mai înainte de toate că sun
teţi plugari. că sunteţi muncitori de pământ. 
Nu părăsiţi această frumoasă meserie, care 
face bogăţia ţării, şi dovediţl şi În România. ca 
pretutindeni, că munca liberă produce Îndoit 
decât munca silită. Departe de a vă deda trân
dăviei, sporiţi Încă hărnicia voastră şi ogoarele 
voastre îndoit să fie mai bine lucrate. căci de 
acum aceste ogoare sunt averea voastră şi a 
copiilor voştrI. 

Îngrijiţi-vă asemenea de vetrele satelor 
voastre, care de astăzi devin comune neatâr
nate şi locaşuri statornicite ale voastre. din care 
nimeni nu vă mai poate izgoni. Siliţi-vă a le îm
bunătăţi şi a le Înfrumuseţa, faceţi case bune şi 
Îndestulătoare, înconjuraţi-le cu grădini şi pomi 
roditori. LJ. Statorniciţi mai ales şi pretutin
deni şcoli, unde copiii voştri să dobândească 
cunoştinţele trebuitoare, pentru a fi buni plugari 
şi buni cetăţeni. Actul din 2 mai v-a dat la toţi 
drepturi; învăţaţi pe copiii voştri a le preţui şi a 
le bine intrebuinţa. 

Şi mai presus de toate, fiţi şi în viitor ceea ce 
aţi fost şi până acum. şi chiarÎn timpurile cele 
mai rele, flP bărbaţi de pace ŞI de bună rându
lală, aveţi Încredere in Domnul vostru. care vă 
doreşte tot binele; daţi ca şi până acum pilda 
supunerii către legile ţării voastre [. .. ]; iubiţi 
România care, de astăzi. este dreaptă pentru 
toţi fiii săi. (Bogdan Murgescu. coord., Istoria 
României În texte. Bucureşti, 2001. pp. 216-2171 

Reforma agrară, deşi a avut multe lipsuri, 

a dat pentru prima oară pământul celor care 

îl lucrau de secole, a deschis drum moder· 

nizării agriculturii, dar şi unor transformări 

contradictorii care, În deceniile viitoare, aveau 

să zguduie puternic lumea rurală şi societatea 

românească în ansamblu. 

In timpul lui Cuza au mai fost reformate 

justifia, finanfele. armata, Învăţămânrul. Legea 
învăţămăntului, numită a instrucţiunii publice, 
stabilea organizarea temeinică a şcolii, pe trei 

cicluri (primar, secundar şi superior). Invăţă. 
mântui primar de patru ani era obligatoriu 

şi gratuit (în sensul că elevii nu plăteau taxe 

şcolare), România fiind printre primele ţări 

din lume cu o astfel de prevedere legală; creştea 

numărul de licee şi se înfiinpu universităţile 

moderne de la Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864). 

Se introduceau codurile civil, penal şi comer

cial, după model francez şi italian. S·a adoptat 

sistemul metric modern (măsurătorile cu me

trul, kilogramul, cu multiplii şi submultiplii 

lor), s-a dat o nouă împărrire administrativă 

a ţării şi s-a adoptat o lege a contabilităţii 

etc. Cuza a avut şi proiecte pe care nu a pu

tut sau nu a apucat să le înfăptuiască: crearea 

băncii naţionale, a monedei naţionale numite 

romanat (leul avea doar valoare de calcul), a 

distinqiilor şi decoraţiilor naţionale etc. Regi. 

mul său a cultivat intens legăturile cu românii 

din provinciile aflate sub ocupaţie străină, a 

acordat venituri unor şcoli şi altor instituţii 

româneşti din străinătate, a sprijinit integrarea 

În viaţa statului român a acelor români care, 

născufi În provincii aflate sub ocupaţie străină, 

se stabileau în România. Politica externă a ţării 

a fost activă şi demnă în raporturile cu marile 

puteri şi mai ales cu Imperiul Otoman, urmă

rind cultivarea bunei vecinătăţi. România a 

sprijinit mişcările de emancipare a popoarelor 

din Balcani, din Polonia şi Ungaria. 
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Abdicarea 
lui Alexandru 
Ioan Cuza 

Cuza a vrut să înraptuiască mult în rimp 

scurt, cu metode rapide, cu oameni noi şi nu 

Întotdeauna cinstiti cu totii. Fireste de tim-
> , " 

puriu a stârnit opoziţii, mai ales din partea 

liberalilor radicali şi a conservatorilor (două 

grupări politice opuse, dar care, din motive 

diferite, nu-l iubeau pe principe). A comis 

şi el o seamă de greşeli, publice şi personale, 

mai ales În timpul regimului autoritar, care 

au dus la stricarea relaţiilor cu marile puteri 

şi la condamnări severe din partea opoziţi

ei interne. La Finele anului 1865, domnul 

şi-a dezamăg i t numerosii sustinători când , , 
a scris Împăratului Franţei şi a anllnţat În 

parlament că este gata de a părăsi tronul şi a 

face loc unui prinţ străin, aşa cum ceruseră 

adunările ad-hoc. De aceea, la Il februarie 

1866, În urma unui complot (înfelegere tai

nică), domnitorul a părăsit tronul şi ţara, ClI 

urarea: Să dea Dumnezeu să-i meargă ţării 
mai bine flră mine decât cu mine.' Să trăiască 

România! A murit În 1873, În Germania, şi 

a fost Înmormântat în tară, Însotit de miile , , 

de fărani pentru a căror soartă mai bună se 

zbătuse în viafă. Azi trupul său odihneşte în 

biserica Trei Ierarhi, din Iasii săi iubiti Ară· , , . 
mas în istorie ca unul din făuritorii României 

moderne. care a aplicat În şapte ani o mare 

parte din programul progresist adoptat de 

români În 1848. 

DOMNIA LUI CAROL I -
RECUNOASTEREA • 

INDEPENDENTEI • 
ABSOLUTE SI UNIREA 
DOBROGEI CU ROMÂNIA; 
TRANSFORMAREA 
ROMÂNIEI ÎN REGAT 

După înlăturarea lui Cuza se formează o 

locotenenţă domnească având rolul de a rezol

va repede problemele tronului vacanr (rămas 

gol), căci unele dintre puteri puneau unirea 

În pericol. Se vorbea clar În unele cercuri eu

ropene despre revenirea la situatia de dinainte , 
de 1859. Aducere~ unui principe străin, cu 

1 
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renume În Europa şi care să poată fi ca un 

arbitrU Între grupările interne opuse, părea 
singura solutie salvaeoare. Astfel, la 10 mai 

1866. în urma unui nou plebiscit prin care 

poporul şi-a spus cuvântul, parlamentul pro
clamă solemn voinţa României de a rămâne 
unică, având în fruntea sa pe Carol J din di
nastia Hohenzollern-Sigmaringen. Curând, 

prinţul german vine În ţară şi preia tconul, 

iar marile puteri, mai ales Turcia şi Austria, 

sunt puse din nou În faţa faptului împlinit. 

Domnia lui Carol 1, de 48 de ani, din 1866 
până În 1914 - mai Întâi ca principe şi apoi 

ca rege - a rămas una dintre cele mai glori

oase din istoria românilor, suveranul iden

rificându-se cu mai toate etapele formării 
srarului român modern. 

Discurs aL istoricuLui Ioan Bogdan despre 
personalitatea regelui Carol 1. la deschiderea 

cursurilor universitare 119141: 

Milos cu cei obidiţi şi săraci. chiar şi cu cei 
ajunşi din vina lor În sărăcie. el a exercitat o 
Largă şi discretă dărnicie, dictată de spirituL său 
profund religios şi nepoftitor de recunoaştere 

pubLică. 
Muncitor neobosit. stăruitor şi foarte Înde· 

mâna tic În treburiLe din Lăuntru şi respectând 
cu sfinţenie legea, Într·o ţară unde ea se caLcă 
si acum cu mare uşurinţă, hotărât şi viteaz În 
~ăzboi. prevăzător şi econom Între risipitori, 
bun Între răi, darnic faţă de toate instituţiiLe 
ţării _ cum erau voievozi; şi boierii cei vechi faţă 
de biserici şi spitale. şi cum nu mai sunt urma· 
şi; lor de azi -, supunându·se fără să cârtească 
feluritelor şi grelelor sarcini ale domniei, Re
gele Carol a combătut toată viaţa sa, la sine şi 
La aLţii. egoismul şi individualismul exagerat 
ce duce La anarhie, şi ne·a arătat, prin poveţe 
înţelepte. dar mai cu seamă prin pilda sa vie. ce 
caLe trebuie să apucăm spre a aşeza pe temelii 
tot mai trainice statul şi poporul românesc. 

De aceea vesnică ii va fi pomenirea. 
• 

(Bogdan Murgescu, coord .• IslOrla Romântel În 

texte, Bucureşti, 2001. p. 2241 

" 

, 

Principele C,lroL 

Printre primele acte importante înfăp
tuite sub noul domn se numără promovarea 

unei consritu~ii, prima lege fundamentală cu 

adevarat modernă şi adoptată, în mod demo

cratic, de căue reprezentantii aleşi ai popo

rului român. Constitutia din 1866 se baza 

pe nevoile societăţii româneşti exprimate şi 
În programul de la 1848, În Conven,ia de la 

Paris (1858) şi În Statutul lui Cuza (1864), 
având ca model constitutia belgiană. Se pro

clamau unele principii de bază impuse şi de 

revolu\iile veacului al XVIII-lea şi de cele de 

la 1848-1849, anume Libertăţile fi drepturile 
fundamentale ale cetăţeanului, suveranitatea 

naţionalii, separarea puterilor în stat, respon

sabilitatea miniştrilor, sistemul parlamentar 

bicameral (cu două adunări), monarhia con

stitutională si ereditară (conducerea tării de 
" ' 

către un principe, prin moştenirea tronului 

şi cu respectarea constitutiei), responsabi

litatea monarhului etc. Numele oficial al 

tării consemnat în actul fundamental, era 
, ' 
România. Suveranul avea mari auibuţii în 

materie executivă (conducerea ţării), dar şi 
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legislativă (alcătuirea legilor). Putetea legis
lativă o avea totuşi parlamentul. format din 
Senat şi Camera Deputafilor. Camera avea 
drept de a se conduce singură, de interpelate 
(depmafii îi puteau trage la răspundere pe 
membtii guvernului) şi de anchetă (de a cere 
cercetări chiar şi pentru faptele miniştrilor). 
fntte drepturile şi libertăfile democratice, cele 
mai liberale erau inviolabilicarea proprietăţii 
private (neatingerea de bunurile cuiva), li
bertatea nesringherită a presei. rară cenzură 
(control) şi caufiune (sumă de bani depusă 
drept garanfie), precum şi dreptul la azil po
liric (primirea În fară) pentru toţi cei urmăriţi 
În Balcani şi în imperiile ţarist şi austriac (din 
1867, austro-ungar). 

Constituţia, nerecunoscând niciun fel de 

oblăduire sau de dependenfă externă, a fost 
promulgată de domn fară a fine seama de su
zeranicatea turcă sau de puterile garante. Ro
mânia a funcţionat după prevederile acestui 

document până după Primul Război Mondial, 
el siruându-se În rândul celor mai moderne şi 
mai avansate constituţii din Europa. 

Adunarea 
Dep utaţilor 

in 1876 

După adoptarea Constitufiei, obiectivul 
fundamental era recunoaşterea de către marile 
puteti a independenfei depline şi unirea cu 
România a provinciilor cu majoritate româ
nească, aflate sub srăpâniri străine. În paralel, 
modernizarea societăţii se desfăşura în ritm 
rapid. Se creează noi întreprinderi şi ramuri 
industriale. Din 1861, România exporta pe
trol rafinat (prelucrat), iar în 1878 fara avea 
douăzeci de rafinării. Cărbunele din Transil
vania era căutat pe piaţa Europei Centrale. 
Cuza a desfl.in~at taxele vamale la export, iar 
principele Carol I a încheiat În 1875 şi 1876 
convenţii comerciale cu Austro-Ungaria şi 

Rusia, înfruntând astfel Turcia, fiindcă nu
mai o f"ră independentă putea face astfel de 
acte de politică externă. In 1867 se instituie 
sistemul monetar na~ional şi se bat monedele 
României, leii. Se pun bazele creditului mo
dern (vânzări cu plata amânată), iar în 1880 
ia naştere Banca Na~ională a României. în anii 
'50 şi '60 ai secolului, se construjesc primele 
căi ferate, iar În 1878 România avea deja o 
refea de 1300 krn de cii fetate. La începutul 
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LupteLe 
de la reduta 
Gnviţa 

secolului XX, lungimea totală a căilor ferate 
în România, Transilvania şi Bucovina era de 
7 200 krn. Progresele economice rapide erau 
Însă împiedicate de suzeranÎtatea formală a 
Imperiului Otoman şi de stăpâniriie străine 
sub care trăiau Încă multe milioane de ro
mâni. După 1870, efortul de oblinere a in
dependen~ei torale devine tot mai accentuat. 

După jumătatea secolului al XlX~lea: 
legăturile României cu Poarta d~vel1lser~ 
formale, iar sllzeranitatea otomana nu mal 
exista decit sub aspect juridic. Principele Ca
rol şi guvernele României făcuseră eforturi 
pentru recunoaşterea pe cale diplomatică a 
independenţei depline a României, dar aces.te 
strădanii nu conduseseră la rezultatul dont. 
In acel timp (1875-1876), popoarele balca
nice din Bosnia şi Heqegovina, din Bulgana, 
Serbia şi Muntenegru au organizat revolte şi 
războaie contra Imperiului Otoman, pe care 

• •• 
România le-a sprijinit indirect. Aceste mlşcan 

au fost Însă Înfrânte. în 1876, Rusia a Înce
put pregătiri pentru un război contra Turciei, 
asigurându-se de neutralitatea (~eamestecul! 
Ausrro-Ungariei, care urma sa pnmeasca 
unele avantaje. în toiul pregătirilor de răz
boi, România şi-a oferit sprijinul total pentru 
Rusia, în lupta contra Turciei, în vederea recu
noasterii independenţei absolute. Autorităţile 
rus~ nu au dorit însă decât o convenţie de 
trecere a trupelor rUSe pe teritoriul României, . ~ .. 
respectând condiţia menţinerii int:g~l~ap~ 
teritoriale a drii (a granifelor Romalllel) ŞI 
a apărării dr~prurilor politice ale st~rului :~
mân. Războiul ruso-rurc a Început !Il apnhe 
1877 când otomanii au bombatdat localităfi , . 
şi POfturi româneşti de la Dunăre. AtunCI, 
parlamentul de la Bucureşti a votat ru~er:~ 
oricăror legături de dependenfă ale Romallle, 
cu Poarta şi a decis starea de război eU

A 

a~~st 
stat. La 9 mai 1877, independenţa Romal1le.a 
fost proclamată oficial În Camera Deputafilor, 
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Predarea lUI Osman paşa 

În urma unui memorabil discurs al lui Mihail 

Kogălniceanu, ministrul de externe al ţării. 

Cu excepria Rusiei, marile puteri au privit 

acrul cu oarecare rqinere, iar Turcia a acuzat 
România de rebeliune. 

Operafiunile militare se desfaşurau greu la 

sud de Dunăre, unde turcii aveau sisteme de 
fortificarii bine puse la punct. în vara anului 

1877, armata rusă era pe punctul de a fi învin

să la Plevna, de aceea, la 19 iulie, comandantul 

frontului rus din Balcani a cerut principelui 

Carol intervenţia rapidă a armatei române. 
Aceasra a intervenit şi a reuşit să Încline balan

fa În defavoarea Turciei. In august 1877 s-au 

Încheiat convenţii Între principele Carol 1 şi 
prul Rusiei, În urma cărora România a deve
nit practic parte cobeligeranră (parte egală În 

război). România avea arunci ca m 100 000 
de soldaţi, din care vreo 60 000 faceau parte 

din armata de operaţiuni (care era pe câmpuJ 

de luptă). Aproximativ la 000 de români au 

murit În bătălii sau au fost răniti. În ianuarie , 
1878, victoria era clar de partea armarelor ru

so-române, la care se adăugaseră şi voluntari 

bulgari. Acest război a fost unul al tuturor 

românilor, nu doar al celor din România, ci 

şi din toate provinciile româneşti. Aproape 

4000 de români din Transilvania s-au Înrolat 

voluntari, alături de mul~i din Bucovina şi chiar 

din Basarabia; s-au adunat pentru front ofran

de şi contribu~ii, s-au înfiinţat ambulanţe şi 

spitale, au acţionat comitete de femei. S-a 

organizat pentru prima oară serviciul sanitar 

al armatei. Până şi scriitorii ş i artiştii au fOst 

prezen~j pe front, pe cimpiile Bulgariei, sau 

au urmărit desraşurarea luprelor ş i au transpus 

în operele lor, prin mijloace potrivite, efonul 

poporului român. Aşa au fost Vasile Alecsan

dri, George Coşbuc, Ciprian Porumbescu, 

Nicolae Grigorescu, Theodor Arnan, Carol 

Pop de Szathmary şi allii. Ei au insuflat curaj 

şi Încredere poporului lor. 

Rusia a voit să tragă singură foloasele 

victoriei şi a închei ar o pace separată cu oro

manii, la San Stefano, În februarie 1878. Prin 

acest tratat, influenţa ş i forţa Rusiei în Bal

cani erau mai importante ca niciodată. Marile 

puteri, mai ales Anglia şi Austro-Ungaria, au 

protestar şi s-a încheiat , ca urmare, o nouă 

pace, la Berlin, de pe urma căreia echilibrul 

era În parte restabilit, iar profitul mai multor 

pureri era asigurat: Anglia primea insula Ci

pru, Austro-Ungaria primea spre administrare 

Bosnia şi Herlegovina, Bulgaria de la nord 

de Balcani devenea provincie auronomă sub 

suzeranitatea Porţii, Rusia Îşi asigura teritorii 

În Caucaz şi la Marea Neagră. In acel~i timp, 

a fost recunoscută independenţa deplină a Ro

mâniei, Serbiei şi Munrenegrului. România 

nu avea Însă numai motive de mulţumire. 

După sacrificiile militare ş i economice, după 

victoriile obţinute şi lăudate de comunitatea 

international ă, tara nu a fo st recunoscută , , 
drept cobeligerantă (adică drept parte egală 

la război ş i la pace), iar Rusia, care se angaja

se să apere întreg teritoriul României, ocupa 

din nou cele trei judeţe din sudul Basatabiei 

(Cahul, Ismail şi Bolgrad), importante pentru 

accesul la Dunăre. De asemenea, În vederea 
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recunoaşterii depline a independenţci sale d e 
_ mar,-Ie puteri România trebuia să acorde 

catre ' . . . 
"tenie si locuitorilor necteşt1111 de pe rcnto-eera, ' . 

riul său şi să rewlve, În favoarea banchenlor 

an ', urmările unei afaceri feroviare sau germ, . ~ .. 
de cale ferată (Strousberg) dm care romanII 

ieşeau În mare pierdere. 

Prevederile referitoare la România din Tratatul de 
pace de la Berlin 118781: 

Art. 43. Înaltele Părţi contractante recuno.sc 
independenţa României, tegând·o de condiţlunlle 
expuse în următoarele două artlc~le. , 

Art. 44. in România, deosebirea credmţelor 
religioase şi a confesiunilor nu va putea fi pusă 
nimănui ca un motiv de excludere sau de inca
pacitate in ceea ce priveşte bucu~area de drep· 
turi civile şi politice, funcţIUni ŞI onorufl,s~u 
exercitarea diferitelor profesiuni şi industrn m 
orice Localitate ar fi. libertatea ŞI practica ex
terioară a oricărui cult vor fi asigurate tuturor 
supuşilor pământeni ai StatulUI. Român, prec~m 
şi străinilor şi nu se va pune niCiun fel de piedIcă 
atât organizaţiei ierarhice a dIferitelor comu
nităti religIOase, cât şi raporturilor acestora cu 
capi'i lor spirituali. Naţionalii tuturo: puter~lo.r, 
comercianţi sau alţii. vor fI trataţi In Romama 

Cum se vede, marile puteri au acceptat 

să recunoască, totuşi , la propunerea Rusiei , 

unirea Dobrogei centrale şi de nord şi a deltei 

Dunării cu Româliia, ceea ce facea ca, după 
circa 450 de ani de ocupaţie oromană, o veche 

provincie să revină sub stăpânire române~că: 
Nu era vorba aici de generozitate ruseasca, CI 

fără deosebire de religiune, pe piciorul uneI de· 
săvârşite egalităţI. 

Art. 45. PrinCipatul României retrocedează M.S: 
Împăratului Rusie i porţiunea teritonut~i 8asarabl~1 
despărţită de Rusia În urma trat~tutul de la Pans 
din 1856, şi care, la apus. se mărgIneşte cu talv.e~u~ 
Prutului, iar la miazăzi cu talvegul braţulUI KIllel ŞI 
cu gura Stari-StambuLului. . 

Art. 46. Insulele formând Delta Dunărei, prec~um 
şi Insula ŞerpiLor, sandgiacul Tulcel, c.upnnzand 
districte le Icazasl Kilia, Sulma, Mahmudla, Isaccea, 
Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Klustenge. Med~ 
gidia sunt intrupate cu România. Principatul mal 
pnmeşte afară de aceasta ţinutuL situat la su~ul 
Dobrogei până la o linie care, plecând de l~ răsant 
de Silistra răspunde in Marea Neagră,la miazăZI d~ 
Mangalia. linia graniţelor se v.a '.ixa la faţa loc.ului 
de Comisiunea Europeană mstltultă pentru delimI
tarea BulgarieI. lBogdan Murgescu. coord., IstOria 
României in texte, Bucureşti, 2001. p. 2691 
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de interese, căci, aşa cum s-a spus În epocă. În 

1878 ruşii ne-au luat ceea ce era al nOStru (su

dul Basarabiei, parte integrantă a Moldovei) şi 

ne-au dat ceea ce nu era al lOT (Dobrogea, des

prinsă din Imperiul Otoman). în Dobrogea, 

românii nu reprezentau majoriratea absolută 

a populaţiei (adică nu erau peste 50%), dar 

teriroriul era foarte amestecat, În sensul că 

nicio emie nu avea o astfel de majoritate. 

Legea pentru organizarea Dobrogei 118801: 

Art. 1. Dobrogea, anexată României prin tratatul 
de la Berlin. precum şi Delta Dunării şi Insula Şer
pilor, se imparte f. .. l in două judete. Ll. 

Art. 3 T eţi locuitorii din Dobrogea care În ziua de 
11 aprilie 1877 erau cetăţeni otomani. devin şi sunt 
cetăţeni români. 

Art. 4. O lege specială va determina condiţiile În 
care ei vor putea exercita drepturile lor politice şi 
cumpăra imobile rurale În România propriu-zisă. 
O altă lege va statua despre reprezentanţa locuito
rilor dobrogeni in Parlamentul român. 

Art. 5. Locuitorii Dobrogei. deveniţi cetăţeni ro
mâni, sunt egali Înaintea legii, se bucură de toate 
drepturile cetăţeneşti şi pot fi numiţi in funcţiunile 
publice, fără deosebire de origine şi de religie.Ll. 

ArI. 15. libertatea conştiinţei este absolută. li
bertatea tuturor cultelor este garantată, [atât] cât 
celebrarea lor nu aduce o atingere ordinei publice 
şi bunelor moravuri. [, .. 1. 

ArI. 16. Religiunea ortodoxă a răsăritului este 
religia domnitoare şi În Dobrogea. ['.J Protoiereii 
judeţelor şi clerul ortodox al catedralelor din Tulcea 
şi Constanta sunt salariaţi de către stat. Clerul de 
la celelalte biserici ortodoxe este plătit de către 
comune şi comunităţi [. .. 1. 

Art. 17. Personalul şi Întreţinerea principalelor 
moschee musulmane În Tulcea, Constanţa, Baba
dag, Măcin, Medgidia, Hârşova, Isaccea. Sulina şi 
Mangalia vor fi plătite de către stat [. . .]. 

Art. 18. Clerul celorlalte confesiuni şi bisericile 
şi templele lor se vor intreţine de comunităţile co
religionare. L .. 1. 

Art. 20. Învăţământul este liber, [dacă) exerciţiul 
său nu ar atinge bunele moravuri, ordinea publică 
şi sănătatea copiilor. L .. l. Este liber deosebitelor 
comunităţi şi particutarilor de a se deschide şcoli, 
sub controlul Ministerului Instrucţiunii Publice. cu 
condiţia ca, pe lângă limba aleasă de fondatori sau 

• 

Cucerirea independenţei depline a Ro

mâniei a avut pentru poporul român o im

portanţă politică, militară, moral-spirituală, 

economică şi naţională. România a devenit, 

În chip oficial, un stat egal În drepturi 

cu celelalte state, a intrar cu demnitate În 

rândul nafiunilor complet libere a le Euro

pei, iar din 1881 s-a transformat în regat, 

suveranul României fiind proclamat rege 

directori. invăţământullimbii române să fie obli
gatoriu LI. -Art. 67. In timp de 10 ani de la promulgarea 
acestei legi, În Dobrogea nu se va face recrutare 
pentru armata de linie L . .J În această perioadă de 
10 ani. locuitorii din Dobrogea vor forma un corp 
de oştire teritorială IcăIăraşi şi dorobanţi), desti
nată pentru serviciul dinăuntru al acestei părţi a -României. In timpurile normale. locuitorii ce vor 
face parte din aceste trupe nu vor putea fi Întrebuin
ţaţi În servIciu decât o săptămână pe lună, şi În care 
timp ei vor fi plătiţi şi hrăniţi după legea privitoare 
la armata teritorială [' . .J. 

Art. 68. Locuitorii din Dobrogea, de retigie mu
sulmană, vor forma companii şi escadroane sepa
rate. În uniforma rea lor. care se va plăti de stat, 
se va păstra fesul şi turbanul. (Bogdan Murgescu. 
coord .. Istorta RomânieI În texte, Bucureşti . 2001. 
pp. 269-2701 

România 
liberă, 

litografie 
alb-negru 
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(importanţa politică). Armata română, după 

o lungă Întrerupere, a participat la un război 

modern, cu arme complicate, şi a făcut faţă 

cu mult succes, fiind remarcată de specia

lişti şi lăudată de mass-media internaţională 

(importanp militară). Elanul spiritual s-a 

remarcat şi prin afirmarea, după anii 1870, 

a clasicilor literaturii române - Mihai Emi

nescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Ioan 

Slav ici, Ion Luca Caragiale ş i alţii -, a unor 

mari artişti plastici (Nicolae Grigorescu), a 

unor remarcabili savanti în toare domenii-• 
le ştiinţelor. Modernizarea şi spiritul critic 

au animar mişcarea culturală numită Ju.ni

mea, de la laşi , condusă de Titu Maiorescu 

(importanp morală şi spirituală). Pe plan 

economic, tara a devenit liberă să-si apere , . 
propriile interese, să ducă o politică prorec

ţionistă (să-şi avanrajeze bunurile destinate 

vânzării În fara celor străine), să-si afirme • • 
piaţa locală şi să-şi creeze locuri de desfacere 

a produselor sa le (importanţa economică). 

Sub aspect naţional, a devenit evident pentru 

tori că soareLe românilor la Bucuresti răsare; 
• • 

statul independent numit Regatul României 

devenea punctul de atracţie pentru provin

ci ile române aflate sub stăpâniri străine, 

iar mişcarea de emancipare naţională intra 

de-acum în faza finală şi era coordonată prin 

cooperarea foqelor din exterior (Basarabia, 

Bucovina, Transilvania, Ungaria) Cll cele a le 

sratului român (importanţa naţională) . 

Problema ţărănească şi problema naţională 

ajung să domine de departe viaţa politici ro

mânească spre sfârşitul secolului al XlX- lea. 

În functie de aceste chestiuni, se afirmă ş i 
• 

principalele curente politice, cel conservator 

si cel liberal , curente din care se vor forma şi • 
partidele politice ale ţării. Alre orientări sum 

cele de srânga, social-democrate şi socialiste, 

influenţate dinspre exterior, cu var ian te ca 

Actul prodamări l RegatulUI România 

poporanismul şi sămănătorismul (cu accent pe 

poporul de jos şi pe ~ărani), afirmate În jurul 

anilor 1900 mai ales În plan cultural-arriStic 

şi literar. O componentă a unora dintre aces

te orientări - cu precădere a celor de esenţă 

conservatoare - avea În atentie anrisemit ismul • 
(ura împotriva evreilor), culrivat de anumite 

publicaţii şi răspândir chiar În rândul opiniei 

publice. Când apăreau anumite nemulţumiri 

În sânul poporului, se obişnuia (nu doar În 

România, ci În mai toate ţările) ca guvernan

ţii să dea vina pe străini. Populaţia evreiască 

trăia de mai multe secole printre români, dar 

emigrase în număr destul de mare În timpurile 

mai noi, mai ales În Moldova, împinsă de per

seCUţiile pe care le suferise În unele ţări vecine. 
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DE LA INDEPENDENTĂ LA 
"UNIREA CEA MARE': 

Prin anii '70 ai secolului al XIX-lea se 

încheia formarea Italiei şi a Germaniei, iar 

Europa intra Într-o epocă nouă . Miscările de , 
eliberare nar iona J ă ş i de slăbire a imperiilor 
ll1ul(ina~iona l e, nepotrivite ClI vremurile mo

derne, cu drepturile şi libertăţile democratice, 

luau o amploare cum nu se mai văzuse. Era 

flresc să fie aşa, di n mornent ce popoare În
tregi şi populaţii din Balcani erau stăpân i re 

încă de oromani sali de ausrro-ungari. din 

momenr ce cehii, slovacii sau polonezii nu 

aveau stare proprii, iar mai mult de jumătate 
dintre români nu trăiau În România. 

Basarabia 
-
In Basarabia (partea de răsări[ a Moldovei, 

ocupa[ă în 1812), Imperiul Ţaris[ a dus o po

litică de colonizare masivă Cli populaţie sla

vă, În cadrul unui amplu proces de rusificare 

'E~ '1 ,~'-
- =;::.". --.- . -----• 

---

" -• • 

prin administraţie, justitie, Biserică şi şcoal ă. 
Unirea Moldovei si Tării Românesri a avu[ , , , 
un ecou puternic În Basarabia, fapt pentru 

care auwfirăţile ruse au Încercat să Întreru_ 

pă roate legăturile cu România. Se sti a clar , 
că parriorii basarabeni priveau cu simpatie 

la România şi visau la cuprinderea provin-
• • • A 

CICI respective In tara care purta numele 

poporului lor. În 1867, limba română a fos[ 

interzisă În roate şcolile din Basarabia, iar 

limba rusă a ajuns obligarorie. Toate cărţi
le vechi b i sericeşti În limba română au fost 

strânse la Chisinău si distruse. Totusi, impe-" , 
riul era nemulţumit de rezulratele procesului 

de rusificare, pe care-I considera prea blând, 

deşi proporţia românilor, spre anul 1900, 

scăzuse spre 60% (slavi i erau circa 30%, iar 
evreii cam Il%). 

Deoarece elita română a fost îndepărtată 
sau rusificată În mare măsură, iar măsurile 
far iste de pedeps ire extrem de dure, misca-, 
rea nafională a urmat adesea căi ocolire, mai 

mul[ culturale decâ[ poli[ice. S-a apela[ la 

presă (ziarele Românlll ji Basarabia), la unii 

Învătători o:.:i preoti, la societări culturale la , y, , ' 

sprijin d in România şi la figuri marcante de 

intelectuali, ca Ion inculet, Emanoil Gavrili-, 
ţă, Ioan Pelivan, Zamfir Arbore, Alexandru 

Nour, Conscantin Stere, Pantelimon Halipa 

şi alţii . Populafia era Însă În mare parte analf.l

betă (Ileştiuroare de carte), iar economia era 
menţinută În stare de înapoiere. 

Structura etnică a Basarabiei, după recensă
mântul din 1897, in procente: 

Ruşi 8,05: Ucraineni 19,62: Bieloruşi 0,13: 
Polonezi 0,6; Bulgari 5,33; Moldoveni 47,58: 
Germani 3,11 ; Tigani 0,45; Evrei 11,79; 
Turci 2,88; Alte naţionalităţi 0,46 
IDinu Poştarencu, O IstOrie a Basarabiei in date 
ŞI documente. 1812-(940. Ch I ŞInău . 1998. p 1261 
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Ştiinţa de carte În Basarabia, după recensă
mântul din 1897, in procente: 

Ruşi - bărbaţi 39,9; femei 21,1 
Ucraineni - bărbaţi 15,3: femei 3,1 
Bieloruşi - bărbaţi 42,3: femei 11,5 
Polonezi - bărbati 55,6: femei 52,9 • 
Bulgari - bărbaţi 31,4; femei 6,4 
Moldoveni - bărbaţi 10,5: femei 1.7 
Germani - bărbaţi 63,5; femei 62,9 
Ţigani - bărbaţi 0,9; femei 0,9 
Evrei - bărbaţi 49,6; femei 21,1 
Turci - bărbaţi 21,1: femei 2,4 
Alte naţionalităţi - bărbaţi 56,0; femei 8,0 
IDinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei in date 
ş/documente. 1812-1940, ChiŞinău, 1998, p. 1261 

Transi lva nia si Bucovina , 

Aceste două importante provincii erau cu

prinse În cadrul aceluiaşi imperiu, anume Im

periul Ausrriac sau, de la 1867, Aus"o-Ungar. 
Acest stat multi national, În care minoritătile , , 
la un loc reprezentau de fapt majoritatea ab

solută a populafiei, a trecut după 1848 prin 

mai multe metamorfoze (schimbări): Între 

1849-1860, regimul poli[icîn aceS[ sra[ a fos[ 

neoabsolutist, fiind refăcur sistemul autoritar 

şi centralizat, prin metode mai fi ne ce nu au 

dus Însă la rezultatele dorire de guvernanfi; se 

conducea, de f.1pt, tot după voinţa Împăratu

lui de la Viena, unde se concentra întreaga 

puterei Între 1860-1867 s-a Încercat un regim 

federalist liberal, în timpul căruia s-a redat 

autonomia fărilor şi provinciilor isrorice din 

Ausrria; în"e 1 867-1918 s-a desfăjura[ regi

mul dualis[ austro-ungar, prin care factorii de 

decizie din Austria şi cei din Ungaria s-au În

ţeles ca, În schimbul ridicării ungurilor la ran

gul de naţiune conducătoare În estul fării, să 

menfină Împreună. cu mijloace de supunere 

dură a popoarelor, imperiul. Sub roate aceSte 

regimuri, mişcarea de eliberare naţională a ro

mânilor s-a adaptat nevoilor şi s-a desfăşurar 

-cu mijloace potrivire. In lumina celor de mai 

sus, este clar că numele de Austro-Ungaria nu 

se poa[e folosi decâ[ pen"u perioada de 5 1 de 

ani, din 1867 până în 1918; anterior, imperiul 

poate fi numit doar austriac, romano-german 

(înaime de 1806) sau habsburgic. 

In 1848, numă[ul românilor din Bucovi

na era dublu fară de cel al ucrainenilor, dar În , 
1900, ucrainenii îi egalau şi chiar îi depăşeau 
cu ceva pe români. Politica de deznafionaliza

re forţată a românilor s-a derular prin Biserică 

şi şcoală, dar mai ales prin mari co lonizări de 

populafie ucraineană, germană, polonă, slo

vacă etc. Ceea ce austriecii numeau Bucovina 

reprezema de fap[ nucleul Moldovei, locul de 

unde pornise în secolele XII I-XIV îmemeie

rea Moldovei, teritoriul care cuprindea vechile 

capi[ale ale Ţării Moldovei, ca ji gropni\e1e 

domneşti şi cele mai scumpe şi sfinte locuri 

HJrta etnka a BUCOVinei: parte" nordică 
e~te predominant rutea n ă, ia r partea SU d iCă, 
prepllnderent românească Idup, Si t uaţia din 1910) 
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de Închinăciune ale românilor moldoveni. 

Bucovina era, de f.1pt, simbolul Moldovei, 

iar mare parte a Moldovei facea pane acum 
din R0l11ânia. De aceea, aurorirăriJe austriece 

erau Îngrijorare, voiau ştergerea pe cât posibil 
a românismului, a ideii naciona1e românpqj , -r ' 
prin toate mijloacele posibile. 

Alexandru Hurmuzaki despre învăţământut ro
mânesc dm Bucovina În faţa Societăţii pentru 
literatură şi Cultură În Bucovma (Cernăuţi, 5 
februarie 18681: 

Dar să trecem la invăţământul mai Înalt. cel 
mijlociu anume. Apoi aICi. Domnilor, pentru ca 
să nu zic alta. voi aminti numai (aceea, ce ştim 
cu toţii, de plângem de mult şi am şi cercat la 
timpul său a întâmpinaI că de aceasta există 
numai În limba stdiină. deşi unele. funda te fiind 
cu averea bisericii noastre şi Înstrăinate apoi 
chiar de ditre aceia, care mai Întâi erau datori 
a ni le conserva, - se numesc dreptcredincioa
se, că Învăţământul naţional se mărgineşte in 
toate la predarea religiei şi, ca a unUI obiect 
secundar, a limbei cu literatura: iată totuL 
De istorie nici urmă, tot atâta geografie, care 
stă nedespărţită cu IstOria, şi mai puţin Încă 
de etnografia naţională, adică cunoştiinţa mai 
aproape a poporului său, a fiinţei şi a vieţii sale 
interne şi externe etc, 

Ţinută in deplină despărţire de tot trecutul 
şi-n cumplită neşttinţă a aceluia despărţin
du-se de casa părintească pentru un lung şir 
de ani, Îndată ce intră in şcolile acelea, trăind in 
deplină izolare ŞI trupească de popor, din al că
ruia sân au ieşit, nestând prin materiile, spiritul 
şi limba invăţământului in niciun raport moral 
cu acesta, pnmind acest învăţământ În limba 
străină, plerzând incet, incet, din memorie şi 
neapărat apoi din inimă toate tradiţiile părin
teşti, nemaiauzind, afară doar poate de orele, 
când se predă limba, nicio amintire de ai săi şi 
ale sale, ŞI auzind din contra tot numai laudă 
şi glorificarea celor străine din gură străină, -
iată Domnilor şi fraţilor cum creşte tineri mea 
noastră, cum se cresc generaţiile Viitoare! 
(Bogdan Murgescu, coord, Istona României În 
texte, Bucureşti, 2001, p. 2381 

Alexandru Hurmuzakl 

Totuşi, În Bucovina au avut rol impor

tant societă~i1e cuJ tu raJe şi politice româneşti, 
Biserica, periodicele Bucovina, Gazeta Buco
vinei, Patria, Junimea literară, marile serbări 

de la Puma din 187 1 (unde au fost prezenţi 
intelectuali din toate regiunile românesri , ' 
inclusiv tânărul poet Mihai Eminescu), co-

memorarea a patru secole de la moartea lui 

Ştefan cel Mare, In 1904 etc. Din 1892, In 

fruntea luptei naţionale s-a plasat Partidul 

Naţional Român din Bucovina. În 1875 s-a 

crear Universitatea din Cernăuri, cu limba de , 
predare germană, în cadrul căreia autori tătile 

• 
au permis funcrionarea unei catedre de limbă 
şi literatură română. La cumpăna secolelor al 

XIX-lea şi al XX-lea circulau rot mai des şi 
În cercuri tot mai largi În Bucovina, ca şi În 

Basarabia, versurile Insu!leţiroare ale lui Mihai 

Eminescu, moldoveanuL care-i preamărea pe 

români de la Nistru pdn-la Tisa şi care definea 

România drept fara mea de glorii, fara mea de 
dor. Prin astfel de mijloace şi metode, pro

movate de intelectuali, conştiinţa naţiona lă 

se Întărea mereu prinrre moldoveni, bucovineni 
sau basarabeni, care priveau cu mare speranră 
Inspre Regatul României. 

- ISTORIA ILUSTRATĂ A ROMÂNILOR PENTRU TINERI 

Cea mai bine organizată mişcare de eli

berare naţională a românilor a avut loc in 

Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, 

unde, pe la anul 1900, trăiau sub ocupaţie 

străină aproape trei milioane de români, ceea 

ce, conform datelor oficiale. adesea ajustate, 
reprezenta intre o jumătate şi două treimi din 

popula~ia acestor provincii. Restul erau ma

ghiari (împreună cu secuii), germani, evrei, 

romi (riga ni) ji alţii . Mulfi români de aici 

au trecut În România. mai ales după 1877, 

iar alţii, şi mai mulţi, au emigrat În SUA şi 

Canada. După 1860, odată cu regimul libe

ral, speranţele românilor au renăscut. Deşi nu 

s-a recunoscut un singur teritoriu autonom 

pemru tori românii din Imperiul Habsburgic 

(Banatul şi părţile vestice, de pildă, au fost 

încadrate Ungariei), s-a redat totuşi autono

mia Transilvaniei istorice. Printr-o nouă lege 

electorală. cu censul mai scăzut, au ajuns şi 

românii să VOteze, fapt În urma căruia, Între 

1863-1864, a funcţionat prima şi ultima 

dietă transilvană cu majoritate relativă româ

nească, la Sibiu. Această majoritate relativli 
Însemna că românii aveau cel mai mare nu

măr de deputaţi (dar nu peste 50%, cum s-ar 

fi cuvenit de fapt). Dieta de la Sibiu, bazată 

pe colaborarea român o-săsească {maghiarii au 

refuzat să participe alături de iobagii vala/nl, a 

votat două legi de importanţă capitală: legea 

pentru egaJitatea naţiunii române şi a confe

siunilor sale cu celelalte naţiuni şi credinţe 

din Transilvania şi legea privind oficializarea 

limbii române, alături de maghiară şi ger

mană. Din păcate. aceste legi. care puteau să 

conducă la un climat politic mai democratic 

În ţară, au fost repede desfiinţate, iar regimul 

liberal a luat shî.rşit. Pemru a Impiedica prăbu

şirea imperiului, Curtea vieneză şi autorităţile 

austriece au găsit o posibilitate de supravie~u

ire. prin care moartea lentă a imperiului s-a 

mai amânat cu o jumătate de secol : Ungaria 

a fost ridicată din statutul de ţară supusă la 

acela de ~ară dom~nantă, creându-se astfel un 

imperiu bicefal (cu două capete), cu două 

capitale, două guverne (reei ministere erau 

comune), două parlamente etc. în partea 

imperiului administrată de guvernul ungar 

(numită Transleithania) erau incluse Slova

cia, Croaţia, Voivodina, Banatul, Transilvania, 

Crişana. Maramureşul, teritorii rurene, adică 

regiuni În care maghiarii erau minoritari. în 

tot acest stat, care reinvia himera (inchipu

i rea) medievală a Coroanei Sfintului Ştejim, 
maghiarii erau cu ceva peste o treime din po

pulaţie. Bucovina era administrată de Viena, 

făcând parte din Cisleithania. Aceste regiuni 

nu mai aveau niciun fel de autonomie. Prin

tr-O serie de legi cu Înfă~işare democratică În 

litera lor. dar cu punere În practică Îndreptată 

contra minorităţilor (legea electorală, a naţi

onalităţilor. a presei. a învăţământului etc.), 

modificate În rău din când În când, viaţa 

naţionaJă a popoarelor cuprinse În Ungaria 

a fost treptat înăbuşită. Naţiunea maghiară a 

fost declarată una şi de nedespărţit, iar limba 

maghiară a ajuns obligatorie În administraţie 

şi şcoală. Şcoli românqti au rămas doar cele 

confesionale (religioase), SUSţinute cu bani 

de comunităţile şi de bisericile româneşti. 

De aceea, luptele de emancipare na~ionaJă au 

luat forme ample şi bine organizate. Românii 

nu au recunoscut legalitatea regimului dualist, 

fiindcă ei nu au fost Întrebaţi În legătură cu 

aceasta. Primul lor protest important a fost 

In 1868, prin Prommciamenţul de la Blaj. 
în 1869, ei şi-au organizat două partide na

~ionale române, unul În Banat şi În Părţile 

vestice şi altul În Transilvania propriu-zisă. 

în 1881, aceste două partide s-au unit sub 

numele de Partidul Naţional Român. Soci

etăţile culturale, cele pentru apărarea limbii 
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mai ales (cum a fost ASTRA), periodicele 
Gazeta de TransiLvania, Federa,tiunea, Telegraful 
român, Tribu.na, Luceaforul, Românui, Dra

pelltl ş i mulre altele, asociafiile studenfeşti, 
şcoli l e de mare tradi~ie şi vechime, cum au 
fost cele din Blaj, Arad, Braşov, Beiuş, Sibiu 
şi Caransebeş, au întreţinut viu spiritul na
ţional şi au creat generaţii de intelectuali şi 

luptători. Cea mai amplă aqiune românească 
a fost Memorandlli românilor din Transilvania 
fi Ungaria, lin document în jurul căruia s-a 

desfăşurat o întreagă mişcare, Între 1881 şi 
1895. Conducătorii mişcării naţionale româ-

Fragmente din Memorandul românilor din 1892: 

Majestatea Voastră imperială şi regală apas
telică! 

Preagra!loase Doamne! 
Reprezentanţii alegătorilor români din ţările co

roanei ungare a Majestăţii Voastre, Într unindu.se 
pe zilele de 20 şi 21 ianuarie ale anului curg~lor 
la Sibiu, În conferinţă electoral~, au constatat că 
comitenţii lor, nemulţumiţi cu situaţiunea polltic~ 
creată de sistemul de guvern.limânt inaugurat în 
anii 1866-1868 şi cu întreaga dezvoltare a vieţii 
noastre publice de atunci şi pâna acum, nu mai au, 
după tristele experienţe pe care le·au racut, nicio 
Încredere în dieta din Budapesta şi în guvernul ma· 
ghrar, şi după lungi şi mature cumpăniri au căzut 
şi de astădată cu toţii de acord că e o chestiune 
de prudenţă patriotică, ca Românii să nu mai facă 
încercarea de a se folosi de dreptul lor de a alege 
deputaţi , ci să se considere ca nefiind reprezentaţi 
în dieta ţării lor, 

Din însărcinarea acelei conferinţe [, . .1, ne 
prezentăm cu omagială supunere la treptele glo
nosului Tron al Maiestăţii Voast re, ca să t ragem 
părinteasca luare amin te a Ma i estăţi i Voastre asu· 
pra primejdiilor ce rezultă pentru patria comună din 
actuala politică de stat şi să aducem la cunoştinţa 
Marestăţii Voastre faptele, în urma c.lirora românii, 
cei mai credincioşi şi mai răbdători dintre cetăţenii 
monarhiei, s-au văzut siliţi a renunţa deocamdată 
la exercitarea celor mai man dintre drepturile pe 

neşti - Ioan Ra\iu, George Pop de Băseşti, 
Iuliu Coroianu, Eugen Brote, Vasile Lucaciu, 
Seprimiu Albini ş i alfii - au plănuit O mare 
aqiune, axată În jurul unui memoriu Înaimat 

Împăratului, prin care să se dezvăluie şi să se 
condamne regimul de asuprire naţională la 
care erau supuş i românii şi să se ceară acorda
rea drepturilor lor fireşti. Aceasta cu atât mai 

mult cu cât se împlinea un secol de la marile 
peti\ii româneşti din 1791-1792, numite 
Sltpplex Libel/"s Valachorum. O delega fie de 
erei sute de români a prezentat memoriul la 
Viena, la Curte, În 1892. 

care le au din îndurarea Ma lestăţil Voastre, drept 
răsplat~ pentru jertfele de avere şi de sânge pe 
care le-au adus întru gloria Casei Domnitoare ŞI 
pentru Monarchie. LJ 

• 
Incercarea de a ajunge la consolidarea statu. 

lui ungar prin asigurarea dominaţiunii exclusive a 
poporului maghiar s·a dovedit zadarnică şi după 
opintiri răcute in timp de un pătrar de secol. Nici 
prin număr, niCI prin cultur~, nici prin prudenţă 

politică. poporul maghiar nu a ridicat la destulă 
superioritate, ca să poată conduce afacerile patriei 
comune el singur, fără sprijin din partea celorlalte 
popoare, ba chiar in tuptă cu ele. Ideea de a preta· 
ce statul ungar poliglot. prin unificarea naţională 
a elementelor lui constitutive. într-unul national 

• 
maghiar, s-a dovedit ca utopie primejdioasă. Astfel 
actualul stat ungar se prezintă ca o formaţiune, 
care nu are decât menirea de a susţine dominaţiu· 
nea maghiar~ cu orice preţ, ajutând pe maghiar i să 
despoaie pe ceilalţi concetăţeni ai lor şi să facă din 
roadele muncii săvârşite de alţii un condamnabil 
lux de aşezăminte naţionale maghiare, pe când 
alţiI sunt lipSiţi de cele mai elementare înlesniri în 
lucrarea lor culturaIă.!...J 

Astăzi , după ce popoarele au fost Învrăjbite prin 
O politică nesocotită şi îndărătnic~, numai de la fi
reasca mijlocire a Majestăţii Voastre să mai poate 
aştepta o asemenea schimbare salutară în viaţa 
noastră comună. L .. J 

IBogdan Murgescu, coord., Istoria României În 
texte. Bucureşti. 2001. pp. 235 2361 
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MI )randrşti, 

... , 
> 

Suveranul nu a primit Însă documenrul şi 

l-a trimis guvernului ungar de la Budapesta, 
care, cum era de aşteptat, l-a respins. Con
ducătorii românilor au fost acuzaţi de aten

tat contra statului ungar, nu fiindcă au scris 
memoriul, ci fiindcă l-au răspândit În limbi 
de circulaţie internaţională. Ei au fost aduşi 

În faţa tribunalului, printr-un proces ţinut 
În Cluj (1894), şi condamnafi la ani mulţi 
de Închisoare. De altminteri, scopul mişcă

rii a fost (Qcmai popularizarea peste hotare a 
situaţiei grele a românilor din Transilvania, 
iar acest scop a fost atins; nimeni nu credea 

sincer că Împăratul sau guvernarea maghiară 
vor acorda drepturi românilor. ProcesuJ de la 
Cluj a fost, de fapt, un prilej de solidarizare 
(unire) a tuturor românilor, de mari manifes

taţii de simpatie a comunităţii democratice 
internaţionale, din Franţa şi Italia până În 

SUA, faţă de cauza românilor. Ioan Ra\iu, 
preşedintele Partidului Naţional Român, 
declarase În fata tribunalului care urma să-I con-, 
dam ne că, acolo, asupritorii discutau existen~a 

poporului român, dar că existenţa unui popor 

nu se discută. se afirmă! 
Liderii mişcării naţionale româneşti din 

Transilvania au desraşurat ample aCfiuni de 
masă, cu metode variate, au pătruns până În 
cele mai Îndepărtate sate, explicând tururor 
românilor, pe în~elesll l fiecăruia, ce Înseam

nă libertatea na~ională şi ca re urma să fie 
soarta unită a tuturor românilor. în mişcare 
au fost atrase şi grupurile socialiste române 
din Ungaria, care, la Începutul secolului XX, 
aveau o organ izare proprie. Ele militau pen
tru Îmbinarea dintre lupta socială şi cea 
naţională. Unii intelectuali au văzut viitorul 

într-o federalizare a popoarelor dunărene sub 
conducerea Austriei, prin unirea mai multor 
regate autonome, fnsă acest plan, care ar fi 
putut să-i apropie mai mult pe români de 
occidentul Europei, s-a dovedit până la urmă 
utopic (nerealizabil). Forp mişcării româneşti 
transilvane a constat ş i În legăturile ei strânse 
cu lupta celorlalte popoare ş i populafii din 
imperiu, mai ales cu grupurile parlamentare 
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ale slovaci lor şi sârbilor din Ungaria. Dar 

cheia succesul ui viitor s-a bazat pe legăturile 
permanente ale Transilvaniei cu România , 
mai ales după 1878- 1881 , pe sprijinul solid 

venit din partea Regarului României, pe ac
fiunile oficiale ale statului român şi mai ales 

pe cele ale diferitelor organizaţii, precum şi pe 

sprijinul marilor personalităţi. 

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

1-1 finele secolului al XIX-lea şi la Înce

putul secolului XX, România se aiia În plin 

avânt economic, mai ales industrial. Au apărU[ 
noi îmreprinderi, noi domenii de produCfie şi 
chiar noi ramuri industriale. A sporir industria 

meralurgică. extractivă şi de prelucrare a mate

riilor prime. Spre 1900, În România erau 87 
de rafinării. In 1882 s-a introdus iluminatul 

electric În Bucureşti, iar în 1884 Timişoara a 

P d. de 
r:ernavodă 

'1 constl ;Jclorul lUi, 
AnghelSallgny 

fost primul oraş european În care s-a folosit 

i1uminarul electric al străzilor. S-au dezvolrar 

rcreaua de drumuri şi căi ferate, cât şi trans
portul fluvial şi maritim. S-a construit podul 

de la Cernavodă (după planurile inginerului 

român Anghel Saligny), unul dinue cele mai 

importante din lume la ora respectivă; el lega 

Dobrogea de restul României şi sporea accesul 

mărfurilor şi oamenilor spre şi dinspre Marea 

Neagră. La Începutul secolului XX, inginerii 

români Traian Vuia, Aueel Vlaicu si Henri , 
Coandă au fost între pionierii aviaţiei mondi
ale, contemporani cu fraţii Wright şi cu alţii. 
De pildă, Traian Vuia a fost primul În lume 

care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul 

pus În mişcare cu mijloace proprii de bord 
(adică printr-un motOr). 

Toate aceste realizări au fost umbrite 
de anumite frămânrări sociale, mai ales ale 

ţăranilor. răzvrătiţi de mai multe ori intre anii 

1888-1907 contra arendaşilor şi stăpânilor 
care concenrraseră pămânrul şi impuseseră 

condiţii grele de muncă. Anumite aqiuni, ti
mide Încă, au organizat şi muncitorii din ma

rile oraşe, grupaţi În parte, sub influenţa unor 
idei socialiste, Într-un partid social-democrat 

(1883), cu existenţă de scurtă durată. Viaţa 
politică În România era dominată de cele 
două partide rradifiona1e, temeinic organizare 

prin anii '70 şi '80 ai secolului al XIX-lea, 

anume Partidul Naţional Liberal (PNL) ş i 

Traian Vuia ... n p'vn~r al aVI., I 

I 

• 

, 

• 

• 

, 

, 
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Partidul ConservatOr. Ele s-au perindat pe 

rând la guvernare, În cadrul unui sistem de 
stabilimte numit rotativa guvernamentală. O 
autoritate [Ot mai mare are PNL, panidul 

noilor forfe indusuiale şi comerciale, al capi

talului autohton, adept al unei linii politice 

incitulaee prin noi inlin~. Aceasta Înseamnă 

că liberalii vedeau dezvoltarea capita li stă a 

României mai mult prin propriile forfe, prin 

bani şi alte valori româneşti şi mai pUfin prin 

suăini. O familie de mare prestigiu, care a 

creat o adevărată dinasţi~ În acest panid, a 

fose familia Brăcianu. cu rol important Încă 

de la 1848. Tntre 1876-1888, guvernul ţării a 

fost condus de Ion C. Brătianu, adept al unei 

politici realiste - bazate pe filpte - şi pline de 

nmabile realizări. 

Din păcate, liniştea lumii era ameninf3tă 

de pregătiri l e de război datorate concurenfei 

şi neÎnfelegerilor dintre marile puteri. For

marea celor două grupări militare şi politice, 

anume Tripla Alianţă sau Puterile Centrale 

(Germania, Austro-Ungaria şi Italia) şi Tripla 

înţelegere sau Antanta (Anglia, Franra şi Ru

sia), a facut ca lumea să se împartă În două 

tabere duşmane, după interese economice şi 

simpatii sau tradifii istorice. România, situată 

Într-o regiune sensibilă din centrul Europei 

şi În vecinătatea Balcanilor, nu putea rămâne 

În afara acestor alianfe, deoarece trebuia 

să-şi asigure securitatea. După 1877, relafiile 

României cu Rusia s-au inrăutăfit repede, mai 

ales În urma ocupării din nou de ciue ruşi a 

sudului Basarabiei şi după ce trupele ruse au 

rămas mai mult timp pe teritoriul României. 

PolitiCl expansionistă spre Balcani a Rusiei şi 

includerea României În planurile de domi

nare rusă erau evidente. Acesta a fost morivuJ 

principal penuu care România, În 1883, a În

cheiat o alianţă secretă defensivă (de apărare) 

cu Puterile Centrale. Mai târziu Însă, clasa po-

Ion C. Brătlanu 

Iicică şi opinia publici românească au impus 

o alci orientare politicii externe româneşti, În 

funCţie de interesele naţionale ale ţării . Alian

ţele se fac În funqie de interese, iar interesul 

cel mai important al României, la începutul 

secolului XX, era unirea cu ţara a tuturor pro

vinciilor româneşti, adică a teritoriilor din jur 

cu majoritate etnică românească. Era ştiut că 

peste jumătate dinue români trăiau Încă În 

afara României şi că unirea lor cu fara nu avea 

să fie un dar din partea nimănui, ci rezultatul 

unor lupte şi sacrificii. Deci, alăturarea fermă 

a României de panea uneia sau a alteia din

tre cele două grupări era legată de satisfacerea 

idealului naţional. Numai că decizia era foarte 

greu de luat, deoarece Austro-Ungaria (parte 

a Puterilor Centrale) stăpânea Transilvania, 

Banatul, Crişana, Maramureşul şi Bucovina, 

cu multe milioane de români, iar Rusia (parte 

a Antamei) stăpânea Basarabia, şi ea cu ma

sivă populafie românească. Oricare alegere, 

indiferent de victOrie, conducea şi la pierderi. 

Un fel de repetirie generală a marelui conflict 

ce se pregătea au fost războaiele balcanice 

(1912-1913), prin care sta[ele creştine din 

Balcani au Încerca[ să recupereze mnele pe 

care le mai aveau sub stăpânire turcă. Din pă

cate, datorită rivaiităţilor (concurenţei) dintre 



186 IOAN -AUREL POP 

ele, rezultatul nu a fost cel aşteptat. România, 
care a fost un fel de arbitru În regiune. a in
tervenit vag. numai În al doilea război , şi a 

obţinut, prin pacea de la Bucur'lti (1913), 
partea de sud a Dobrogei (sau C1drilaterul, 

rară majoritate etnică româneasc..i), ceea ce a 

tensionat rela~iile ei cu Bulgaria. 

Darorită complexitării sÎeu3rÎei, În 1914, , , 
când a izbucnit războiul . România s-a decla
rat oficial ncuuă (nu s-a amestecat), dar a 

menfinur o neurraJimce binevoitoare fară de 

Antantă. in acelaşi an a murit regele Carol 1, 
fiind urmat la tron (fiindcă nu a avut fii) de 

nepotul său, Ferdinand 1 ( 1914-1927). Cu 

moartea regelui Carol, după 48 de ani de 

domnie, se încheia o epocă de Illari realizări 

În istoria românilor, purtând pecetea de nc

confundat a persona1irăfii deosebite a marelui 

suveran. Neutralitatea nu s-a putut prelungi 

România In timpul PnmUlu Răzbu Mundia. 

O ' , " • v _. 

c • R 
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III MARAMUR E~ ""-.... . ... .. 

peste anul 1916, fără să fi lovit În interese

le fundamentale ale ţării. In august 1916, 
România a semnat o convenrie politică şi una 

militară (ambele secrete) cu Antanta. prin care 

se prevedea: intrarea rapidă a ţării În război 

contra Austro-Ungariei , aprovizionarea ritmică 

a armatei române de către Amantă, sprijinul 

dat României d e armata rusă În Dobrogea, 

pornirea unei ofensive dinspre Salonic (Gre

cia) a trupelor aliate contra armatelor bulgare 

şi turceşti. Respectarea acestor prevederi era 

foane imponantă pentru România, aceasta 

fiind Înconjurată aproape numai de inamici, 

precum Austro-Ungaria. Bulgaria şi Turcia. 

In schimb, Iările Antantei se obligau să apere 

integritatea teriroriaJă a României ş i să asigu

re României condirii de egalitate cu păqile 

semnatare la viitoarea conferinră de pace; cel 

mai imponant lucru era recunoaşterea de către 
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• 

Trupe 
române 
trei 
CarpaţII 

• 

Franţa, Anglia, Rusia, Italia şi de către a1ialii 

lor a aspiraţiei românilor de untre a Tran~ll~ 
van iei Banatului, Crişanei, MaramureşulUi Ş I , . 
Bucovinei cu Regatul României. Cu aceasta 

garanrie sau asigurare, armata română (for

mată din peste 800 000 de militari) - În urma 

declarariei de război contra Austro-Unganel -

Articolul "La poalele transiLvănene ale Carpaţil~r 
flutură drapeluL albastru-gaLben-roşu -, publicat m 
Gazeta Transilvaniei din 17 septembrie 1916: 

Visul de dragul căruia ne-au răposat străm.oşi~ 
şi părinţii e pe calea realizării. Atâtea generaţlunl 
de români au stropit Însă cu laCrimi acest .. copil al 
suferintei" Încât astăzi când pe coastele şi la poa
lele tra'nsilvănene ale Carpaţilor flutură drapelul 
albastru-galben-roşu stăm aiuriţi şi nu ne credem 
ochilor. Carpaţii, care se ridicau ca un Zid blestemat 
Între fiii aceluiaşi neam. peste noapte s-au petrecut 
În şira vertebrală a românismului. . .' _ 

De la Orşova până ta izvoarele Tlsel aZI stăpa
neşte pe ambele coaste ale Carpatilor. ale cătuşe lor 
de ieri, o singură limb~ şi un singur drapel: limba 
românească şi drapelul României. 

Tragedia neamului nostru s-a curmat brusC 
Înainte de a se fi putut Începe actul dm urmă. De 

.• t o să mailupte fraţi contra fratI. Vom aZI maln e n- . 
" una şi nedespărţiţi. 

..... 

şi-a concentrat atacul pe linia Carpalilor, 

pentru eliberarea Ardealului şi , În proporpe 

mult mai mică În Dobrogea, contra trupelor 

germano-bulgaro-mrccşti. En:uziasmul_ro~â
nilor transilvăneni , acum, cand, dupa atata 

asteptare, treceau bata/ioane române Carpaţii, 
, .' 

e ra greu de exprimat In cuvlOte. 

Noi şi azi, ca şi ieri. avem lacrimi în o:,hi. ~ar 
câtă deosebire ... În cele de ieri se reflecta mcă In
tunericul unei nopţi triste. ucigătoare. c-o Singură 
licărire de lumină: candela de veghe ce arde p~ 
mormintele zecilor de mii de fraţi martiri, căzuţi 
pentru o cauză străină - În cele de azLjoac.ă razele 
soarelui libertăţii În scântelenle celei mal mari ŞI 
mai sfinte emoţiuni. de care am fi putut fi vreodată 
Împărtăşiţi muritorii pământului. . 

Buzele noastre de pe care ieri se desprmdeau 
încă blesteme la adresa căLăilor noştri. azi ~e unesc 
În urale recunoscătoare la adresa bravel armate 

• romane. .. . 
Moşii noştri de ien au dat mâna cu morţII de aZI 

• • ai armatei romane. _. . . _ 
E rânduL ceLor vii acum ca, dandu-şI şl.el mana 

pe temelia cimentuită cu sânge de aceşti erOi, să 
înfăptuiască În intregime, în toată splendoarea sa. 
idealul national: visul României man.IBogdan Mur· 
gescu, co~rd .. Istona Româmel În texte. Bucureşti. 

2001. p 2751 
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Presară Însă de un duşman superior ca nu

măr şi ca Înzestrare, lipsită de unele ajutoare 
promise din panea Anranrci, armata română 
a fost Înfrântă la Dunăre şi, după notabile suc
cese, a fost obligată să se retragă pas cu pas din 
Transilvania. Trupele aus[ro-ungare şi germane 

forţau văile râurilor spre a pă"unde la sud de 

Carpali. Au reuşit aceS[ lucru pe văile Jiului 

şi Olrului. După aproape pa"u luni de lupte, 

la 6 decembrie 1916 "upele germane intrau 
În Bucureşti, fapt care Însemna ocuparea de 
căne Puterile Centrale a două treimi din 

România de arunci. Casa Regală, guvernul, 

administraţia centrală, o parte din populaţie 

s-au retras În Moldova. adică În singura parte 
de ţară rămasă liberă. Frontul s-a stabiliZa[ În 

sudul Moldovei, dar pericolul era foarte mare 

În continuare. Rezistenţa românilor era grea; 
asprimea iernii, foametea, bolile au afectat 
milioane de oameni. Parlamenrul, guvernul, 
regele au luat măsuri de ieşire din criză. S-au 

promis reforma agrară şi cea e1ecrora1ă. De 
frică să nu cadă În mâinile inamicului, o parte 

din arhive, tezaurul Casei Regale Române şi 

valori unice ale tezaurului naţional au fosr 

puse la adăpost - cum se credea atunci! - În 

Rusia. Cele mai multe au rămas acolo până 

astăzi, confiscate de bolşevici şi reţinute şi 

după căderea URSS. Pe de altă parte, regimul 

militar instituit de germani şi austro-ungari 

în partea ocupată a jefuit România de uriaşe 

cantităţi de bunuri ale solului şi subsol ului (În 

valoare de circa optsprezece miliarde lei aur). 

România, concentrată În Moldova, şi-a 

retacur o armată de circa 460 000 de mili

tari, armată Înzestrată cu armanlent modern 

cumpărat din străinătate şi insrruită de misi

unea militară franceză condusă de generalul 

Henri Mathias Berrhelot. Regina Maria a 

organizat sub patronajul său Crucea Roşie şi 

i-a însufleţit pe militari in luptă. De aceea, 

Feldmare~alul August 'v'on Mackensen 
I fruntea trupele· aermane c Ire intrau 

t/ll.... ~mbf • ... ,.." 

când trupele Puterilor Centrale au dat asaltul 

decisiv pentru a scoate România din război, În 

iulie-august 191 7, armata română a obţinut 

victoriile de la Mărăşti, Mărăşeş<i şi Oiruz şi a 

salvat starui român. Soldaţii au fost animaţi şi 

de promisiunea solemnă a regelui că vor primi 

pământ după război şi de deviza generalului 

Eremia Grigorescu: Pe-aici nil se trea! Din 

păcate, victOriile româneşti au avur doar o 

valoare morală, deoarece marile transformări 

din Rusia au făcut ca România să-şi piardă 

singurul aliat important din zonă. Rusia a 

Încheiat armistiţiu şi apoi pace separată cu 

Puterile Centrale. România a fost obligată să 

facă la fel, pentru a nu dispărea complet. In 

noiembrie 1918, România a reluat operaţiu

nile contra Puterilor Centrale, iar armistiţiul 

cerut de Germania a găsit România alături 

de Amantă. Autorităţile române au reuşit să 

convingă aliaţii tradiţionali ai României că 

pacea cu Germania şi Ausrro-Ungaria (mai 

1918, Bucureşti) nu a fost o trădare (cum 

apreciau unii), ci o soluţie temporară de 

neevitat. respinsă la momentul oportun. Ro

mânia pierduse 340 000 de milieari , avusese 

300000 de grav răniţi şi 115 000 de priwni

eri şi dispăruţi. 

ISTORIA ILUSTRATĂ A ROMÂI'<ILOR I'I,~· N~T~R:,:U~T~IN~E~R:!.I ______ _ 

UNIREA CEA MARE" 
" ----

Anul 1918, În ciuda marilor umilinţe şi 
sacrificii Îndurate, a adus României cea mai 

• • 

fru1l'lOasă împlinire din întreaga sa lstone mo-

dernă: unitatea politică a tuturor românilor. 

Aşa gândeau atunci cei mai mulţi. dintre ro

mâni. Prima provincie care s-a umt cu ţara a 

fost şi aceea care fusese ocupată de străini ce~ 
mai târz.iu. anume Basarabia (răpită de ruşI 
În 1812). Cum se ştie, din cadrul său, sudul, 

adică ţinuturile (judeţele) Cahul, Ismail şi 
Bolgrad, fuseseră redate Moldovei ş~, Impklt, 

României între 1856 şi 1878. Dupa mal bme 
de o sută de ani de ocupaţie, Basarabia reve

nea Într-un stat românesc (acum În România) 

într-O stare de Înapoiere deosebită, men{inură 
astfel de Imperiul ŢariS[. Incă din toamna anu~ 
lui 1917, s-a format la Chişinău Sfatul Ţăm, 
un fel de parlamen< (organ reprezentatiV) ales 

democratic al populaţiei dintre Prut şi Nistru, 

care a decis autonomia Basarabiei. La scurt 

timp s-a proclamat Republica Moldoveneas

că, şi apoi aceasta şi-a declarat independenţa. 
Aceeaşi instituţie. Sfatul Ţării. în care era~ 
reprezentate şi minorităţile naţionale. a deCIS 

cu majoritate de voturi, la 27 marde/9 a~r~li~ 
1918, unirea Basarabiei cu Regatul Romalllel. 

Telegrama lui Ion Inculeţ, preşedintele Sfatului 
~rii din Basarabia. adresat~ regelUI Ferdmand I 
1\1 marII. 19181 

M.5. Regelui - Iaşi. _ 
În numele Sfatului ~rii. care repreZintă 

poporul românesc dm Bas~r.abia desroblt de 
jugul secular. aduc MaJestaţl~ Voastre_expre
siunea credintei neclmtlte a mtregului pop~r 
românesc din România R~săr1tean~. care m 
unire cu tara-mumă vede chezăşia desvolt~rel 
sale libere, calea neimpledicat~ spre cultur~ 
naţională şi dreptatea socială. - Al MajestăţII 
Voastre prea plecat servitor. -Ioan Inculeţ. Pre
şedintele Statului Ţării din Ba~ara~la {Bogdan 
Murger,cu. c1)ord, /stdna Romam In texte. Bu
cureşll,200 pp.277 2781 

n tnculeţ. 
pre~edlntele 

alulUi T"rll 

• P_l a ţ li .il at U,,"IU~' ~-__ '7_n_c----:.:-, b_. __ ~' 9_I_l_p_r_. _,t_", gem .. 
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Declaraţia de unire a Basarabiei cu România 127 
martie/9 aprilie 19181: 

• 
In numele poporulUI Basarabiei, Sfatul Ţării declară : 

Republica Democratică Moldovenească [Ba
sarabia!. în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea 
Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia 
acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii 
Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului 
de Neam, pe baza principiului ca noroadele singure 
să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru 
totdeauna se uneşte cu Mama sa România . 

Această Unire se face pe următoarele baze: 
1. Sfatul Ţării actual rămâne mai departe pentru 

rezolvarea şi realizarea reformei agrare. după 
nevoile şi cerenle norodului . Aceste hotărâri se 
vor recunoaşte de Guvernul Român. 

2. Basarabia Îşi păstrează autonomia provincială, 
având un Sfat al Ţării IDietă), ales pe viitor prin 
vot universal, egal, direct şi secret. cu un organ 
împlinitor şi administraţie proprie. 

3, Competenţa Statului 1ării este: a) votarea buge
tetor locale; b) controlul tuturor organelor zemst
velor şi oraşelor: ci numirea tuturor funcţionarilor 
admimstraţlei locale prin organul său împlinitor, 
iar funcţionarii Înalţi sunt Întăriţi de Guvern. 

4. Restructurarea armatei se va face În principiu 
pe baze teritoriale. 

5. Legile În vigoare şi organizaţia locală Izem~ 

stve şi oraşel rămân În putere şi vor putea fi 
schimbate de Parlamentul român numai după 
ce va lua parte la lucrările lui şi reprezentantul 
Basarabiei. 

6. Respectarea drepturilor minorităţilor din Ba~ 
sarabia. 

CLădirea 
Statulu Ţăr I 

7. Doi reprezentanţi vor intra În Consiliul de Mi~ 
nlştri român. acum desemnaţi de actualul Sfat 
al Ţării, iar pe viitor luaţi din sânul reprezentan~ 
!Hor Basarabiei din Parlamentul Român. 

8. Basarabia va trimite în Parlamentul Român un 
număr de reprezentanţi proporţional cu popu~ 
laţia, aleşi pe baza votului universal, egal, direct 
şi secret. 

9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste', 
sate, oraşe, zemstve şi Parlament se vor face 
pe baza votuluI universal. egal, direct şi secret. 

10. libertatea personală, libertatea tiparului. a cu~ 
vântului, a credinţei, a adu nărilor şi toate Uber~ 
tăţile obşteşti vor fi garantate prin Constituţie. 

11.Toate călcl!irile de legi făcute din motive politice 
În vremurile turburi ale prefacerilor din urmă 
sunt amnistiate. 
Basarabia, unindu-se ca fiică cu Mama sa Ro~ 

mânia, Parlamentul român va hotărî convocarea 
neÎntârziată a Constituantei. în care vor intra pro
porţional cu populaţia ŞI reprezentanţii Basarabiei, 
aleşi prin vot universal. egal, direct şi secret, spre 
a hotărî împreunli cu toţii înscrierea in Constituţie 
a principiilor şi garanţiilor de mai sus. 

Trăiască Unirea Basarabiei cu România, de-a 
pururea şi pentru totdeauna l 

Preşedintele Statului Ţării, 1. Inculeţ 
Secretarul Sfatului Ţării. l. Buzdugan 

[Basa rabia şi basarabenii, a lcăt ui re, stud II Ş I 

comentari i de Miha i Adauge Ş I Alexandru Furtună, 
ChIŞI nău . 1991. pp. 246- 2471 

Vechi unităţi administrative din Imperiul Rus 

ISTORIA ILUSTRATĂ A ROMANILOR pEN2T2'R~U!.2T-,-I!,!N-"E-"R,-,I ______ -

Ma i răm â neau ro mân ii din lmperiul 

AUS tTo-U n gar, ca re î n timpul războiului 
fu seseră obli gat i adesea să lupte co ntra 

ropriu lui pOpOL D rama acestor oa meni a 

fost su rprinsă cu ta iem de Liviu Rebreanu 
În romanul Padurea spânzuraţilor. încă di n 

octomb rie 1918, rep reze ntant ii populat i
ei ro m âne, În frunte cu Sexti! Puşca r iu şi 
Iancu Flondo r, au decis un irea Bucov inei 

cu Ro m ân ia. S-a fo rmat un Consi liu Na

tiona l Român (condus de Iancu Flondor), 

Motiunea de unire a Bucovinei cu România 115/28 
• 

noiembrie 19181: 

Congresul General al Bucovinei. intrunit azi, joi. în 
15/28 noiembrie 1918, in Sala Sinodală din Cernă
uti considerând că, de la fondarea Pnncipatelor 
R~;"âne. Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi 
ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte 
din Moldova, care in jurul ei s-a Închegat ca stat; _ 

• considerând că În cuprinsul hotarelor acestei 
ţări se găseşte vechiul Scaun de domnie de la 
Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţl, 
Putna şi Suceava. precum şi multe alte urme 
şi amintiri scumpe din trecutul MoldoveI: 

• considerând că Iii ai acestei ţări. umăr la umăr 
cu fratii lor din Moldova şi sub conducerea 
acelor~si domnitori, au apărat de-a lungul 
veacuril~r fi Inta neamului lor împotriva tuturor 

incălcătorilor din afară şi a cotroplrii păgâne: 
• considerând că în 1774, prin Vicleşug, Bucovina 

a fost smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila 

alipită coroanei Habsburgilor: . 
• considerând că 144 de ani poporul bUCOVinean a 

Îndurat suferinţele unei ocârmuiri străine, care 
Îi ne socotea drepturile naţionale şi care prin 
strâmbătăţi şi persecuţii căuta să~i Înstrăin.eze 
firea şi să Învrăjbească celelalte neamuri cu 

care el voieşte sli trăiască ca frate: 
considerând că, În scurgere de 144 de ani. bu
covinenii au luptat ca nişte mucenici pe toate 
câmpiile de bătălie În Europa sub steag străin 
pentru menţinerea, slava şi mărirea as~pnto
rilor lor, şi că ei drept răsplată aveau să mdure 
micşorarea drepturilor moştenite, izgon.irea.lor 

din viaţa publică, din şcoală şi chiar dIn blsencă; 

care a decis să aqioneze rapid, mai ales că 
trupele ucrainene inuau î n Bucovina. La 
15/28 noiembrie 1918, s-a Întru nit la Cer
nău ţ i CongresuL General al Bucovinei, fo r.mat 
d in reprezentanţii româ nilor, polo nezilo r, 

german ilor şi Tueenilo r, care au hotărâ t, cu 
m are majoritate, unirea necondiţionată, pen
tru vecie. a Bucovinei. în vechile ei hotare, cu 
Regatul RomÎlniei. Reprezentantii celorlalte 
popul aţ ii a LI recunoscut apoi ş i ei un irea 

Bucovinei cu Rom ânia. 

• considerând că in acelaşi timp poporul băşti
naş a fost impiedicat sistematic de a se folosi 
de bogăţiile izvoarelor de câştig ale acestei 

ţări şi despoiată În mare parte de vechea sa 

moştenire; .. 
• considerând că, cu toate acestea, bucovinenll 

n-au pierdut nădejdea că ceasul mântu~rii, 
aşteptat cu atâta dor şi suferinţă, va SOSI ŞI că 
moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţe 
nelegiuite, se va reintregi prin reallplrea Buco~ 
vinei la Moldova lui Ştefan, şi că au nutrit veşnic 
credinţă că marele vis al neamului se va Înf~ptui 
când se vor uni toate ţările române dintre Nistru 

şi Tisa intr-un stat naţional unitar; 
• constată că ceasul acesta mare a sunat! 
Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe din par

tea României şi a puternici lor şi nobililor ei aliaţi. 
s-au Întronat in lume principiile de drept şi umanita

te pentru toate neamurile, şi când În urma lovltu~ll~r 
zdrobitoare Monarhia austro-ungară s-a zgudUit m 

temeliile ei şi s~a prăbuşit, şi toate neamUrile ~ncă
tuşate În cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de ~lberă 
hotărâre de sine. cel dintâi gând al BUCOVinei dez~ 
robite se îndreaptă către Regatul României, de care 

intotdeauna am legat nădejdea dezrobirii noastre., 
Drept aceea noi, Congresul General al BUCOVI

nei, intrupând suprema putere a ţării şi fiin~ sl~gun 
cu puterea legiuitoare, in numele suveranltăţll na

ţionale, hotărâm: . ,~ 
Unirea necondiţionată şi pe vecie a BUCOVinei m 

vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nis~ 
tru cu Regatul României. IBasarabla ŞI basarabenII, 

alcă tU i re. studIi Ş I comentarii de MIhai Adauge ŞI 
Alexandru Furtună, Chi şinău, 1991. pp. 264--2661 
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Adunarea 
Naţlonala de 
la Alba Iulia, 
1 decembrie 
191 

Şi În Transilvania, mişcarea de unire cu Ro
mânia era foane activă. în octombrie 1918, 
cind Împărarul Carol I a propus federalizarea 
Austfo-Ungariei, românii au răspuns printr-o 
declaraţie de independenţă. prezenrară de 
depuratul Alexandru Vaida-Voievod În parla
mentul maghiar. Treprar. purerea locală a fosr 
preluată de consiliile naţionale române, iar 
ordinea publici era asigurată de gărzile româ
n~ti. Organul de conducere al tururor româ
nilor era Consiliul Naţional Român, format 
din şase membri ai Partidului Naţional Român 
ş i şase ai Parridului Social-Democrat (Teodor 
Mihali. Vasile Coldiş. Ştefan Ciceo-Pop. Aurel 
lazăr. Aurel Vlad. Alexandru Vaida-Voievod. 
Ioan Flueraş. Bazil Surdu. JosifRenoiu şi alţii). 
În vederea Jegalizării noii situarii. consiliul a 
convocat pcmrtl ziua de 18 noiembrie!l de
cembrie 1918. Ia Alba Iulia - oraşul -simbol. 
unde domnise în 1600 Mihai Viteazul - Ma",a 

Ad"nu", NI1!ionu/d. Ea era fOrmată din 1 228 de 
delegaţi aleşi. cu drept de vor. trimişi de toate 
comunidţile rurale ş i urbane, de biserici şi de 
diferite organizaţii. Aceştia reprezentau întregul 

popor romăn cuprins În Ungaria. în plus. au 
mai fost la adunare circa 100 000 de români 
din toare coifurile Transilvaniei şi din Părţile 
Vestice. într-o ordine desăvârşită. adunarea a 
proclamat. prin glasul lui Vasile Coldiş. uni
rea Transilvaniei. Banarului. Criflnei şi Ma
ramureşului cu România. Până la integrarea 
deplină În starui român, s-au format Marele 
Sfat Nafional. cu rol legislativ. subordonat pat
lamentului de la Bucur~ti. şi Consiliul Diti
genr, cu rol executiv, subordonat guvernului 
României. fn 1919. minorităţile din regiune 
(saşii, şvabii, evreii, unele cercuri maghiare) 
au recunoscut oficial actul de la 1 decembrie 
1918 şi apartenenţa Transilvaniei la România. 
Ungaria a refuzat să recunoască noua realitate 
şi, după preluarea puterii de către comuniştii 
lui Kun Bela, a declanşat un atac armat Contra 
României (aprilie 1919). Acesr fapt grav. pre
cum şi cererea puterilor Anranrei (de oprire a 
extinderii comunismului În cenrrw Europei) 
au determinat armata română să riPOSteze până 
peste Tisa, la Budapesta, şi să răstoarne puterea 
sovietici ungară (august 1919). 

- ISTORIA ILUSTRATĂ A ROMÂNII.OR PENTRU TINERI 

Rezoluţia Marii Adun~ri Naţionale de la Alba Iulia 
118 nOlembrie/l decembrie 19181 

Unirea tuturor românilor intr-un singur stat nu
mai atunci va fi statornică şi garantată prin Istoria 
de mai departe a lumii, dacă va răspunde tuturor 
Îndatoririlor impuse prin noua concepţie a civiliza
liunii, dacă ea ne va Inspira datofla să nu pedepSim 
progenitura pentru păcatele părinţilor şi ca urmare 
ea va trebui să asigure tuturor neamurilor şi tutu
ror indivizilor con locuitori pe pământul românesc 
aceleaşi drepturi şi aceleaşi datorlnţi. 

Civilizaţiunea, care ne-a eliberat, pretinde de la 
noi respectul pentru dânsa şi ne obligă să prăbuşim 
În noul nostru stat orice priVilegiu şi să statorim 
ca fundamentul al acestui stat: munca şi displata 
ei integrală. 

L Adunarea naţională a tuturor românilor din 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească. adunaţi prin 
reprezentanţii lor Îndreptăţiţi la Alba Iulia În ziua de 
1 Decembrie 1918 decretează unirea acelor români 
şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România 
(aplauze frenetice. Trăiască România Mare! Lumea se 
scoală in picioare. mâinile se ridică. Ora e punct 121. 

Adunarea naţională proclamă Îndeosebi drep
tul inalienabil al naţlunei române la Întreg Banatul 
cuprins Între râurile Mureş. Tisa şi Dunăre (voci 
trăiască. aclamaţluni, aprobăfll. 

IL Adunarea naţională rezervă teritoriilor sus 
indicate autonomie proviZOrie până la intrunirea 
conslltuantei, aleas~ pe baza votului universal. 

• 
III. In legătură cu aceasta ca principii funda-

mentale la alcătuirea noului Stat Român, adunarea 
naţională proclamă următoarele: 

1. Deplină libertate naţională pentru toate po
poarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrUI, 
administra şi judeca În limba sa proprie. prin in
divizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept 
de reprezentare În corpurile legiuitoare şi la gu
vernarea ţării În proporţie cu numărul indivizilor 
ce-l alcătuiesc. 

2. Egală Îndreptăţire şi deplină libertate autono
mă confesională pentru toate confesiunile din staI. 

• 
3. Infăptuirea desăvârşită a unui regim curat 

democratic pe toate terenurile vieţii publice. Votul 
obştesc, direct. egal. secret. pe comune. in mod 
proporţional. pentru ambele sexe În vârstă de 21 de 
ani. la reprezentarea În comune, Judeţe Ofl parla
ment (voci: Trăiască femeile l Trăiască. Aclamaţiuni 
pe galerie. Doamnele flutură batisteleJ. 

4 Desăvârşită libertate de presă. libertate de 
asociere şi intrunire: liberă propagandă a tuturor 
gândurilor omeneşti. 

--

5. Reformă agrară radicală Se va face conscrie
rea tuturor proprietăţilor, În speCial a proprietăţilor 

• 
mari. In baza acestei conscrien. desfiinţând fidei 
comisiile În temeiul dreptului de a micşora după 
trebuinţă latifundiile. i se va face posibil ţăranului 
să-şi creeze o proprietate larător. păşune. pădurei 
cel puţin cât o să poată munci el şi familia lui. Prin
Cipiul conducător al acestei politice agrare este pe 
de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă 
parte potenţarea producţiunii. 

6. Muncitorimei Industriale I se asigură aceleaşi 
dreptun şi avantaje care sunt legiferate În cele mai 
avansate state industriale din Apus. 

IV. Adunarea naţională dă expresiunea dorinţei 
sale, ca congresul de pace să Înfăptuiască comu
niunea naţiunilor libere in aşa chip. ca dreptatea 
ŞI libertatea să fie aSigurate pentru toate naţiunile 
mari şi mici deopotrivă. iar În viitor să se ellmine
ze războiul ca mijloc pentru regula rea raporturilor 
internaţionale. 

V. Românii adunaţi În această adunare naţională 
salută pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi din jugul 
monarhiei Austro-Ungare şi uniţi cu ţara mamă, 
România. 

VI. Adunarea Naţională salută cu iubire şi en
tuziasm libertatea naţiunilor subjugate până aici 
În monarhia Austro-Ungară. anume naţiunile: 
cehoslovacă, austro-germană. iugoslavă, polonă 
ŞI ruteană şi hotăreşte ca acest salut al său să se 
aducă la cunoştinţa tuturor acelor naţiuni. 

VII. Adunarea naţională cu smerenie se Închină 
Înaintea memoriei acelor bravi români cari În acest 
răzbOI şi-au vărsat sângele pentru Înfăptuirea ide
alului nostru, murind pentru libertatea ŞI unitatea 
Naţiunel Române. 

VIII. Adunarea naţională dă expresiune mulţumi
tei şi admiraţi unei sale faţă de puterile aliate, care. 
prin strălucitele lupte purtate cu cerbicle impotriva 
unui duşman pregătit de multe decenii pentru răz
bOI. au scăpat civilizaţiunea din ghearele barbariei. 

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor 
Naţiunei Române din Transilvania. Banat şi ţara 
ungurească adunarea naţională hotăreşte institu
Irea unui Mare Sfat Naţional Român, care va avea 
toată Îndreptăţirea să reprezinte Naţiunea Română. 
oricând şi pretutindeni, faţ~ de toate naţiunile lumii 
şi să ia toate dispozlţiunile pe care le va afla nece
sare in interesul naţiunii, 

• 
In sfârşit. vă rog să le primiţi aceste rezoluţiuni 

şi inchei cu aceea că legătura sfântă a celor 14 mi
lioane de Români ne Îndreptăţeşte azi a zice: MTră
iască România Mare!- laplauze nesfârşitell 19181a 
români. voI. X. Bucureşti, 1989. pp. 288-2891 
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Discursul lui Iuliu Manlu. Ia Alba Iulia, in 1 decem
brie 1918: 

L . .J Noi ne simţim ca orbul care de zeci de ani n-a 
văzut lumma zilei . când printr-o binefacere dum
nezeiasdi i se deschid ochii şi vede lumina sfântă a 
soarelui . Noi suntem aici ochii poporului , care văd 
azi lumina libertăţii neamurilor. LJ 

Pentru Înlăturarea oricăror indoieli ale străi
nilor asupra ce voim să facem prin unirea noastră 
şi libertatea noastră nalională. Marele Sfat Nati -

• 
anal Român dec(ară că nu voieşte un imperiu de 
asuprire. Nu voim ca din asupriţi, ce-am fost. să 
devenim asupritori, Voim să asigurăm libertatea 
pentru toţi şi dezvoltarea pentru toate popoarele 
conlocuitoare: Marele nostru Sfa t National tine să 

• • 

accentueze. ca urmeaza vechiul nostru proverb : 
.. Ce tie nu- ti place. altuia nu face". Noi voim pe acest 
pamânt al României Mari sa Întronăm libertatea 
naţionala pentru toli . Voim ca fiecare natiune să se 

• 
poata cultiva În limba el, să se roage lui Dumnezeu 
În credinta ei şi să ceară dreptate În limba ei. 

l 

ROMA'iIA 

, . ..-. 
' :ii ---. -. -.- -.- ~-• 

Noi. care am vărsat lacrimi văzând limba noastră 
scoasă din şcoli, biserici. justiţie. nu ovom lua altora. 
Nu vom lua putinţa vielii de la alţii . Nu voim să trăim 
din sudoarea altora, pentru că noi putem tră i din 
vrednicia şi puterea noastră prin munca noastră . 
(Aplauze entuziaste! Numai printr-un regim demo
cratic putem Întări Iara noastră românească, mal 
ales când trebuie să tinem seama de cerintele vietii . '. 
moderne de stat . Numai având un regIm de drepturi 
şi libertăţi Înlăuntrul ţării. vom avea tărie să validăm 
cauza noastră În afară . Deplina libertate a tuturor 
straturi lor sociale - e o garanţie pentru binele ţării. 
De aceea Marele Sfat Naţiona l Român a pus în pro
iec tul lui de rezoluţie acel punct care vorbeşte de 
Înfăptuirea regimului democratic. r .. .1 

Vă rugăm să primiţi unanim proiectul nostru 
de rezoluţii . Acest proiect arată cărarea pe care . 
mergând Înainte. ne vom putea atinge idealul şi să 
punem temelia unei Românii Mari si unite care În 

• • 
veci are să fie. ca În ea să se Înfăptuiască sp iritul 
desăvârşltei democraţi i şi dreptatea socială. (1918 
laromâm. voI. X. Bucureşt i, 1989, pp. 290-2921 

• 
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• 
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Momentul 
solemn 

~l Încoronăril 

regelui 
Ferdrnand 

.,,1 a regrnel 
Maria 

Actul de la 1 decembrie 1918 a marcat fI
nalulunui proces, anume desăvârşirea unită
fii searale a românilor. Această dată a devenit 
sărbătoare natională nu fiindcă atunci s-au • 
unit câteva provincii istorice cu România, 
ci fiindcă ea simbolizează capătul unui pro
ces, anume împlinirea unirii, a acelui vis de 

a cărui jale ne-au răposat fi mOfii fi părinţii, 
cum ar zice poetul. La 24 decembrie 1918. 
regele Ferdinand emitea decretul de unire 
a Transilvaniei cu vechea Românie, iar În 

1922, suveranul şi regina Maria aveau să se 
Încoroneze oficia l la Alba Iulia. In paralel 
cu românii, În urma luptei de ema ncipare 

a popoarelor şi a situa~iei create la sfârşitu l 

Primului Război Mondial, şi-au format state 
proprii polonezii, ceh ii , slovacii, slavii de sud, 

maghiarii, austriecii. 
Toate aceste mari transformări din 1918, 

Ricute de popoarele Înseşi, prin aplicarea drep
tului la autodeterminare - oficializar În urma 

declaraliei preşedintelui american Woodrow 
Wilson, din ianuarie 1918 - au fost recunos
cute oficial de marile puteri la Conferinţa 

de pace de la Paris din 1919-1920. Tratate 
speciale cu Austria (Ia Saim Germain). Cll Bul
garia (Ia Neui lly-sur-Seine) şi cu Ungaria (Ia 

Trianon) au consacrat pe plan interna~ional 
ceea ce poporul român decisese În anul 1918, 

adică noile grani~e ale României. Numai 
Rusia Sovietică (devenită din 1922 URSS). 
absentă la conferinfa de pace, nu a recunoscut 
unirea Basarabiei cu România, dar au făcut-o , 

în schimb, marile puteri occidentale. Noul 

cadru politic-teritorial din Europa Centrală 
a creat, după 1918, condifiile favorabile dez

voltării na~iunilor, dar a con~inU( şi sămânp 
unor neîn~elegeri şi contradiqii, devenite mai 
puternice odată cu accentuarea revizionismu
lui. Popoare întregi, mai ales cel german, cel 

maghiar, cel austriac, au ieşit rănite din răz
boi, fiind convinse treptat, cu ajutorul unei 
propagande naţionaliste bine conduse, că au 

fost victime ale învingătorilor, că au pierdut 
nemeritat teritoriile lor istorice, care se cuve
neau neapărat recuperate. S-a născut astfel un 
curent care cerea anularea tratatelor nedrepte 
de după Primul Război Mondial şi refacerea 
(revizuirea) lor. De aici provine numele de 
revizionism. Dar oricum ar sta lucrurile, În 

1919-1920, pentru prima oară În istorie, 
marile puteri au ţinut seama şi de voinţa 
popoarelor, nu numai de propriile in[erese, 
când au aprobat noua arhitectură a Europei. 
Aceasta era departe de a fi perfectă, dar nu mai 

cuprindea state În care o minoritate naţională 
să fie dominantă cu orice preţ şi să fină în 

• • supunere popoare intregI. 
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România interbelică 
După 1918, românii au trăir o perioadă 

de extraordinară fericire, În ciuda crizei grave 

provocate de urmările războiului , de epidemii 

şi de lipsuri deosebite. Ţara era acum Întreagă 

ca un cerc şi-i cuprindea în ea pe aproape 

toţi românii. Mai rămâneau, desigur, În afară 

anumite grupuri de români În răsărit, peste 

Nistru, În Maramureşul de la nord de Ţisa, 

În Ungaria, În Banatul sârbesc şi În alte zone 

din Regarul Sârbilor, Croafilor şi Slovenilor, 

în Bulgaria, În Balcani (aromânii , meglenoro

mânii, istroromânii), dar nu se putea obţine 

totul, iar statul naţional din 1918 era oricum 

o realizare excepţională. Nici În România 

nu trăiau numai români: peste un sfert din 

populafie erau minorirăfi (8% maghiari, 4% 

germani, 40/0 evrei, apoi slavi, armeni, turco

tătari, romi sau ţigani, greci etc.), dar, din pă

cate, graniţele nu puteau urma calea Încurcată 

a aşezării diferitelor grupuri etnice. Oricum, 

era cu torul altfel decâr Înainte de 1918, când 

marile imperii dominau popoare, naţiuni În

tregi sau părţi ale unor naţiuni, condamnate 

la srarurul de supuşi şi umilire. Chesriunile 

minorităţilor au rămas tOtuşi acAn.._''E 

de mare actualitate în întreaga ' __ 'M..;',;; ... : o ~:': - .=:.-
Europă Cenrrală şi de Sud-Esr, - ,---

iar statul român unitar nu a 

găsit Întotdeauna mijloacele 

cele mai potrivite de a chiver-

nisi aceste chestiuni şi nici de 

a administra în modul cel mai 

corect şi democratic provinciile 

recent integrate. Unele, precum 

Basarabia, au rămas Într-o stare 

de mare Înapoiere şi de proastă 

administrare, din diferite mo-
• • • • nve, Intre care ŞI Incompetenta 

...... • • 

autorirăplor sramlui. folosirea unor funqionari 
neporriviţi, neînţelegerea specificulu.i locului. 

în 1918, România avea cu pUfin sub 

300 000 de kilometri pătrafi (cam câr Iralia) 

şi O populaţie de şaisprezece milioane de oa
meni. Majorirarea erau gata de mari sacrificii 
pentru făuri rea unui viitor mai bun, deşi nu 

ştiau neapărat cum să facă asta, Au fost două 

decenii de Înflorire culturală rară precedent, În 

care împlinirea idealului naţional a avut efecte 

benefice prin afirmarea unor şcoli şi curente 

artistice moderne, prin sincronizarea (potri

virea) cu mişcarea europeană şi mondială de 

idei, prin creatori de taJia lui Lucian Blaga (în 
filosofie şi lirerarură), Nicolae Iorga (În isrorie 

ş i cultură, În general), George Călinescu (în 

istoria şi critica literară), George Enescu (în 
muzică), Tudor Arghezi (În poezie), Consran

rin Brâncuşi (În sculprură), Carnii Penescu 

(în Iirerarură) şi mulfi a1fii. Privind În urmă, 

ne dăm seama că, totuşi, puţini români erau 

conştienţi În acel moment de acea Înflorire. 

Majoritatea şi-au dat seama de binele de atunci 

prin comparaţie cu relele care au urmat. 
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ISTORIA ILUSTRATA A ROMANILOR PENTRU TINERI 

ADMINISTRAŢIE, ECONOMIE . 
SI SOCIETATE , 

Unificarea şi uniformizarea Regatului 

României de după 1918 s-au Înfăpruir cu di

ficultăţi. Provinciile istorice unite arunci cu 

România proveneau din state diferite, cu grade 

variate de dezvoltare, cu sisteme legislative 

diverse, cu unităţi administrativ-teriroriale 

nepotrivite celor româneşti. De exemplu, 

Fragmente din legea pentru unificarea administra
tivă 11.4 iunie 19251: 

Titlul I 

Împărţirea teritoriului Regatului. Autontăţile 
administrative şi elective locale. Autontăţl de con
trol. 

Art. 1. Teritoriul României se imparte din punct 
de vedere administrativ in judeţe, şi judeţele in 
comune. 

Art. 2. Comunele sunt: rurale şi urbane [, . .1. 
Art. 9. Comuna şi judeţul sunt persoane juridice. 
Ele au deplină capacitate pentru tot ce priveşte 

iniţiativa şi administrarea intereselor locale, exer
cită aceste atribuţiuni in limitele legilor şi suportă 
sarcinile aferente. 

• Nicio cheltuială obligatorie nu se poate pune In 
sarcina comunelor şi a judeţelor fără a li se crea şi 
mijloace pentru acoperire ei. 

Art. 10. Comuna şi judeţul îşi administrează 
interesele lor locaLe prin consilii compuse din con
silieri aleşi, de drept şi consilieri femei cooptate 
obligatoriu în comunele reşedinţe de judeţ. facuL
tativ in celelalte comune urbane . 

Aceste consilii sunt datoare să execute şi mă
surile de interes general ordonate de autoritatea 
centrală in limiteLe competiţiei sale legale. 

Art. 11. Primarul este capul admimstraţiei co
munale. El execută toate hotărârile consiliului şi 
ale delegaţiei permanente comunale şi Împreună 
cu aceasta supraveghează mersul administraţiei 
comunale. 

Prefectul este capul administraţiei judeţene . 
În această calitate, execută toate hotărânle 

consiliului şi ale delegaţiei judeţene şi impreună 

. , -
imediat după unire, pe piaţa romaneasca 

circulau cel pu~in cinci feluri de monede: lei 

vechi româneşci, lei emişi sub ocupafia germa

nă, Aorini ungureşti, ruble ruseşti, bancnote 

bulgare etc. Toate monedele străine au uc
buit eliminate treptat. A fost necesară o lege 

pentru uniflcarea administrativă (1925), care 

suprima vechile seructllri ruseşti, ungare ori 

austriece în favoarea formelor de organizare 

teritorială româneşti. 

cu aceasta controlează administraţia judeţeană, 
precum şi aceea a comunelor dm judeţ, afară de 

muniCIpII. 

Art. 12. Deciziunile consiliilor comunale şi ju
deţene nu pot fi suspendate sau anulate decât În 
cazurile cu formele şi garanţiile În prezenta lege. 

Art. 13. Ministrul de interne indrumează. co
ordonează şi controlează activitatea comunelor 
şi judeţelor, punând-o În armonie cu Interesele 
generale ale statului. El este ajutat de un consiliu 
administrativ superior. 

O lege specială va determina alcătuirea, atribu
ţiunile şi modul de funcţionare al acestui consiliu. 

Art. 14. Prefectul este reprezentantul puterii 

centrale În intreg judeţul. 
El isi exercită atributiunile sale, fie direct, fie 

• • 
prin subprefect. pretori. poliţai şi notari. 

Prefecţii. subprefecţii, pretorii, poliţali şi notarii 
sunt datori să dea concursul lor pentru executarea 
hotărârilor consiliilor comunale şi judeţene, pre
cum ŞI ale delegaţiilor permanente. 

Art. 15. Ministrul de interne poate Însărcina cu 
controlul şi inspectarea admimstraţiilor locale, pre
cum şi a activităţii celorlalţi reprezentanţi ai săi, 
pe membrii consiliului administrativ superior şi pe 
inspectorii generali administratori . 

Art. 16. Toate comunele unui judeţ stau În legă
tură directă din punct de vedere administrativ cu 
autorităţile judeţene, afară de municipii, care stau 
in legătură directă cu Ministerul de Interne. 

Judetul. de asemenea, stă in Legătură directă cu 
• 

Ministerul de Interne din punct de vedere adminis-
trativ.le. Hamanglu. Codul general al României. Legi 
noUl de Unificare. 1922-1926. voL XI-XII. Bucureşti, 
1926. pp. 3384031 
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Sonde de petrol 

Economia s-a refacut ş i s-a armonizar 
greu. Abia în 1924 s-a putut ajunge din nou 

la nivelul produqiei de dinainte de războ i. A 
A • • M • _ 

urmat o m Vlorare promlţatoare, Intrerupta 
brusc în 1929-1933 de Marea Criză care a 

afectat întreaga societate. Urmează o nouă 
etapă de dezvoltare, oprită apoi şi ea de pre
gătiril e de război de după 1939. Economia 

avea un caracter agrar-industria1. Agricultura 
s-a dezvoltat bine, după aplicarea reform ei 
agrare din 1921, prin care circa şase milioane 
de hectare (cam două rreimi din pămân rul 

marilor proprietari) erau împărţite ţăranilor, 

contra unei despăgubiri. Au beneficiat de 

reformă aproape un milion ş i jumătate de 
familii ţărăneşti. A fost cea mai adâncă ş i mai 
democrati că reformă agrară de după război 
din Întreg centrul şi sud-estul Europei. 

A sporit producfia de cărbune, de lilei, 
de metale, s-au dezvoltat ramuri industriale 
noi , s-au produs În România cauciuc sintetic, 

materiale explozive, cosmetice, macarale, 10-
~ 

comotive, vagoane, autobuze, avioane etc. In 
1926 s-a inaugurat prima cu rsă de avion În 
interiorul ţării, iar În 1928 s-au transmis la 

~ 

radio primele emisiuni. In 1927 s-a dat În 

folosinţă prima centrală telefonică modernă , 

În curând România ajungând să aibă una 
dintre cele m ai bune retele telefonice din , 
Europa. S-au construit noi şosele moderne, 
s-au dezvoltat porturile, s-au exti ns flota ş i 

că ile ferate. Au spo rit exporturile, mai ales 

în Franţa ş i Marea Britanie, iar capitalul 
s tră in , cu precădere cel englez, francez şi 

american, a contribuit la dinamizarea eco
nomiei. în anii 1938-1940 se înregistrează 
primele timide inves ti~ii de capital român În 
stră inătate (În Iugoslavia, Cehoslovacia, Bul
garia). Natural, aceste schimbări au condus 

la prosperitatea unei părţi a populaţiei , dar 
nu au putut şterge greaua sărăci e ş i lipsurile 
În ca re trăiau foarte mulri români, cei mai , 
mulţi dintre ei. Este drepr că unii români, 
neavând cu m ş i cu ce să compare situaţia lor, 
nu-ş i dădeau seam a cum tră i au. Dar chiar 

şi aşa, veni tul mediu pe locuitor era atunci, 
la un moment dat , de 110$ SUA, deasupra 
celui din Turcia, Polonia, Ungaria, Grecia, 

Iugoslavia sau Bulga ria. Bucureştiul apărea 

prin anii 1930 drept unul dintre cele mai 
moderne oraşe din zonă , fiind supranumir 

Micul Paris. 
I 
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-POLITICA INTERNA 

Guvernarea ~ării a fost dificilă ş i a dep ins 

de refotmele ş i legile, destul de multe, care -s-au adoptat treptat. In 1923, s-a votat o nouă 

constitu~ie, care consflnţea formarea statului 

national unitar si rransformările democratice , , 
produse În ţară. Faţă de Constituţia din 

1866, cea nouă Iărgea drepturile ş i libertăţ il e 

democratice, anume prevedea votul univer

sal, egal, direct şi secret (pentru toli bărba

Iii de peste 21 de ani) ş i asigura drepturile 

Membrii primului Senat al României Mari 

minorităţilor. Ca pes te tot, Constituţia şi 

legile au fosr uneo ri Încălcate, ceea ce a dus 

la mari lipsuri În funqionarea democraţi ei 

ş i , desigur, la protes te sociale. Constituţi a 

prevedea că puterea emană de la naţiune şi 

că parlamentul reprezenta naţiunea . Miniş

trii erau responsabili pentru actele lor În faţa 

parlamentului , care era format din deputaţi 

şi senatori (componenţi ai celor două camere, 

Adunarea Deputalilor ş i Senatul), membri ai 

partidelor politice participante la alegeri şi 

câţi va senatori de drept. 
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Fragmente din Constituţia României din 1923; 

Titlul III 
Despre puteriLe statuLui 

L .. J ArI. 33. Toate puterile statului emană 
de la naţiune. care nu le poate exercita decât 
numai prin detegaţiune şi după principiile şi 
regulile aşezate in Constituţiunea de faţă. 

Art. 34. Puterea legislativă se exercită colec
tiv de ditre rege ŞI reprezenlaţiunea naţională. 

Reprezentaţiunea naţională se imparte În 
două Adunări: 

Senatul şi Adunarea Deputaţilor. 
Orice lege cere Învoirea a câtor trele ramuri 

ale puterii legiuitoare. 
Nicio lege nu poate fi supusă sancţiunii re

gale decât după ce se va fi discutat şi votat liber 
de majoritatea ambelor Adunări. 

Art. 35. Iniţierea legilor este dată fiecăruia 
din cele trei ramuri ale puterii legislative. 

Totuşi orice lege relativă la veniturile şi 
cheltuietHe statului sau la contingentul arma
tei trebuie s:l fie votată mai Întâi de Adunarea 
Oeputaţilor. 

Art. 36. Interpreta\iunea legilor cu drept de 
autoritate se face numai de puterea legiuitoare. 

Art. 37. Promulgarea legIlor. votate de 
ambele Adunări, se va face prin Îngrijirea 
Mmisterului Justiţiei. care va păstra unul din 
originalele legilor votate, iar al doilea original 
se păstrează de Arhivele Statului. 

Ministerul Justiţiei este şi păstr.l!itorul ma
relui Sigiliu al statului. L .. J 

Art. 39. Puterea executivă este Încredinţat.l!i 
regelui, care o exercită in modul regulat prin 
Constituţiune. 

Art. ~O Puterea judecătoreasc.l!i se exercită 
de organele ei. 

Hot.l!irârile lor se pronunţă În virtutea legii 
şi se execută În numele regelui. LJ [Monitorul 
Oficial. nr 282. dm 29 martie 19231 

Principalele partide politice erau Par
tidul Nafional Liberal şi Partidul Nafional 
Ţărănesc. Ele dominau scena politică din 
România. Partidul Conservator, deşi condus 
de unele personalităţi de prestigiu, ca Take 
Ionescu, s-a rarâmiţat şi a dispărut din viaţa 

-

Gheorghe latarascu LG. Duca 

politică, mai ales ca urmare a reformei agrare 
din 1921, care a lichidat marea proprietate 
funciară (marile moşii). Partidul Nafional Li
beral, cel mai puternic partid din România, 
reprezenta interesele capitalului industria l 
şi financiar românesc. La conducerea lui s-a 
aflat mai ales familia Brătianu (Ion Le. Bră
tianu până În 1927), daeşi LG. Duca şi Ghe
orghe Tătărăscu. Partidul Nafional Ţărănesc 
(PNŢ) s-a format În 1926 prin unirea dintre 
Partidul Nafional Român din Transilvania Cll 

Partidul Ţărănesc din Vechiul Regal, Noul 
partid a reprezentat interesele ţărănimii, ale 
fermierilor mijlocii, ale burgheziei mici şi 
mijlocii. In fruntea sa au fost Iuliu Maniu şi 
Ion Mihalache. 

Partide mai mici au fost Partidul Nafi
onalist Democrat, condus de marele istoric 
Nicolae Iorga, Liga Poporului, În frunte cu 
generalu l (apoi mareşalul) Alexandru Averes
cu, şi câteva partide ale minorităţilor naţio
nale, dintre care mai importante au fost două 
maghiare, două germane şi două evreieşti. 
Partidele socialiste şi socia l-democrate au 
fost divizate În epoca interbelică, dar cel 
mai de seamă reprezentant al muncitorilor 
indusrriali a fost Partidul Social-Democrat 
(1'50). La extrema stângă s-a situat Partidul 
Comunist din România, în fapt o seerie a 
Cominternului (ipterna\iona la Comunistă) 

I 

• 

, 

, 

, 

I 

, 
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Iuliu Maniu Nicol ~e Iorga 

de la Moscova, creat În 1921 şi care, fără 
bază de masă, etichetând România drept stat 
imperialist şi militând pentru destrămarea 
\ării, a fost scos În 1924 În afara legii. Nici
unui din şefii care au condus acest partid în 
ilegalitate nu a fost român, datorită politicii 
Cominternului şi fiindcă partidul avea foarte 
puţini adepţi În mediul românesc. La extre
ma dreaptă s-a aflat Legiunea Arhanghelului 
Mihail, formată în 1927 şi devenită apoi 
Garda de Fier sau Mişcarea Legionară . A 
atras la Început o parte din tineretul studios 
sincer nemulţumit şi dornic de schimbări 
rapide în România, precum şi pe unii in
telectuali de vază, dornici de a da o nouă 
faţă ţării. Cei mai mulţi au rămas cu timpul 
dezamăgiţi de mişcare şi unii s-au îndepărtat 
de ea. Organizaţia a fost condusă de Corneliu 
Zelea Codreanu şi Horia Si ma. Având drept 
lozinci anticomunismul şi antisemitismu l, 
legionarii au combătut democraţia, disputele 
politice parlamentare, au cerut purificaua 
prin moarte şi au practicat teroarea politică, 
ocolind adesea justiţia ş i recurgând la crime. 
Ei au fost scoşi în afara legii în 1933, dar au 
reapărut pe scena politică, sub alt nume, În 
1935. Au ucis zeci de oameni politici, Între 
care şi doi prim-miniştri În funcţiune. 

La guvernare nu au ajuns Însă decât, cu 
mici excepţii, liberalii şi ţărăniştii, datorită 

Alexandru AverE:- .cu Cnrnellu Zelea Codreanu 

unei legi electorale care favoriza partidele 
mari, aflate la putere. în primu l deceniu 
interbelic, după unele guverne conduse de 
generali, în fruntea ţării a ajuns Partidul 
Nafional Liberal; În anii crizei din 1929-
1933 au fost la putere opt guverne, dintre 
care şapte au fost ale Partidului Nafional 
Ţărănesc; între 1934 şi 1937 au condus din 
nou liberalii, În frunte cu Gheorghe Tătă
răscu. Monarhia română a fost un factor de 
ech ilibru al vief ii politice, cel pUfin până la 
moartea lui Ferdinand 1, În 1927. Atunci s-a 
produs criza dinastică (1927-1930), deoare
ce principele moştenitor Carol a renunţat la 
eron, formându-se de aceea, pencru trei ani, 
o regenfă (nou l rege, Mihai r, era minor). 
In 1930, Carol al II-lea a revenit În fruntea 
României până în 1940, dar a urmărit să do
mine şi chiar să compromită partidele poli
tice, pentru a-ş i instaura puterea personală. 
Acest lucru i-a reusit Între anii 1938-1940. , 
în general, regimul democratic a funcţionat 
În România imerbeiică, chiar dacă principi
ile democraţiei au fost adesea Încălcate. însă 
regimul de autoritate al regelui Carol al II-lea 
a anulat consritufia democratică (din 1923), 
a desfiinţat partidele politice, a luat măsuri 
legislative de restrângere a li bertăfilor, deve
nind un fel de prevestitor al dictaturii mili
tare care avea să se instaureze curând. 
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Între 1919 şi 1940, România a fost un 

fac[Qr activ al vie~ii internafionale În Europa. 

Ţara a urmărit, În linii mari, apărarea stabilită

{ii şi ordinii impuse pe continent după Primul 

Război Mondial, păstrarea păcii şi securiră{ii, 

raportu ri de bună vecinătate În regiune. Pri
mul obiectiv după 1918 a fost recunoaşterea 

de către marile puteri a grani{e1o r rezultate 

din unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilva

niei cu România. Ca să existe legal aşa cum 
aj unsese În 1918, În urma hotărârilor luate la 

Chi ş inău, la Cernăufi şi la Alba Iulia, noua 

Românie avea nevoie de aprobarea marilor 
puteri, fapt care s-a ş i Întâmplat În anii 1919-
1920, prin Conferinfa de la Paris. Un alt 

obiectiva fost continuarea liniei rradi{ionale 

de a1ianfă şi amicirie cu Franra şi Anglia, pre
cum şi întărirea relaţiilor cu SUA. În Europa 

-Mica Intelegere din 1921, Încheiată Între România, 
Cehoslovacia şi Regatul Sârbllor. Croaţilor şi 510· 
venilor (exemplul convenţiei de alianţă defensivă 
dintre Regatul României şi Republica Cehoslovacă. 
semnate la 22 aprilie 19211: 

Bine hotărâţi a păstra pacea dobândită cu preţul 
atâtor sacrificii şi prevăzută prin pactul Societăţii 
Naţiumlor. precum şi ordinea stabilită prin Tratatul 
Încheiat la Trianon, la 4 iunie 1920 de Puterile Aliate 
şi Asociate. de o parte. şi Ungaria. de alta. preşe· 
dintele Republicii Cehoslovace şi Malestatea Sa re· 
gele României s·au pus de acord pentru a Încheia o 
convenţie defensivă şi au desemnat În acest scop pe 
plenipotenţiarii lor, cari după schimbul deplinelor 
lor puteri găsite În bună şi cuvenită formă. s·au 
Înţeles În privinţa urmlUoarelor stipulaţiuni: -Art. 1. -In cazul unui atac. neprovocat. din par· 
tea Ungariei contra uneia din Înaltele părţi con· 
tractante. cealaltă parte se obligă a veni În ajutorul 
părţii atacate În chipul hotărât prin Învoiala prevă
zută la articolul 2 al prezentei convenţii. 

Art. 2. - Autorit.liţite tehnice competente ale 

Central ă şi în Balcani, România a urmărit 

crearea unui sistem de aliante, în cad rul mai 

general al securităfii colective (SU Sţinut de 

diplomaţia franceză), pentru prevenirea con

flictelor, pentru evitarea agresiunii ş i împie

dicarea revizuirii tratatelor din 1919-1920. 
Aceeaşi linie au urmat în zonă Cehoslovacia, 

Iugoslavia, Polonia, Grecia etc. Pentru revi

zuirea tratatelor şi, În ultimă instanţă, pemru 

un nou conflict, au optat Ungaria, Bulgaria, 

susţinute de politica German iei şi Italiei. Mai 

ales În Ungaria, tragedia Trianonu/ui era pre

zentată drept o catastrofa istOrică, una care 

lipsise ţara de două treimi din teritoriu. li po
pulaţie şi care trebuia cu orice preţ anulată. În 

vederea preîntâmpinării unui arac din partea 

Ungariei, În 1921, România, Cehoslovacia 

şi Iugoslavia au Încheiat o alianţă de apărare 

numită Mica Înţelegere sau Mica Antantă. 

Republicii Cehoslovace şi Regatul României vor 
stabili, de comun acord. măsurile necesare pentru 
Îndeplinirea prezentei convenţii printr-o convenţie 
mihtarli ce se va Încheia mal târziu. 

Art. 3. - Niciuna din Înaltele părţi contractante 
nu va putea Încheia vreo alianţă cu o terţă putere 
fără avizul prealabil al celeilalte. 

• 
Art. 4. -In scop de a coordona sforţările lor paş-

nice, ambele guverne se obligă să se consfătuiască 
În privinţa chestiunilor de politică externă cari au 
legătură cu raporturile lor cu Ungaria. 

Art. 5. - Convenţia aceasta va fi valabilă timp de 
doi ani. începând din ziua schimbului de ratificări. 
La expirarea acestui termen, fiecare dintre părţi va 
putea denunţa convenţia de faţă. 

Ea rămâne În vigoare şase luni după data de
nunţării. 

ArI. 6. - Prezenta conventie va fi comunicată la • 
Societatea NaţiuOllor. conform pactului. 

Art. 7. - Prezenta convenţie va fi ratificată 

şi ratifică riie se vor schimba la Bucuresti • • 

cât mai repede cu putinţă. IMonitorul OfiCial. 
nr 53, din 11 Iunie 19211 

• 
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M,ni,;tr r de externe din cele trei t~r; ilte M,c i ln\elpa~ri 
N. iaE Trtutesl.u, Eduard Ber ~I Bogi Jb 

Tot pentru păstrarea păcii , În 1934 Ro

mânia, Iugoslavia, G recia şi Turcia au Înche

iat pactul Înţelegerii Balcanice. Dintre to~i 
vecinii, România a avut rela~ii Încordate cu 

Ungaria şi cu URSS; cu Ungaria, din cauza 
. . ... ~ . 

poli ricii revizio niste a acestui stat ŞI 1I1cercan-

lor sale de a recupera pe orice cale Transilva

nia; cu URSS, deoarece acest stat a refUlat să 
recunoască unirea Basarabiei cu România ş i 
grani~a dintre cele două ţări pe Nistru şi de
oarece regimul totalitar comunist din Răsărit, 
care lansa provocări spre România, devenise 

o permanentă ameninţare. Totuşi, în 1934, 
după eforturi complicate, s-au stabilit relaţii 
diplomarice între cele două ţări. 

România a fost membru fondator al So

cietăţii (Ligii) Naţiunilor, cu sediul la Gene

va, creată în 1919-1920, cu scopul apărării 
păcii, securităţ ii şi al împiedicării unui nou 

război. La Începutul anilor 1930, ministrul 

de externe al României , Nicolae Titulescu, 

a fost ales de două ori preşedinte al Ligii, ca 

mărturie a prestigiului său şi al ţării sale. EI 
a avut mare Încredere În forţa diplomaţiei, 
după principiul pe care l-a formulat prin 

anii 1920: Când pacea este ameninţată. nu. se 
răspu.nde Cit riizboiul, ci cu organizarea păcii. 
A fost profund dezamăgit să vadă naşterea şi 
Întărirea regimurilor de tip fascist, primele 

agresiuni şi pregătirile de război. România a 
condamnat roate agresiunile (atacurile unor 

tări , mai ales ale Germaniei, contra altora) , . 
din deceniul patru, de la anexarea Ruhrullll 
de către Germania până la dezmembrarea 

Cehoslovaciei, ocuparea Austriei şi ataca rea 

Poloniei. A păstrat linia tradifională de ali

anţă cu Franp şi Anglia până În anul 1940, 
când toate garanfiile occidentale (asigură
rile Franţei şi Angliei de a apăra România) 
nu mai ajutau la nimic. Arunci, în 1940, 
tara a trăit una dintre cele mai mari tragedii , 
din istoria sa: 

1 
ameninfată Cll invazia,_ a treb~uit să cede.ze 
Uniunii Sovietice, făra lupta, Basarabia, 

nordul Bucovinei ş i finutul Herp - ultimele 

două regiuni nu aparţinuseră niciodată Rusiei 

(Ia 28 iunie 1940); 

2 
obligată de Germania şi Italia, În urma Ar
bitrajului de la Viena - considerat dictat, 

fiindcă a fost impus prin presiuni şi amenin

ţări - a trebuit să cedeze Ungariei nord-estul 

Transilvaniei, adică peste 40 000 de kilometri 

Pătrati cu peste 2 500 000 de locuitori, din . " 
care peste jumătate erau români, iar maghiarii 

o minoritate (Ia 30 august 1940); 

3sub patronajullui Hitler, România a cedat 

Bulgariei sudul Dobrogei - Cadnlaterul 

(în septembrie 1940). 
ln acele grele momente din istoria sa, Ro

mânia s-a aflat singură Înaintea inamicilor, 

în ciuda sistemul ui de securitate colectivă 
în care se angajase. Dintre vecini, URSS era 

un inamic declarar, Ungaria şi Bulgaria de 
asemenea, plus că erau şi aliarele Germaniei; 

Cehoslovacia şi Polonia erau ocupate şi des

fiinrate de germani; Franp capitulase, Anglia 

era atacată, iar din 1939, Între Hitler şi Stalin 

se încheiase pactul de neagresiune (numit şi 
Ribbentrop-Molotov, de la numele celor doi 

miniştri de externe). 
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Protocolul adiţional secret al PactuluI de neagre
siune dintre URSS şi Germania 123 august 19391 : 

Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre 
Reich şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, 
plenipotenliaril semnatari din partea celor două 
părţi au discutat În cadrul unor convorbiri stnct 
confidenţiale problema delimltăni sferelor lor res
pective de interes in Europa răsănteană. Aceste 
convorbiri au dus la următorul rezultat : -1. In cazul unei transformări teritoriale şi politice 

a teritoriilor aparţinând statelor balttce IFinlan
da, Estonia, letonia, Utuanial. frontiera nordică 
a Utuaniei va reprezenta frontiera sferelor de 
interes atât ale Germaniei, cât şi ale URSS. 
• 
In legătură cu aceasta, Interesul Utuaniel faţă 
de teritOriul Vilno este recunoscut de ambele 
părţi . -2. In cazul unei transformări teritoriale ŞI poli-
tice a teritoriilor aparţinând statulUI polonez, 
sferele de mteres, atât ale Germaniei, cât şi 

ale URSS, vor fi delimitate aproximativ de linia 
râurilor Narev, Vistula ŞI San. 

Semnarea PactulUI Rlbbentrop·Molotov, cunoscui 
ŞI ca Pactul Stalin-Hitler Moscova 23 august 939 

-

Problema dacă În interesele ambelor părţi ar 
fi de dOrit menţinerea unui slat polonez in 
dependent ŞI a modului În care vor fi trasate 
frontierele acestui stat poate fi solutionată de
finitiv numai În cursul evenimentelor politice 
ulterioare . 
• • 

In orice caz, guvernele vor rezolva această pro-
blemă pe calea unor Înţelegeri prieteneşti . -3. In privinţa Europei sud-estice, partea sOVietică 
subliniază Interesul pe care- l manifestă pentru 
Basarabia. Partea germană işi declară totalul 
dezinteres politic fală de aceste teritorii . 

4_ Acest protocol va fi conSiderat de ambele părţi 
ca strict secret. 
23 august 1939 
Pentru Guvernul Germaniei 
J . RIBBENTROP 
Reprezentantul plenipotenţ i ar al Guvernului 

URSS. 
V. MOLOTOV 

{Pactul Molotov-Rlbb~ntrop ŞI conseCinţele lUI pentru 
BasarabIa, Chlşmău , 1991. pp. 5-71 
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Nota ultimativă a guvernului sovietic privind 
anexarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei de 
către URSS, dată la 26 iUnie 1940: 

În anu11918. România, folosindu-se de slăbiciu· 
nea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea 
SOVietică (Rusial o parte din teritoriul ei, Basa
rabia, călcând prin aceasta unitatea seculară ~ 
Basarabiei, populată in principal cu ucralnenl. 
cu Republica Sovietică Ucraineană . Uniunea So~ 
vietlcă nu s-a Împăcat niciodată cu faptul.luărll 
cu forta a Basarabiei, ceea ce guvernul sovietic a 
decla~at nu o dată şi deschis in faţa Întregii lumi. 
Acum, când slăbiciunea militară a URSS a trecut 
În domeniul trecutului, iar Situaţia internaţională 
care s-a creat cere rezolvarea rapidă a chesllu~ 
nilor moştenite pentru a pune in hne bazele unei 
păci solide intre ţări. URSS consld_eră necesar ŞI 
oportun ca in interesele restab~hru adevărulUI 
să păşească impreună cu Rom~nI~ la rezolva~ 
rea imediată a chestiunii inapOierii Basarabiei 

Uniunii Sovietice. . 
Guvernul sovietic consideră că chestiunea 

Întoarcerii Basarabiei este legatti in mod or
ganic de chestiunea transmiterii către URSS 
a acelei părţi a BUCOVinei a cărei populaţl~ne 
este legată În marea sa maîoritat~de Ucraln_a 
Sovietică prin comunitatea soartei IstOric_e .. cat 
si prin comunitatea de limbă şi COn:POZlţl~ne 
~aţlonaIă_ Un astfel de act ar fi cu atat mal Just 
cu cât transmiterea părţii de nord a BUCOVinei 
către URSS ar reprezenta, este drept _~ă nu
mai Într-o măsură neînsemnată, un mijloc de 
despăgubire a acelei mari pi~rderi care a fost 
pricinUită URSS şi populaţl':l Ba~arablel pr.In 
dominaţia de 22 de ani a Romaniei In Basarabia. 

Guvernul URSS propune guvernului regal 

al României: . . 
,. Să Înapoleze cu orice preţ Uniunii Sovietice 

Basarabia; 
2. Să transmită Uniunii Sovietice partea .de 

nord a Bucovinei cu frontierele sale potriVit 

cu harta alăturatâ. 
Guvernul sovietic ÎŞI exprimă speranţa că 

guvernul român va primi propunerile de faţă 
ale URSS şi că aceasta va da pOSibilitatea de a 
se rezolva pe cale paşnică conflictul prelungit 
dintre URSS şi România. 

Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul gu
vernului regal al României În decursul zilei de 
27 iunie curent. (A. Vianu. C. Buşe. Z Zamf ir 
Gh. 8ădesc u, RelaţII internatIonale În acte ŞI 
documente, voL 1111939 · 19451. 1976, pp 49-52\ 

Guvernul Regatului României a Încerc..1t, 

fără succes, ","lea unor trata{Îve cu URSS, fi
ind silit până la urmă să se supună presiunilor 
fără precedent ale vecinului comunÎsL Rep:e
siuni1e au Început imediat după cedare, Orice 
semn de nesupunere fiind sancţionat cu închi

soarea, deportarea sau chiar moartea. Cedar~ 
Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutulUI 
Hena avea să fie însă doar începutul tragediei. 

Au ~rmat cereri tot mai insistente din partea 

Ungariei, sus\inută de Italia ~i de Germania, 
cereri referitoare la TranSilvania ŞI reglU11l1e 
vestice. Tratativele, În timpul cărora România 
a propus un schimb de popul.\ie Între cele 
două ţări, nu au dus la niciun rezultat. Ca 

urmare, Germania şi italia au impus Româ-
. -

niei cedarea către Ungaria a aproape Jumatate 
din teritoriul aflat în dispută, cu peste 50% 

din populatie de etnie românească . F~pt~1 că 
decizia luată la Viena a fost premeditata de 
Germania şi italia şi impusă României reiese 
din telegrama trimisă de ministrul Mihail Ma

noilescu spre Bucur~ti, În 29 august 1940. 
în acest document, înaltului demnitar român 
totul îi apare ca o pitsii scrisă dinaintt. în cart 

nicio singură vorbă, niciun singur gtst nu 5t 

pot schimba. 

MomE nt de reculegl' re 
pe Calea Victoriei 
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Fragmente din Dictatul/arbitrajutJ de la Viena 130 
august 19401: 

1. Traseul definitiv al liniei de frontieră, care 
desparte România de Ungaria, va corespunde 
aceluia marcat de harta geografic.l!i aci anexată. 
O comisie româno·ungară va determina deta
liile traseului la faţa locului. 

2. Teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat 
de trupele româneşti Într-un termen de 15 zile 
şi remis În bun.l!i ordine acesteia. Diferitele faze 
ale evacuării şi ale ocupării, precum şi moda
lităţile lor vor fi fixate În termen de o comisie 
româna-ungară. Guvernele ungar şi român vor 
veghea ca evacuarea şi ocuparea să se desfă
şoare În ordine completă. 

3. Toţi supuşii români, stabiliţi in această zi pe 
teritoriul ce urmează a fi cedat de România, 
dobândesc fără alte formalităti nationalitate , , 
ungară. Ei vor fi autorizaţi să opteze În favoarea 
naţionalităţii române Într·un termen de şase 
luni. Acele persoane care vor face uz de acest 
drept vor părăsi teritoriul ungar intr-un termen 
adiţional de un an Ş I vor fi primiţi de România, 
EI vor putea să ia, fără nicio impiedicare, bu· 
nurile lor mobile, să lichideze proprietatea lor 
imobiliară, până in momentul plecării lor, să 
ia cu ei produsul rezultat. Dacă lichidarea nu 
reuşeşte, aceste persoane vor fi despăgubite 
de Ungaria, Ungaria va rezolva intr-un mod 
larg şi acomodant toate chestiunile relative la 
transplantarea optanţilor*. 

România 
in al DOilea 
Război 
Mondial 

UNGARIA -. • ---. ... --. . 
• _ '1... ... . -

- , T",NII~";''''''I'''.21 ~JtD 

4. Supuşii români de rasă ungară, stabiliţi in 
teritoriul cedat in anul 1919 de către Ungaria 
României. şi care rămâne sub suveranitatea 
acesteia, primesc dreptul de a opta pentru 
naţionalitate ungară, intr·un termen de 6 luni. 
Principiile enunţate in paragraful trei vor fi 
valabile pentru persoanele care vor face uz de 
acest drept. 

5. Guvernul ungar se angajează solemn să asimile
ze În totul cu ceilalţi supuşi unguri pe persoanele 
de rasă română, care, pe baza arbitrajului de mai 
sus, vor dobândi naţionalitatea ungară. Pe de 
altă parte, guvernul român ia acelaşi angajament 
solemn În ceea ce priveşte pe supuşi de rasă 
ungară, care vor rămâne pe teritoriul român. 

6. Detaliile rezultând din transferul de suveranÎ
tate vor fi reglementate prin convenţia directă 
În tre guvernele român şi ungar. 
" 7. In cazul În care dificultăti sau indoieli s·ar ivi , 
În cursul aplicării acestui arbitraj, guvernele 
român şi ungar se vor Înţelege pe cale directă. 
Dacă intr·o chestiune sau alta inţelegerea nu 
se realizează, litigiul va fi supus guvernelor 
Reichului şi Italiei, care vor adopta o soluţie 
definitivă. (Bogdan Murgescu, coord., Istoria 
Româmeiin texte, Bucureşti, 2001, p. 3351 

• Persoane de cetăţenie română ajunse după dictat pe te
ritoriul Ungariei şi care ar fi optat, intr·un anumIt interval 
de timp, pentru păstrarea cetăţeniei române şi mutarea 
lor pe teritoriul României. 

-
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Harta anexată, despre care vorbeşte textul 

arbitrajulu.i, nu făcea o corecţie de frolHieră 
" . . . 

înspre vest - cum se aşteptau romanII -. CI 

sfârteca adânc trupul ~ării şi al Transilvaniei. 

inrrând ca un pumnal până aproape de Bra
sov, Orale precum Clujul, Oradea, Baia Mare, 

Sighetul , Bistri\a, Năsăudul, Dejul, Gherla, 
Reghinul , Topli~a etc. reveneau Ungartel. 

alături de regiuni istorice ÎlHregi. cu o lume 

rurală compactă românească. 

Mărturia lui Mihail Manoilescu. ministrul de 

externe, reprezentantul României la Arbitrajul 

de la Viena: 

Am observat intâi că este o hartă românească. 
Am desfăcut-o cu nordul În jos, ceea ce 
m.a făcut să nu inţeleg nimic. Mi·a intors·o 

Schmidt. Ochii mei căutau tăletura de la graniţa 
de vest pe care cu toţii o aşteptam. Mi·am dat 

seama Însă că este altceva. Am urmărit cu ochii 

graniţa care pornea de la Oradea către răsărit. 
alunecând sub linia ferată şi am inţeles că cu· 

prindea şi Clujul... Am inceput să nu mai văd. 
Când mi-am dat seama că graniţa coboară În 

. " 
jos ca să cuprindă secuimea am mal avut. In 

disperarea mea, un singur gând: Braşovul l O 
mică uşurare: Braşovul rămânea la noi. 

Când am priVit in toată grozăvia Împărţirea 
Transilvaniei, am inţeles că puterile care imi 

erau mult slăbite mă părăsesc cu totul. Tabloul 

dinainlea ochilor s·a făcut neclar, ca un nor 

galben cenuşiu, din cenuşiu, negru... , 
În cUpa aceea mi·am pierdut cunoştmţa. 
Acum aveam pentru a doua oară impresia 

netă că am trecut dincolo. Cineva a cerut pentru 
mine un pahar cu apă. Dornberg a deschis uşa 
alergând prin mulţimea de ziarişti, de diplomaţi 
şi ofiţeri care umpleau sălile strigând: .un pa· 

har cu apă, un pahar cu apă ... 
w 

(Mihail Manol' 

lescu, Memom - /Ulie·augusr 1940 - Dictatul de 
la Viena, Bucureşti, 1991, p. 2121 

, - ........ 

M Manolle! ud, nd un It u 

România nu ar fi avut decât două po

s ibilitări: să reziste şi să fie apoi Înghifită , 
de Germania ori să Încerce o apropiere de 
Germania. Acest fapt se vede din mărturia 
aceluiaşi ministru Manoilescu: Alternativa pe 
care mi-au. pas-o a fost următoarea: sau pri
mim arbitrajul astăzi, cel mai târziu la miezul 
nopţii. încât mâine să it poată lua hotăr/trea 
[. .. ) sau, dacii nu primim. vom fi mâine atacaţi 
ii va fi sforiitlll României', C hiar dacă soluţia 
de demnitate ar fi fost rezistenfa. perspecti
va anihilării României apărea În ochii celor 

mai mulfi demnitari politici români de ne
acceptat. Pe de altă parte, Germania prefera 
o ocupare indirectă a României, mascată 
printr-o alianţă, pentru a folosi deplin ale-

• • 

za rea geografico-strategică, puterea umana Ş I 

cea economică ale României. în panea din 

Transilvania cedată Ungariei. popllla~ia ma
joritară românească a fost supusă unui regim 
de teroare, iar evreii cuprinşi până la urmă 
Într-un program de exterminare (ucidere) 

În lagărele organizate de germani. unde au 

pierit circa 120 000. 



România si , 
al Doilea Război Mondial 

După marile agresiuni ale Germaniei şi 
aliafilor ei şi mai ales după căderea Franfei (în 
iunie (940), regele Carol al Il-lea a sperat să-şi 
poată salva tronuJ ~i frontierele ~ării printr-o 
apropiere de Germania. Sunt aduşi la putere 
politicieni cu simpatii pentru Germania, iar 

Garda de Fier - interzisă anterior - este che-
~ w ••• w • .. 'A 

mata sa-şI tflffilta PflffiU reprezentanp In gu-
vern. între anii 1938-1940 s-au luat măsuri 
legale cu caracter rasial (amisemit) În dome

niul căsătoriilor, al învăţământului, al accesu
lui la anumite ocupaţii şi funcţii, aşa cum se 

întâmpla arunci În mai multe ~ă.ri, nu numai 
din convingeri ideologice, ci şi cu speranp 

câştigării simpatiei noilor stăpâni ai Europei. 
Dar regimul de autOritate personală a lui 

Ion Antonescu devine prim-ministru al României. 

• 
I 

J. 

J. 

• . ... 
1- - -

L - -

----

Carol al Il-lea şi tronul nu au mai PUtUt fi 
salvate, mai ales după marile frângeri teritori_ 

ale din vara anului 1940. Ţara pierduse Într-o 

clipă aproape 100 000 km păuap şi cam şase 
milioane de locuitori, prin voinp mai-marilor 
Europei. Totul părea că se prăbuş~te. 

În fafa disperatei situaţii, regele l-a chemat 
să formeze un nou guvern pe generalul Ion 

Antonescu, dându-i pureri depline. La 6 sep
tembrie 1940, regele era obligat să abdice (să 
ren unre la tron) şi să părăsească rara. Noul su
veran era tânărul rege Mihai I (I940-1947), 
dar realul şef al statului devenise Ion Anto

nescu. Acestui regim de dictatură i s-a asociat 
Garda de Fier, iar România a fost proclamată 
stat naţionaL-legionar. 

iar Mihai, rege, dup~ abdicarea t atălui său ... 

1 
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Decretul regal prin care statul român a fost 
proclamat stat naţionaL-legionar (14 septem
brie 19401, 

Art. 1. Statul român devine stat naţionaL-le-
• glOnar. 

Art. 2. Mişcarea Legionară este singura 
miscare recunoscută În noul stat. având ca 

• 
tel ridicarea morală si materiaLă a poporuLui 
• • 

român şi dezvoltarea puterilor lui creatoare. 
Art. 3. D-l general Ion Antonescu este con

ducătorul statuLui legionar şi şeful regimului 
legionar. 

Art. 4. D-l Horia Sima este conducătorul 
Mişcării Legionare. 

Art. 5. Cu începere de La data acestui Înalt 
decret, orice luptă între fraţi încetează. 

[Monitorul oficial. nr. 214 bis, din 14 septem
brie 19401 

În noiembrie 1940, Antonescu a aderat 

oficial la Pactul Tripartit (Germania-ita

lia-Japonia), ţările care porniseră de fapt al 
Doilea Război MondiaL Colaborarea silită 
dintre Antonescu şi legionari a durat aproa

pe cinci luni. Şeful statului, un militar de 

carieră, fost şef de promofie la marea şcoală 
militară de la Saint-Cyr. era omul ordinii, 
al profesionalismului. cu vechi simpatii 

anglo-franceze. 

Mihai Antonescu primit 
de Adolf Hitler 

EI ajunsese din necesitate germanofil 
(iubitor de germani) - În momentul când 
vechea ordine se prăbuşise - şi din dorin

fa salvării ţăriL Legionarii, cu ideologie 
naţionalistă şovină (de liră faţă de străini) 
şi practici radicale anarhiste (fapte contra 
ordinii din societate), cu sete de răzbunare 

şi cu lozinci goale, dar mai ales cu dorinp 

de a acapara Întreaga putere, l-au supărat 
repede pe generaL S-a adăugat uciderea de 
către legionari a cârorva zeci de oameni po
litiei, unii foşti miniştri şi prim-miniştri, 

altii specialisti de marcă şi savanrÎ, cum " , 
era marele istoric şi fost prim-ministru Ni-
colae Iorga. Având sprijinul lui Hitler, ge

neralul Anconescu a profitat de rebeliunea 

(o mare dezordine) dezlănţuită de legio
nari, la finele lui ianuarie 1941, în vederea 

acaparării întregii puteri de către aceştia şi 
i-a indepănat de la putere, interzicându-Ie 

gruparea. Până la urmă, spre deosebire de 
alte ţări, gruparea legionară, În alianră cu 
armata, a condus România numai cinci 

luni. Din 1941, România a fost un stat tO

talitar, de dictatură, condus de militari şi 

tehnicieni, dar fără un panid de tip fascist 
la guvernare. în interior, politica antisemită 
a continuat si a făcut multe victime, chiar , 

Una dintre ultimele fotografii 
a lui Nicolae Iorga cu familia 
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dacă România a refuzat trimiterea evreilor 
săi În lagărele germane de exterminare şi 
a aplicat ca solu~ie a chestiunii evreielti, în 
anii 1943-1944. emigrarea acestora spre 
ceea ce avea să fie statul Israel. Aceasta nu 
scuză România vremii de marea şi greaua 
responsabilitate de participare la holocaust 
(exterminarea poporului evreu). 

Decret-lege pentru reglementarea situaţiei 
evreilor in Învăţământ 111 octombrie 19401. 
mărturie a discrimlnărilor la care era supusă 
populaţia evreiască: 

Art. 1. Evreii sunt liberi să-şi organizeze, 
În cadrul legii Învă,ământului particular, şcoli 
proprii de grad primar şi secundar. 

ArI. 2. Şcolile evreieşti prevăzute la articolul 
precedent nu pot funcţiona decât cu personal 
evreiesc şi nu pot fi frecventate decât de elevi 
evreI. 

ArI. 3. Cei născuţi din ambii părinţi evrei sau 
numai din tată evreu, indiferent de reLigie. nu 
pot funcţiona in calitate de personal didactic 
şi administrativ şi nu sunt admişi ca elevi sau 
studenţi În şcolile româneşti de grad primar, 
secundar sau superior de slat sau particular şi 
nici În şcolile celorLalte unilăţl etnice creştine. 

• 
In mod excepţional şi de la caz la caz, Mi-

nisterul Educaţiei Naţionale. Cultelor şi Artelor 
poate autoriza pe cei născuţi din tată evreu creş
tinat şi mamă creştină de altă origine etnică să 
funcţioneze sau să urmeze in şcolile particulare 
şi profesionale creştine, dacă au fost botezaţi În 
religia creştină până La vârsta de 2 ani. 

Copiii naturali urmează condiţia Juridică a 
mamei. L . .J 

ArI. 5 Ministerul Educatiei Nationale, Cul-• • 

telor şi Artelor va pune În disponibilitate şi va 
Îndepărta pe tOţi aceia care intră În prevederiLe 
art. 3 din prezentul decret-lege.ILya BenJamln, 
EvreII dm România Între anii 1940-1944. '101. 1. Le
glslaţlaantlevrelască. Bucureşti. 1993. pp. 70-711. 

Trupele române trec Prutul 

Ca aliat al Germaniei (cum au fost ji Ita
lia, Ungaria, Bulgaria, Finlanda etc.), ţara s-a 
angajat. din 1941 până În 1944. şi În războiul 

contra URSS . La Început. războiul s-a bucurat 
de sprijinul masiv al populafiei. deoarece el 
apărea ca un război de eliberare a provinciilor 
româneşti ocupate de comunişti: Basarabia, 
Herp ji Bucovina de Nord. 

Ordinul de zi al conducătorului statului. Ion 
Antonescu, către armată, dat la 22 iunie 1941: 

Ostaşi, 

V-am făgăduit din prima zi a noii domnii şi 
a luptei mele naţionale să vă duc la biruinţă. 

Să şterg pata de dezonoare din cartea 
neamului şi umbra de umilire de pe fruntea şi 
epoleţii voştri. 

Azi a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, 
lupta drepturilor strămoşeşti şi a bisericii, 
lupta pentru vetrele şi altarele româneşti de 
totdeauna. 

Ostaşi, 

Vă ordon: 
Treceţi PrutuL 
Zdrobiţi vrăjmaşul din Răsărit şi Miazănoapte. 
Dezrobi!1 din jugul roşu al bolşevismului pe 

fraţii voştri cotropiţi . 
Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a 

Basarabitor şi codrii voievodali ai Bucovinei, 
ogoarele şi plaiurite voastre. 

Ostaşi, 

Plecaţi azi pe drumul birUinţei lui Ştefan cel 
Mare. ca să cuprindeti cu jertfa voastră ceea ce 
au supus strămoşii noştri cu lupta lor. 

• 
Inainte! 
Fiţi mândri că veacurile ne-au lăsat aici 

strajă dreptăţii şi zid de cetate creştină. 
Fiti vrednici de trecutul românesc. • 
Comandant de căpetenie al Armatei, gene

rallon Antonescu IMomtorul O',oal, nr. 145. din 
221uOle 1941) 
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rrupe le romane Ilut, te "in Ba'.ar lbi 

Ordinul de zi al lui Antonescu. mobiliza
ror, a avut efectul scontat În rândurile armatei 

şi ale opiniei publice, stârnind o vie emoţie. 
însă continuarea războiului la est de Nistru 
nu a mai avut aceeaşi sus~inere. Războiul , Îm

pins tot mai adânc spre răsă rit, a dus la mari 

pierderi de viefi omenejti (circa 150 000 de 
militari) ji la luarea a 180 000 de priwnieri. 

La începutul colaborării militare germano-ro
mâne pe frontul de răsărit, acţiunile antise-

. .' ~ 

mite ş i rasiale au connnuat cu 1I1tensttate 111 

Basarabia, Transnistria ş i regiunea Odessa, 

ducând la moartea şi vătămarea a numeroase 
vict ime nevinovate. Între acestea s-au aflat 

j i mii de romi (figani). departa!i ji finufi În 
condirii inumane În Transnistria. 

• 

\tarllr cu 
refugiaţi 
evreI din 
Transnistria 
ajuns la 
Istanbul 

Raport al poliţiei cu privire la atitudi~ile 
şi zvonUrile legate de deportarea romi lor 

128 septembrie 19421: 

Măsura luată recent pentru evacuarea unor 
ţigani din regiunea Sighişo~ra i.n

A 

Tra.~snistr~a 
a provocat o vie nemulţumire ŞI Ingrijorare In 
rândul celor rămaşi. Aceştia se plâng că mă
sura a fost luată "pentru stârpirea lor", deoa
rece altfel nu ar fi fost aplicată brusc În pragul 
iernii, mal ales că ei au dat totdeauna dovadă 
de loialitate fată de Statul Român. Cele mai ac
centuate nem~ltumiri se remarcă În rândul ţi
ganilor care au ~ase. O partedintr: aceştia [.:,:1 
au Început să-şi vândă bunUrile. atat mobile cat 
şi imobile. Saşii urmăresc cu atenţie această 
chestiune, in scopul de a cumpăra averile care 
se oferă spre vânzare. 

Măsura de mai sus a produs Îngrijorări şi În 
rândul populaţiei române, dând naştere la di
ferite păreri şi comentarii. Astfel, se discută În 
unele cercuri că măsura ar fi justificată şi bine
venită În Vechiul Regat, Însă În Ardeal ar putea fi 
defavorabilă intereselor naţionale. În cazul unui 
eventual plebiscit. L.l 

Printre români circulă svonul şi se remarcă 
temeri că, după evacuarea eventuală a tutu
ror ţiganilor şi evreilor, ?r putea fi evacuaţi. În 
Transnistria şi românii. In locul acestor naţlO
nalităti ar urma să fie aduşi germani. concepţi
ile de 'migraţiune forţată a acestor naţionalită~i 
fiind, se crede, inspirate tot de către germanI. 
IBogdan Murgescu, coord., Istofla Româmel În 

texte, Bucureşti, 2001, p. 3421 
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Regele Mihai şi liderii politici democraţi 
(Iuliu Maniu, Constantin Brătianu şi alţii) 

s-au opus continuării războiului În Răsărit şi 
apoi chiar alianţei cu Germania, înainrând 
mai multe memorii şefului statului. 

Din 1943. s-au înmulţit şi aqiunile po
Iitico-diplomatice de scoatere a României 
din alianţa cu Germania, precum şi pro
testele din ţară îndreptate in acelaşi scop. 
Unele dintre ele erau făcute În secret chiar 
de Antonescu (devenit din 1941 mareşal) şi 
de colaboratorii săi, altele, mai multe, sub 
patronajul regelui Mihai şi al partidelor is
torice. Cele mai importante negocieri (dis
cUţii) s-au desfăşurat la Ankara. Stockholm 
şi Cairo. Până la urmă, ieşirea României 
din alianţa cu Germania s-a făcut printr-un 
act intern de forţă, care a Însemnat ceva 
mai mult decât o lovitură de Stat. Acml a 
fost pregătit de rege şi cercurile Palatului. 

SCrisoarea lui Iuliu Manlu şi Constantm I.C, Brătia~ 
nu adresată mareşalului Ion Antonescu 121 martie 
19441 , 

Domnule mare şal. 

De la Începutul războiului v-am sfătuit asupra 
atitudinii pe care România trebuie să o păstreze În 
conflictul mondial. 

Nu aţi ţinut niciun cont de sugestiile noastre 
şi aţi luat complecta răspundere a consecinţelor 
politice a acţiunei ce aţi condus, 

Astăzi trebuie să constataţi că, după pierderile 
enorme rezultate din război, ţara noastră este ame
ninţată de un pericol la care nu mai poate face faţă. 

Armatele germane Înfrânte nu ne mai pot asigu
ra În contra unei mvazii ruseşti şi concursul pe care 
l-am mai putea da să o Împiedicăm va fi cu totul 
insuficient. A coopera mai departe cu armatele ger
mane ar fi să sacrificăm in mod inutil ceea ce ne-a 
mai rămas ca putere militară şi să provocăm din 
partea armatelor bolşevice vIctorioase represalii 
şi distrugeri iresponsabile. 

Împreună cu reprezentanţii PNL. PNŢ. PSD. 
Partidului Comunist (PCR) şi cu unele gru
puri ale armatei. Faptele s-au petrecut rapid, 
odată cu apropierea frontului de graniţele de 
est ale României. Astfel. la 23 august 1944. 
la Palatul Regal. mareşalul Antonescu şi 

principalii săi colaboratori au fost arestaţi. 
S-a difuzat la radio o proclamaţie a regelui 
către ţară, prin care suveranul a anunţat for
marea unui nou guvern, ieşirea României din 
războiul contra Naţiunilor Unite şi lupta ţă
rii, alături de forţele aliate, contra Germaniei, 
Începueul aqiunii de eliberare a Transilvaniei. 

Hitler a ordonat armatei germane din 
România (sute de mii de militari) să ripos
teze, să răspundă acestei trădări a românilor, 
Până la 28 august 1944. după lupte grele. 
Bucureştiul a fost eliberat. La 30 august 
1944. primele unităţi militare sovietice 
păcrundeau în capitala României fără nicio 

Orice gest aţi face de aICi inamte pentru a ne 
solidariza Într-o acţiune care s-ar putea considera 
ca vrl:'ijmaşă În contra puterilor aliate, ar constitui 
o gravă greşeală. 

Pentru că În acest moment nimeni nu poate 
lua răspunderea situaţiei ce aţi creat, trebuie ca 
tot d-voastră să arătaţi germanilor că trebuie să 
retrageţi restul trupelor noastre care mai operează 
În Rusia, că nu le mal puteţi da concursul militar 
de până acum şi că ţara se găseşte in situaţie de 
nebeligeranţ~i. Pe de altă parte, să comunicaţi ali 
aţilor anglo-ruso-americani hotărârea ce aţi luat. 

Dacă nu puteţi face aceste acte, nu mai rămâne 
decât să arătaţi M.5. regelui că nu puteţi conduce 
mai departe politica ţării şi că trebuie să avizeze la 
formarea unui nou guvern. care să poată Îndrepta, 
cel puţin in parte, situaţiunea În care ne aflăm şi 
care să nu expună ţara la noi complicaţiuni. 

Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, asigurarea 
inaltei noastre consideraţiuni . 

C.J.C. Brătianu, Iuliu Maniu {Bogdan Murgescu, 
coord ., Is tOria României În texte. Bucu re şti, 2001, 
pp. 346-3471 
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Proclamaţia Regelui Mihai I către ţară. difuzată la 

23 august 1944: 

Români, 
În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am 

socotit, În deplină ÎnţeLegere cu poporul meu, c~ 
nu este decât o singură cale pentru salvarea. ţărII 
de la o catastrofă totală : ieşirea noastră dlO .alla.nţa 
cu puterile Axei şi imediata Încetare a războiuLUI cu 

Natiunile Unite. 
• 
Români, A 
Un nou guvern de uniune naţionaLă a fo~t In-

sărcinat să aducă la indeplinire voinţa hotăra~ă .a 
tării de a Încheia pacea cu Naţiunile Unite. Romama 
~ acceptat armistiţiul oferit de Uniunea S~v~etlC~. 
Marea Britanie şi Statele Unite ale AmenclI . Din 
acest moment Încetează lupta şi once act de Osti
litate Împotriva armatei sovietice, precu~ ŞI st~rea 
de război cu Marea Britan ie şi Statele Umte. Prlm.'ţl 
pe soldaţii acestor armate cu înc~ed.ere . Naţiunile 
ne-au garantat independenţa ţăru ŞI neamestecul 
În treburile noastre interne. Ele au recunoscut 
nedreptatea Dictatului de la Viena, prin care Tran 

silvania ne-a fost răpită . 
Români, 
Poporul nostru inţelege să fi~ stăpân pe s~arta 

sa . Oricine s-ar Împotrivi hotărarli noastre libere 

luptă. În septembrie, în În~reag~ R?m~nie 
de atunci rezistenţa germana era mfranta. în 
lunile septembrie şi octombrie 1944. trupele 
române şi sovietice au luptat pencru ehber~
rea Transilvaniei de Nord de sub ocupapa 
ungară. În continuare. armata română, aliată 
a Naţiunilor Unite, a contribuit la eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, până la 
9 mai 1945. la Încheierea războiului. în acest 
uriaş efort. România a participat cu 37 de 
divizii. adică 540 000 de oameni. din care . -
citca 150 000 au pierit; armata romana a 
eliberat aproape 4 000 de localităţi. iar Ro
mânia a facut un efon economico-financlar 
de 1 200000 dolari SUA. la cursul din 1938. 

luate şi care nu atinge drepturile nimănui este un 

duşman al neamului nostru, . 
Ordon armatei şi chem poporul să Lupte pnn 

orice mijloace şi cu orice sacrificii impotriva ~ui. 
Toti cetăţenii să se strângă in jurul tronulUI ŞI al 
gu:..ernutui pentru salvarea Patriei . Cel .care nu va 
da ascultare guvernului se opune vomţel poporulUI 

şi este un trădător de ţară . 
Români. 
Dictatura a luat sfârşit şi cu ea Încetează toate 

asupririle . Noul guvern Înseamnă Î.nceputul unei 
ere noi În care drepturile şi libertăţile tuturor ce 
tăţenilor ţării sunt garantate şi vor H respectate. 

ALături de armatele ALiate şi cu aJutorul lor. mo
bitizând toate forţele naţiunii, vom trece hotarele 
impuse prin dictatul nedrept de la Viena, pentru 
a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub 

ocupaţia străină. 
Români, A 

De curajul cu care ne vom ap~ra c~ armele m 
mână independenţa împotriva OricărUI atentat la 
dreptul nostru de a ne hotărî Singuri soarta depinde 

viitorul tării noastre. 
Cu d'eplină incredere in v;itor~l nea~~lui rOAmâ~ 

nesc, să păşim hotărâţi pe drumul Infăpt~Irll Romaniei 
de mâine, a unei Românii libere, puternice ŞI ferICite. 

IRomâma lIberă, an 11, nr. 11. dm 24 august 194.41 

În plan internaţional, România a fost ap.rec~
ată ca a patra ţară din lume care a contribuit 

la înfrângerea Germaniei. 
Este păcat că acest efort a fost in mare 

măsură zadarnic, fiindcă eliberarea de sub 
fascisti a însemnat de fapt sovietizarea între
gii r;giuni. Soarta României se hotărâse fă~ă 
stirea ei. În anii 1944-1945. când Churchill 
i-a propus lui Stalin împărţirea Europe~ Cen
trale şi de Sud-Est În zone de mfluenţa; pnn 
aceasta, ruşii urmau să aibă 900

/0 inAuentă 
În România. 75% În Bulgaria. 50% În Iu
goslavia, 10% în Grecia eec. Popoarele era~ 
clasificate şi distribuite după voia celor marI, 

fără măcar ca ele să ştie ori să fie Întrebate. 


