
Sărbătorim în acest an, la 9 Mai, 
140 de ani de la proclamarea şi 
cucerirea Independenţei de Stat 
a ţării noastre, moment semnifi-
cativ în procesul consolidării de-
mocratice a României. Aceasta nu 
este un eveniment izolat în Istoria 
Românilor. Reprezintă o conse-
cinţă firească a devenirii naţionale 
româneşti. Existenţa statală româ-
nească începe prin constituirea vo-
ievodatelor româneşti în Evul Me-
diu: Ţara Românească, Moldova şi 
Transilvania. De-a lungul timpului 
şi-au definit identitatea reuşind să 
se afirme în ciuda marilor convulsii 
istorice pe care le-a cunoscut de-a 
lungul timpului Europa Central 
Răsăriteană, practic toate statele 
din această zonă a bătrânului conti-
nent. Revoluţia din anii 1848-1849, 
prin programele sale face o sinteză 
a idealului românesc: unitatea şi 
independenţa. Dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza în anul 1859 
pe tronurile Principatelor Româ-
ne primul mare pas în consacrarea 
modernă a României. Desăvârşi-
rea unirii, adoptarea numelui ţării, 
România, reformele realizate în 
timpul său consfinţesc acest drum. 
Principele Carol, devenit domn în 
anul 1866, se subordonează valori-
lor statalităţii româneşti. Modul în 
care a promovat interesele naţiunii 
noastre în anii 1876-1878, la pregă-
tirea, derularea şi consfinţirea Inde-
pendenţei de Stat demonstrează că, 
dincolo de simţămintele germane 
pe care nu le-a abandonat nicioda-
tă, a fost un român patriot în ade-
văratul înţeles al acestei sintagme. 
În anul 1881 România a devenit re-
gat, un plan superior de afirmare a 
ontosului românesc. Regele Ferdi-
nand, secondat de regina Maria, au 
fost urmaşi demni ai regelui Carol 
I. Suprema izbândă a venit în anul 
1918, odată cu desăvârşirea unită-
ţii naţionale prin unirea Moldovei 
dintre Prut şi Nistru, a Bucovinei şi 

Transilvaniei cu România.
La 8/9 Mai aducem un omagiu 

Naţiunilor Unite pentru victoria 
împotriva statelor fasciste. Acestea 
au adus în prim plan manifestări şi 
acţiuni odioase care sunt împotriva 
oricăror principii umaniste. Efortul 
depus de acestea în perioada 1939-
1945 a fost unul grandios, necesar 
pentru o evoluţie firească, demo-
cratică a omenirii. În perioada 23 
august 1944 -12 mai 1945 Româ-
nia a contribuit direct la victoria 
Naţiunilor Unite. Prezenţa noastră 
în sistemul internaţional de valori: 
ONU, Consiliul Europei, NATO şi 
Uniunea Europeană sunt argumen-
te care întăresc această idee.

Tot la 9 Mai sărbătorim 60 de 
ani de la constituirea Uniunii Eu-
ropene. La 9 Mai 1950 Robert Sc-
human, ministru de externe al 
Franţei, aducea în atenţia opiniei 
publice europene, dar şi mondiale, 
printr-o Declaraţie, un set de valori 
care trebuie să aducă oamenilor, 
colaborare, respect reciproc prin-
tr-o dezvoltare majoră a societăţii, 
a unei societăţi fără ură, intoleran-
ţă şi războaie. La 25 martie 1957, la 
Roma, reprezentanţii a şase state, 
Belgia, Franţa, Germania, Italia, 
Luxemburg şi Olanda, puneau ba-
zele marii familii europene. Astăzi 
UE cuprinde 27 de state deoare-
ce Regatul Unit este ca şi în afara 
acestei familii. Pentru noi rutenii/
rusinii UE reprezintă un mare pas 
înainte. Aici, pe cuprinsul bătrânu-
lui continent, etnia noastră trăieş-
te între graniţele Cehiei, Croaţiei, 
Slovaciei, Poloniei, României şi 
Ungariei, membre ale UE, dar şi 
în ţări care au perspectiva aderării 
la UE: Serbia şi Ucraina. Organi-
zaţiile rutene membre ale Congre-
sului Mondial al Rutenilor, care se 
întruneşte odată la doi ani afirmă 
constant acele deziderate care sunt 
şi ale UE: promovarea identităţii 
etnice prin cultură, tradiţii şi limba 

proprie. De asemenea susţinem şi 
în Consiliul Mondial al Rutenilor, 
forul nostru reprezentativ în peri-
oadele dintre întrunirile Congresu-
lui că rutenii din toate ţările care 
au organizaţii reprezentate în forul 
mondial rutean/rusin sunt cetăţeni 
loiali ai ţărilor unde trăiesc. Nu 
există nici o contradicţie între ca-
litatea de etnic rutean/rusin şi ce-
tăţean al tuturor ţărilor enumerate. 
Noi, rutenii/rusinii suntem pe de-
plin convinşi că obiectivele şi mo-
dalităţile de funcţionare ale acestui 
for european nu contravin expri-
mării naţionale libere, că tradiţiile 
se pot promova în aşa fel încât să 
nu se altereze specificul nici unui 
popor, al nici unei etnii, deci nici 
ale rutenilor/rusinilor.  Oricum vi-
itorul locuitorilor bătrânului conti-
nent nu poate fi unul benefic dacă 
această construcţie europeană se 
prăbuşeşte. Una este să spunem că 
ea trebuie perfecţionată şi altceva 
este să spunem că ea trebuie dis-
trusă. Din păcate, chiar înainte de 
a se naşte, din perioada antebelică,  
ideea în sine a avut mulţi contesta-
tari: toţi aceia care sunt adversarii 
egalităţii de şanse a oamenilor, care 
trebuie să fie baza funcţionării so-
cietăţii omeneşti.
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We are celebrating this year, on the 9th of May, 140 
years since our country had declared and gain its in-
dependence, which was a significant moment in the 
process consolidating Romania as a democratic coun-
try. This is no singular event in Romanian history. This 
event represents a natural result of Romanians’ nation 
building process. The Romanians’ existence as a state 
begins in the Middle Ages with the establishment of 
the three Romanian realms: Valachia, Moldavia and 
Transylvania. In time, these realms had established 
their identity and gain respect despite great historic 
turmoil affecting the entire Eastern and Central Eu-
rope and all the states in this part of the continent. 
The Program of the 1848 – 1849 Revolution synthesi-
ze the Romanian aspiration: unity and independence. 
The 1859 election of Alexandru Ioan Cuza as a ruler of 
both Valachia and Moldavia is the first big step toward 
later unification of modern Romania. Completing the 
unification, adopting the name Romania for the coun-
try and the reforms initiated by Cuza are consecrating 
the path. Later, Carol, who became ruler in 1866, brou-
ght him self to serve the same values for Romania as a 
state. The ways he advanced the interests of our nation 
between 1876 and 1878, the preparation, carrying and 
gaining the state independence, proves that, beyond 
his never abandoned German nationality, he was a 
Romanian patriot in every sense. In the year of 1881, 
Romania had become a kingdom, transcending to a 
higher plan of Romanian existence. King Ferdinand, 
with his Queen Mary, had  follow the path set up by 
King Carol. The final victory was in 1918 when the 
nation unity was completed by uniting Moldavia (the 
territory between Prut and Nistru rivers), Bukovina 
and Transylvania with Romania. 

On the 8th and 9th of May we are celebrating the 
victory of United Nations against fascist states. These 
states had brought to the scene of Europe such evil 
behaviors and actions which are going against any hu-
manist concepts. The United Nations’ struggle betwe-
en 1939 and 1945 has been both great and necessary 
to ensure the natural democratic evolution for the hu-
man kind. Between the 23rd of August 1944 and the 
12th of May 1945 Romania had directly contributed 
to the victory of the United Nation.  Our membership 

inside the international system – UNO, the Counsel of 
Europe, NATO and European Union – is an argument 
strengthening this idea.

In the same day, the 9th of May, we a celebrating 
also the foundation of the European Union. On the 
9th of May 1950, the French Foreign Minister Robert 
Schuman, had issued a statement to Europe and to 
the World, speaking about a set of values aiming to 
bring cooperation and mutual respect to the people by 
a major society development, a society without hate, 
intolerance and war. On the 25th of March 1957, in 
Rome, the delegates of six European states – Belgium, 
France, Germany, Italy, Luxembourg and Holland – 
had laid down the basis for the beginning of the great 
European family. EU has today 27 member states, 
with the UK on the way out. For us, the russins, the 
EU is a big step forward. Here, in Europe, our peo-
ple lives in Czech Republic, Croatia, Slovakia, Poland, 
Romania and Hungary, which are member states of 
the EU, and in Serbia and Ukraine, countries with cer-
tain perspectives for accession. The russin organizati-
ons members of the World Russin Congress, which are 
gathering in sessions every two years, are constantly 
stating the same ideals as EU: promoting the ethnic 
identity by culture, traditions and language. Also, 
within the World Russin Council – our representative 
body between Congress sessions – we are stating the 
fact that the russins pertaining to organizations parti-
cipating to our world forum are loyal citizens of their 
countries. There is no contradiction between being a 
russin ethnic and a citizen of the countries mentioned 
above. We the russins are fully aware that the EU ob-
jectives and processes are not going against the liberty 
of a nation and tradition can be protected as such as 
not to alter the specificity of no people and no ethnic, 
including russins. Anyway, the future of the people 
of Europe will not be good if the EU will fall apart. 
Thinking about ways to change EU for the better and 
planning to destroy it are two fundamentally different 
things. Unfortunately, even before the EU was bor-
ne and even before the Great War, the very idea had 
many contestants: all those opposing the equality of 
chances for people, which actually should be the very 
foundation for the functioning of the human society. 

By Dr. Gheorghe Firczak
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Unirea Principatelor îşi da-
torează înfăptuirea dorinţei de 
unire a românilor şi conjunc-
turii internaţionale favorabile 
apărute după Războiul Cri-
meii (1853 - 1856). Sesizând 
momentul internaţional favo-
rabil, elita românească de la 
acea dată, generaţia paşoptis-
tă, a înțeles şansa extraordina-
ră care li se oferă şi a acţionat 
în consecinţă. Dorinţa puteri-
lor occidentale era aceea de a 
bloca Rusia din drumul spre 
controlul continentului euro-
pean. Congresul de la Paris, 
13 februarie 1856 - 18 martie 
1856, a încercat să pună ba-
zele unei noi ordini europene 
după Războiul Crimeii, având 
la bază îngrădirea puterii ru-
seşti şi a influenţei sale în 
sud-estul Europei. În ceea ce 
priveşte Unirea Principatelor, 
opiniile Marilor Puteri au fost 
împărţite în funcţie de intere-
sele lor strategice de politică 
externă. În cele din urmă s-a 
decis ca Principatele să-şi de-
cidă singure soarta în cadrul 
unor Divanuri ad-hoc. Pe 5 
ianuarie1859, Alexandru Ioan 
Cuza a fost ales în unanimita-
te domn al Moldovei.  Oricine 
ar fi fost ales în Moldova, tre-
buia ales şi la Bucureşti. La 24 
ianuarie 1859, la şedinţa Adu-
nării Elective, Alexandru Ioan 
Cuza a fost ales în unanimita-
te domn al Ţării Româneşti. 
Contextul internaţional a aju-
tat din nou Principatele. 

Recunoaşterea dublei ale-
geri nu era suficientă pentru 
noul statut al Principatelor. 
Pentru a obţine unirea depli-
nă, Cuza a demarat o serie de 
măsuri interne care vizau uni-
ficarea aparatului de stat prin 
dispoziţii administrative. Se 
unifică poşta, cursul monetar, 
armata, se centralizează admi-
nistraţia telegrafului şi se con-
topesc serviciile de vamă. În 
domeniul justiţiei, se formea-
ză Comisia Centrală şi Curtea 
de Casaţie, instituţii prevăzute 
în Convenţie. În plan econo-

mic, administraţia lui Cuza 
a avut de înfruntat o situaţie 
foarte grea, iar soluţia creşte-
rii fiscalităţii a provocat o serie 
de tulburări mai ales în rândul 
comercianţilor. Scena politică 
era divizată între o multitudi-
ne de grupări şi tabere de di-
ferite orientări de la radicali, 
moderaţi sau conservatori. 
Contemporanii au sesizat încă 
din primele luni că domnul nu 
se lasă manipulat. Cuza a dus 
o politică deliberată de uzare a 
liderilor politici şi a grupărilor 
politice şi, în felul acesta, în 
cele din urmă, dorea să apară 
ca salvatorul naţiunii, idee in-
dusă prin intermediul propa-
gandei. 

În cele din urmă, la 13 sep-
tembrie1861 s-a deschis la 
Constantinopol Conferinţa 
puterilor europene. Trei luni 
mai târziu Poarta emite fir-
manul prin care se recunoş-
tea unirea administrativă şi 
legislativă a Principatelor, cu 
garanţia Marilor Puteri, însă 
numai pe timpul domniei lui 
Cuza. Deşi nu era o izbândă 
deplină, se făcuse un impor-
tant progres faţă de situaţia 
anterioară. În aceste condiţii, 
pe 11 decembrie 1861 Alexan-
dru Ioan Cuza emite Procla-
maţia Unirii, unde exclamă: 
Unirea este îndeplinită, naţio-
nalitatea română este înteme-
iată [...] alesul vostru vă dă 
astăzi o singură Românie. La 
22 ianuarie1862 se formează 
primul guvern unic, sub con-
ducerea lui Barbu Catargiu, 
iar la 24 ianuarie1862 îşi des-
chide lucrările prima Adunare 
Legislativă unică, Bucureşti fi-
ind desemnat capitala întregii 
ţări. Unirea deplină fiind rea-
lizată, acţiunea guvernamen-
tală s-a axat pe armonizarea 
instituţională din Principate. 
Soluţia găsită de Cuza pentru 
implementarea măsurilor sale 
a fost instaurarea unui regim 
personal. Pe 10 mai, Cuza a 
supus unui plebiscit un nou 
proiect de Constituţie, intitu-

lată sugestiv Statutul dezvoltă-
tor al Convenţiei de la Paris, şi 
o nouă lege electorală, ambele 
fiind aprobate prin vot covâr-
şitor. Prin Statut, domnul îşi 
arogă largi prerogative legis-
lative şi executive, având drept 
de veto, de iniţiativă legislativă 
şi de a numi unii membrii din 
Senat şi Preşedintele Adunării. 
Prin această nouă lege funda-
mentală, Parlamentul devine 
bicameral, Corpul Ponde-
rator sau Senatul şi Aduna-
rea Deputaţilor. Se formează 
Consiliul de Stat, care elabora 
proiecte de legi pe baza iniţia-
tivelor domnului. Domnitorul 
a ales acest titlu pentru a nu 
deranja interesele puterilor 
garante, iar acestea să o con-
sidere o abatere a Principate-
lor de pe linia stabilită la Paris 
pe 7 august 1858. În realitate, 
Statutul modifica total sensul 
Convenţiei. Legea electorală 
scădea censul şi sporea consi-
derabil numărul alegătorilor, 
împărţiţi în alegători direcţi, 
care plăteau o cotribuţie de 
4 galbeni, ştiau carte, aveau 
vârsta de cel puţin 25 de ani, 
şi alegători primari, care vo-
tau prin delegaţi, formaţi din 
cei care plăteau impozite mai 
mici, puteau fi alese persoane-
le în vârstă de cel puţin 30 de 
ani. Având controlul absolut 
al puterii politice, Cuza şi-a 
asumat opera de modernizare 
a statului în spirit liberal. Însă, 
treptat, societatea românească 
a intrat în criză, ajungându-se 
la o gripare a sistemului insti-
tuţional. În noaptea de 10/11 
februarie 1866 Domnitorul 
abdică: Noi, Alexandru Ioan 
I, conform dorinţei naţiunii în-
tregi şi angajamentului ce am 
luat la suirea mea pe Tron, de-
pun astăzi 11 Fevruarie 1866, 
cârma guvernului în mâna 
unei Locotenenţe Domneşti şi a 
Ministerului ales de popor. Este 
urcat într-o trăsură şi trimis la 
locuinţa lui Costache Ciocâr-
lan. A doua zi este mutat la Pa-
latul Cotroceni, de unde seara 

va fi obligat să părăsească ţara. 
În urma abdicării domnitoru-
lui Alexandru Ioan Cuza, la 
11 februarie 1866, puterea în 
stat a fost preluată de o Loco-
tenenţă Domnească, alcătuită 
din Nicolae Golescu (liberal), 
Lascăr Catargiu (conservator) 
şi colonelul Nicolae Haralam-
bie, care urmau să guverneze 
până la alegerea unui principe 
străin, în conformitate cu do-
rinţa poporului român, expri-
mată prin divanurile ad-hoc 
la 1857 şi înaintată puterilor 
garante. În aceeaşi zi s-a con-
stituit şi noul guvern, avân-
du-l ca prim-ministru şi mi-
nistru de externe totodată pe 
Ion Ghica, care s-a prezentat 
în faţa Camerei, încunoştin-
ţând-o de abdicarea domnu-
lui şi de necesitatea alegerii 
unui principe străin. Atenţia 
s-a oprit la prinţul Carol de 
Hohenzollern, locotenent în 
regimentul 2 prusian al drago-
nilor de gardă, care se înrudea 
cu împăratul Franţei, Napo-
leon al III-lea, prin cele două 
ramuri franceze, Beauharnais, 
după mamă, prinţesa Sofia, şi 
Murat, după tată, principele 
Carol Anton, guvernator mi-
litar al Renaniei şi Westfaliei. 
Cei doi s-au grăbit să-i facă 
cunoscută opţiunea lor agen-
tului diplomatic român la Pa-
ris, Ion Bălăceanu, iar acesta a 
comunicat-o imediat la Bucu-
reşti. Iar răspunsul, sosit nu-
mai după 24 de ore, a fost unul 
foarte limpede şi fără echivoc: 

ÎNCEPUTURILE STATULUI NAȚIONAL
ROMÂN MODERN

Adrian-Cristian Liga
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Comunicaţi Împăratului că 
principele Carol a şi devenit 
candidatul oficial al Locotenen-
ţei Domneşti la tronul Româ-
niei. Sperăm să-l ridicăm fără 
dificultate pe tron mulţumită 
sprijinului Împăratului. Imedi-
at, Ion Bălăceanu a trimis te-
legrama primită lui Napoleon 
al III-lea. Între timp, la Düs-
seldorf, trimisul Locotenenţei 
Domneşti, Ion C. Brătianu, 
a fost primit în audienţă de 
principele Carol Anton şi de 
al doilea fiu al acestuia, Carol, 
audienţă în cursul căreia Bră-
tianu i-a oferit acestuia din 
urmă, în numele Locotenenţei 
Domneşti şi urmând avizul 
împăratului Franţei, tronul 
Principatelor Unite. Carol s-a 
declarat în principiu de acord, 
spunând că va da un răspuns 
definitiv după consultarea su-
veranilor Franţei şi Prusiei. 
Câteva zile mai târziu, la 30 
martie/11 aprilie, Locotenenţa 
Domnească a dat o proclama-
ţie către popor, recomandând 
alegerea prinţului Carol de 
Hohenzollern-Sigmaringen 

ca Domnitor al Principatelor 
Unite sub numele de Carol I, 
iar la 1/15 aprilie locotenen-
ţa a dispus lipirea de afişe, pe 
străzi, cu candidatura la tron a 
lui Carol I. În zilele următoare, 
în intervalul 2/14-8/20 aprilie, 
a avut loc plebiscitul pentru 
alegerea lui Carol ca domn al 
Principatelor Unite, al cărui 
rezultat a fost constituit din 
635.969 de voturi Pentru şi 
224 de voturi Împotrivă. 

După acceptarea Tronului 
României de către Carol de 
Hohenzollern-Sigmaringen, 
noua Adunare de la Bucureşti, 
deschizându-şi lucrările la 28 
aprilie/10 mai 1866, avea să-şi 
atribuie rolul de Constituantă, 
urmând a dezbate şi adopta, în 
regim de urgenţă, proiectul de 
Constituţie elaborat de Con-
siliul de Miniştri. Intenţia de-
clarată a liberalilor radicali era 
aceea de a accelera aprobarea 
Constituţiei, înainte de sosirea 
Prinţului Carol în ţară. Ţinând 
cont de experienţa anterioară, 
când Domnitorul Al. I. Cuza 
instituise un regim personal 

prin diminuarea atribuţiilor 
Parlamentului, liberalii încer-
cau să îngrădească posibilita-
tea Suveranului de a modifica 
în sens restrictiv Constituţia. 
Reţine în mod deosebit atenţia 
faptul că în proiectul înaintat 
spre aprobare se preconiza o 
singură Adunare legislativă, 
ce urma a fi alcătuită pe baza 
împărţirii corpului electoral în 
trei colegii: două rurale şi unul 
urban, iar Şeful statului dis-
punea doar de dreptul de veto 
condiţionat. Materializarea in-
tenţiei liberalilor radicali se va 
dovedi mult mai dificilă decât 
s-a crezut iniţial, conturân-
du-se tot mai clar disensiunile 
între aceştia şi conservatori. În 
timp ce liberalii radicali se pro-
nunţau în favoarea sistemu-
lui unicameral, conservatorii 
erau adepţii instituirii Senatu-
lui, conceput ca un Corp pon-
derator, capabil să tempereze 
deciziile Adunării Deputaţilor, 
şi în care să-şi păstreze poziţia 
dominantă. Opinia conserva-
torilor avea să fie împărtăşită 
şi susţinută apoi cu fermitate 

de către Carol I, care, într-un 
Consiliu de Miniştri, afirma 
cu hotărâre că ...nu cedează şi 
stăruieşte absolut pentru sis-
temul bicameral. În repetate 
rânduri, inclusiv în discuţii 
directe cu o parte a membrilor 
Adunării, Principele îşi mani-
festase dorinţa de a se accepta 
acordarea dreptului de veto 
absolut. Însă în Adunare au 
existat şi opinii, mai ales ale 
membrilor Fracţiunii libere şi 
independente de la Iaşi, potri-
vit cărora era suficient dreptul 
de veto condiţionat  conferit 
Domnului. Pentru aplanarea 
divergenţelor avea să intervi-
nă I. C. Brătianu, care susţinea 
necesitatea acordării dreptului 
de veto absolut, argumentând 
că întotdeauna Camerele, prin 
intermediul bugetului, pot 
obliga puterea executivă de a 
respecta legalitatea. Pe de altă 
parte, acest drept era caracte-
ristic monarhiilor constituţi-
onale din Europa. În conse-
cinţă, Adunarea va adopta, şi 
datorită insistenţelor lui Carol 
I, dreptul de veto absolut.

Theodor Aman - Proclamarea Unirii



Astfel, Suveranul beneficia de posibilita-
tea refuzării sancţionării legilor votate de 
ambele Camere, fără a fi obligat să explice 
motivele acestui refuz. Puterile constitu-
ţionale ale Domnului erau ereditare, în 
linie coborâtoare directă şi legitimă a lui 
Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, 
din bărbat în bărbat, prin ordinul de pri-
mogenitură şi cu excluderea femeilor şi a 
moştenitorilor acestora. Aşa cum reiese 
din discuţiile purtate în Adunarea Con-
stituantă, Carol I îşi manifestase dorinţa 
de a se adăuga la acest articol şi formula-
rea potrivit căreia moştenitorii Tronului 
să fie crescuţi în religia ortodoxă, o mai 
veche cerinţă exprimată în Adunările 
ad-hoc din 1857. Această prevedere va 
stârni ulterior reacţia Sfântului Scaun, 
manifestată prin întârzierea recunoaşterii 
şi chiar excomunicarea lui Carol I. După 
aproape două luni de dezbateri, adese-
ori contradictorii şi care au determinat 
chiar intervenţia energică a lui Carol I, 
Constituţia era votată la 29 iunie/11 iulie 
1866, cu unanimitatea celor 91 de voturi 
exprimate. Pe baza raportului Consiliu-
lui de Miniştri, Domnitorul o sancţiona 
în ziua următoare, când avea să depună, 
în sala Adunării Deputaţilor, jurământul 
pe noua Constituţie a ţării. În discursul 
rostit în faţa reprezentanţilor naţiunii, Su-
veranul considera că acest act era cel mai 
solemn al vieţii sale, constituia pactul de-
finitiv prin care se ataşa pentru totdeauna 
de destinele noii sale patrii. Redactată pe 
baza unui acord între reprezentanţa naţi-
onală şi Suveran, noua lege fundamentală 
– liberală în litera şi spiritul ei – instituise 
monarhia constituţională ereditară şi re-
gimul parlamentar, asigurând cadrul dez-
voltării fireşti a societăţii româneşti.

Potrivit prevederilor constituţionale, 
Monarhul – ce dispunea de prerogative 
similare cu cele ale Suveranilor europeni 
– trebuia să fie un element ponderator în-
tre cele trei puteri ale statului, un arbitru 
în disputa dintre grupările politice pen-
tru obţinerea puterii. Cu alte cuvinte, mi-
siunea sa era aceea de a se situa deasupra 
patimilor de partid. În momentul intrării 
în vigoare a pactului fundamental de la 1 
iulie 1866, domnitorul, puţin familiarizat 
cu mecanismul vieţii politice, cu menta-
lităţile românilor, cu temperamentul vul-
canic al radicalilor şi cel ponderat al con-
servatorilor, a căutat, în conformitate cu 
rolul de şef al puterii executive, să respec-
te cu scrupulozitate principiile constitu-
ţionale. Tabloul vieţii politice româneşti 
avea să fie cu totul altul, înregistrându-se, 
cel puţin în primii cinci ani de domnie 
ai lui Carol I, o acută instabilitate guver-

namentală şi parlamentară, în care s-au 
succedat la putere nu mai puţin de nouă 
Guverne şi au avut loc şase dizolvări ale 
Corpurilor legiuitoare, în care principii-
le constituţionale nu au fost întotdeauna 
respectate şi aplicate în litera legii, mani-
festându-se chiar câteva tentative de revi-
zuire a Constituţiei.

Rezultatul primelor alegeri din iulie 
1866 nu fusese considerat satisfăcător 
de nici una dintre grupările politice, iar 
Carol I s-a arătat profund dezamăgit, cu 
atât mai mult cu cât structura Camerei 
era extrem de compozită, făcând dificilă 
sarcina Guvernului de a dobândi majo-
ritatea parlamentară necesară bunului 
mers al activităţii legislative. În asemenea 
împrejurări, Carol I era sfătuit a spori au-
toritatea princiară, pentru materializarea 

bunelor sale intenţii fiind necesar un mic 
grăunte de absolutism. Semnificativ este 
faptul că, de pildă, liberalul Ion Ghica, 
socotit un om politic cu vederi mode-
rate, sublinia, într-un memoriu înaintat 
Domnitorului, necesitatea instituirii unui 
regim autoritar. Carol I era îndemnat nu 
numai să domnească, ci să şi guverneze, 
instituind un despotism onest şi inteligent, 
secondat de legi draconice, în care Adu-
narea legislativă să exercite doar un rol 
consultativ. Printre mijloacele socotite 
necesare punerii în aplicare a acestei sur-
prinzătoare alternative figurau constitui-
rea unui Consiliu privat devotat Principe-
lui, compus din şapte persoane, şi care să 
deţină puterea reală, desfiinţarea armatei 
şi înlocuirea ei cu un corp de jandarme-
rie. Iată deci că primele indicii menite a 
sugera, dacă nu modificarea Constituţiei, 
cel puţin adoptarea unor metode care nu 
erau tocmai conforme cu principiile con-
stituţionale datează din 1866.  Potrivit 
mecanismului parlamentar constituţio-
nal, şeful puterii executive, în momentul 
confruntării cu o criză guvernamentală, 
iniţia consultări cu principale grupări 
politice parlamentare pentru depăşirea 
situaţiei. Cel căruia îi revenea misiunea 
de a decide între Guvern şi opoziţie era 
Domnul. Acesta, în eventualitatea în care 
Guvernul nu mai avea încrederea sau ma-
joritatea în Parlament, trebuia să-i solicite 
demisia, ori să recurgă la dizolvarea une-
ia sau a ambelor Adunări legiuitoare, pe 
baza unor rapoarte motivate ale Consiliu-
lui de Miniştri. Aşa cum se poate observa, 
mecanismul ca atare avea raţiuni obiecti-
ve, însă nu le putea exclude şi pe cele su-
biective ale şefului puterii executive. 

Theodor Aman
- Unirea Principatelor

Alexandru Ioan Cuza 1859-1866

George Healy -  Carol I,
Domnitor 1866-1881
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Începând cu anul 1876 minis-
trul de externe, Mihail Kogălni-
ceanu, începe o campanie pen-
tru obţinerea Independenţei de 
Stat a României. Desigur, Turcia 
considera inadecvate cererile ro-
mâneşti. Era foarte sigur că doar 
pe cale diplomatică era imposi-
bilă clarificarea situaţiei Româ-
niei. Devenea tot mai clar că era 
iminent un conflict între Rusia 
şi Turcia. În octombrie 1876, Ion 
C. Brătianu face o vizită la Liva-
dia în Crimeea. Acolo s-a întâlnit 

cu Ţarul şi ministrul de externe, 
Gorceakov, care doreau să obţină 
un acord de trecere a trupelor lor 
prin ţara noastră spre Balcani. Pe 
de altă parte, nu ar fi vrut sub nici 
o formă să implice militar Româ-
nia într-un eventual război. Ion 
C. Brătianu dorea ca prin acord să 
obţină independenţa şi garanta-
rea integrităţii teritoriale, pentru 
că ruşii doreau cu orice preţ sudul 
Basarabiei şi braţul nordic al Du-
nării, Chilia. Discuţiile au rămas 
la stadiul de intenţii. De aceea cea 
mai bună decizie părea convoca-
rea unei conferinţe internaţionale 
pentru clarificarea situaţiei. Bri-
tanicii o propun iar ruşii acceptă 
imediat. Ea s-a derulat în perioa-
da 12 decembrie 1876 – 20 ianu-
arie 1877. Turcii au respins orice 
schimbare a situaţiei din Balcani. 
În felul acesta domnitorul Carol 

şi guvernanţii au observat că nu 
există decât o singură posibili-
tate: colaborarea cu Rusia. Dar, 
ei menţineau punctul de vedere 
potrivit căreia coperarea militară 
trebuia dublată de o colaborare 
politică asiguratoare pentru Ro-
mânia, adică să se confirme inde-
pendenţa şi integritatea teritorială 
a ţării noastre. La 14 aprilie Con-
siliul de Coroană aprobă iar la 16 
aprilie 1877 ministrul de externe, 
Mihail Kogălniceanu, semnează 
Convenţia cu Rusia. Armata rusă 
trecea prin România pe cheltuială 
proprie respectând ordinea şi in-
tegritatea ţării noastre, legislaţia 
noastră internă şi tratatele inter-
naţionale. Dar Rusia nu a mai aş-
teptat ratificarea parlamentară ro-
mânească a înţelegerii. Trupele ei 
au trecut Prutul la 24 aprilie 1877. 
Convenţia a fost ratificată de Ca-
meră la 29 aprilie iar de Senat o zi 
mai târziu. 

Astfel la 9 Mai 1877 legislativul a 
votat moţiuni prin care se procla-
ma Independenţa de Stat a Româ-
niei. Mihail Kogălniceanu afirma 
atunci: Aşadar, domnilor deputaţi, 
nu am cea mai mică îndoială şi 
frică de a declara...că noi suntem 
o naţiune liberă şi independentă. 
După aproape cinci secole a fost 

anulat tributul plătit Turciei. Ziua 
următoare, 10 Mai 1877, domni-
torul Carol a fost felicitat de par-
lamentari şi membri ai Guvernu-
lui la aniversarea urcării pe tron. 
Evenimentul a fost marcat şi în 
ţară prin organizarea de manifes-
taţii. În schimb, marile puteri nu 
s-au arătat încântate de acest act. 
Doar Rusia nu s-a exprimat do-
rind ca problema să fie discutată 
la sfârşitul conflictului.

În felul acesta România a reuşit 
un pas important pe calea procl-
mării neatârnării faţă de otomani, 
ulterior participând la războiul 
ruso-româno-turc, în ciuda opo-
ziţiei iniţiale a Rusiei.

PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI
DE STAT A ROMÂNIEI

Olivia Elena Niţescu

10 mai 1877 - Ședința festivă a Parlamentului
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La 22 iunie 1877, trupele ruse, sub co-
manda marelui duce Nicolae, trec Dună-
rea pe la Galaţi şi Brăila, apoi, la 27 iunie 
1877, pe la  Zimnicea şi înaintează în Bal-
cani. Domnitorul Carol şi prim-ministrul 
Ion Brătianu au propus, de la început, o 
cooperare militară româno-rusă pe bază 
de cobeligeranţă la sud de Dunăre ceea 
ce asigura tacit recunoaşterea indepen-
denţei României. Dar, ţarul Alexandru, 
nevrând să îşi asume vreo obligaţie faţă 
de România, s-a împotrivit oricărei cola-
borări iar experţii săi apreciau că armata 
ţaristă îi putea înfrânge prin efort propriu 
pe otomani. 

Armata rusă, după ce a ocupat Nico-
pole, a fost confruntată cu o puternică 
rezistenţă otomană la Plevna. Aceasta re-
prezenta un complex de fortificaţii format 
din 14 redute, care avea efective bine în-
armate de 50.000 de soldaţi şi ofiţeri. Co-
mandantul lor era Osman Paşa. Trupele 
ruseşti conduse de generalul Krüdener 
au fost  oprite la 20 iulie în faţa redutelor. 
Plevna reprezenta cheia operaţiunilor în 
Balcani, aflîndu-se într-o poziţie strate-
gică ce controla accesul pe direcţiile Ni-
copole-Constantinopol şi Vidin-Târnovo. 
Generalul Krüdener solicită colaborarea 
armatei române. Este refuzat de domnito-
rul Carol, care însă cedează la insistenţele 
Ţarului şi ocupă Nicopole. Deja, la 28 iu-
lie armata română trecuse Dunărea. La 30 
iulie ruşii au fost din nou opriţi la Plevna. 
Ei cer, până la urmă, ajutorul românilor 
iar domnitorul Carol solicită ca armata 
noastră să aibă propria bază de opera-
ţii. La 24 august  grosul armatei române 
trece Dunărea iar la 28 august domnito-
rul Carol devine comandantul Forţelor 
Armate româno-ruse de la Plevna, şef al 
Statului Major fiind generalul rus Pavel 
D. Zotov. Garnizoana otomană beneficia 
de o poziţie strategică deosebită. Acolo se 
intersectau drumurile care făceau legătu-

ra între Nicopole, Rusciuk, Sofia, Târnovo 
şi Filipopol. Terenul din jurul Plevnei era 
accidentat, cu dealuri în amfiteatru, cu 
numeroase văi.

În perioada 11 septembrie – 10 de-
cembrie 1877 s-au purtat lupte grele iar 
turcii au fost învinşi. Armata de operaţii, 
comandată de generalul Alexandru Cer-
nat , s-a pregătit pentru atacarea Plevnei. 
Divizia 4 infanterie era comandată de ge-
neralul Alexandru Anghelescu şi a ocupat 
poziţii între şoseaua Bulgăreni-Plevna şi 
drumul Griviţa-Plevna, cu faţa spre for-
tificaţiile turceşti de la Griviţa. Artileria 
acesteia a ocupat poziţii pe Dealul Viilor, 
la nord-est de satul Griviţa. Divizia 3 in-
fanterie română, comandată de colonelul 
Gheorghe Anghelescu, era în dispozitiv 
între Riben şi Kalişovăţ. Divizia de rezer-
vă, comandată de colonelul Mihail Cristo-
dulo Cerchez era pe poziţiile de la sud de 
Verbiţa. O brigadă din Divizia de rezer-
vă a fost dată Armatei de Vest, la Pelişat. 
Brigada de cavalerie Roznovanu din Di-
vizia 4 infanterie asigura flancul drept. La 
vest de  râul Vid, alături de Detaşamentul 
de cavalerie mixt româno-rus Laskarev  
luptau Brigada de cavalerie, comandată 
de colonelul Formac, Brigada de roşiori, 
comandată de colonelul Creţeanu, şi Ba-
teria 1 artilerie călăreaţă, comandată de 
căpitanul Hepites, din Regimentul 1 ar-
tilerie. Atacarea  Plevnei prevedea o pre-
gătire de artilerie intensivă de mai multe 
zile, începând cu data de 26 august/7 sep-
tembrie 1877, efectuată de artileriile rusă 
şi română. La 29 august/10 septembrie 
1877, după patru zile de bombardamente, 
a avut loc un Consiliu de Război la care 
au participat ţarul Alexandru al II-lea, 
domnitorul Carol I, marele duce Nicolae 
şi şefii statelor majore. Ei au decis declan-
şarea unui atac general a doua zi, pentru 
a-i face cadou Ţarului victoria, la aniver-
sarea onomasticii sale, 30 august,  Sfântul 

Alexandru. În zorii zilei de 30 august/11 
septembrie 1877 s-a efectuat un bombar-
dament al artileriei ruso-române.  A fost 
repetat de un al doilea bombardament la 
ora 14.30, apoi urmat de un al treilea la ora 
15.15. Cu toate acestea mai multe asalturi 
nu au avut succes. La ora 18.00 Divizia 4 
infanterie a pornit un nou atac reuşind să 
cucerească reduta Griviţa 1. Noua poziţie 
cucerită a fost amenajată pentru apărare, 
la eventuale riposte. În noaptea care a ur-
mat, otomanii au dat trei contraatacuri. 
Trupele române au ripostat prin atacul 
condus de căpitanul Moise Groza. Reduta 
Griviţa 1 a fost ocupată de trupe române.  
Trei baterii româneşti de artilerie au fost 
amplasate pentru a sprijini cu foc trupe-
le din reduta cucerită de la turci. Asaltul 
general s-a soldat cu un eşec, singurul 
succes fiind cucerirea şi menţinerea de 
către trupele române a redutei Griviţa 1,  
cu mari pierderi. După alte două Consi-
lii de Război, din 1/13 septembrie şi 2/14 
septembrie 1877, s-a decis aducerea de 
noi trupe din Rusia. Schimbarea tacticii 
s-a realizat prin instituirea unui asediu de 
lungă durată şi s-au tăiat liniile de aprovi-
zionare. Deşi forţele româno-ruse au fost 
redislocate, Armata Română şi-a  păstrat 
în mare parte vechile poziţii. Astfel, Ar-
mata de operaţii s-a concentrat între râul 
Vid şi satul Griviţa. Brigăzile române de 
cavalerie comandate de coloneii Formac, 
Creţeanu şi Roznovanu, alături de bateria 
de artilerie călăreaţă comandată de că-
pitanul Hepites, aveau să obtureze căile 
de comunicaţii pe traseul Plevna-Sofia/
Rahova, acţionând în cadrul Corpului 
de cavalerie mixt româno-rus condus de 
generalul rus Krâlov.Trupele române au 
efectuat şi amenajarea genistică a poziţi-
ilor deţinute, în timp ce au fost aduse din 

RĂZBOIUL RUSO-ROMÂNO-TURC

Dr. Adela Herban
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ţară forţe noi. La data de 6/18 
septembrie trupele române, 
sprijinite de Bateria de la Mo-
vilă au încercat să cucerească 
reduta Griviţa 2, Baş Tabia în 
turcă, dar au fost respinse. S-a 
trecut apoi la executarea de lu-
crări genistice pentru a crea o 
nouă bază de atac propice în 
vederea  asaltului acestei redu-
te. Pentru o perioadă luptele 
au constat în hărţuiri recipro-
ce. Ele s-au rezumat la focuri 
de infanterie şi de artilerie, la 
lupte între patrule. La 26 sep-
tembrie/8 octombrie turcii au 
vrut să recucerească  reduta 
Griviţa 1, fiind respinşi de tru-
pele române, deşi garnizoana 
turcă a Plevnei se mărise la 
48.000 soldaţi, cu 16 baterii de 
artilerie. La 11/23 septembrie 
a fost format Detaşamentul 
independent, comandat de 
colonelul Slăniceanu. Acesta 
a ocupat poziţii  între râurile 
Vid şi Isker, pentru consoli-
darea flancului drept al trupe-
lor române, protejând traseul 
Nicopole. Acolo se afla un 
pod de pontoane peste care 

se realiza aprovizionarea Ar-
matei de operaţii. Tot ei aveau 
şi misiunea de a supraveghea 
mişcările inamicului din Ra-
hova, la vest de râul Isker. Co-
mandamentul român a dorit 
să devanseze posibilele atacuri 
asupra redutelor otomane ale 
trupelor ruse proaspăt sosite 
din Imperiu. La 7/19 octom-
brie 1877, la ora 13.30, Divizia 
4 infanterie română a pornit 
asaltul asupra redutei Griviţa 
2, precedat de o scurtă pre-
gătire de artilerie. Atacul nu 
a avut succes iar artileria ro-
mână, sprijinită de baterii ru-
seşti, a reînceput bombardarea 
redutei. Divizia 4 infanterie 
română a atacat, fără succes 
însă,  la ora 18.30. Ca urma-
re a acestor eşecuri, Divizia 4 
infanterie română a fost înlo-
cuită cu Divizia 2 infanterie 
română, venită din rezervă. 
La 11/23 octombrie Consiliul 
de Război interaliat a decis să 
înceapă atacarea punctelor de 
rezistenţă otomane aflate la 
nord-vest şi vest de Plevna. 
Planul prevedea ca forţele tur-

ce să suporte asalturi conco-
mitente din mai multe direcţii. 
La 12/24 octombrie au fost 
atacate de către cavaleria ru-
so-română localităţile Gorni 
Dubnic, Gorni Etropol, Dolni 
Etropol şi Opanez, prima din-
tre ele fiind cucerită. În acelaşi 
timp, reduta Griviţa 2 a fost 

puternic bombardată. S-au 
simulat asupra ei atacuri de 
infanterie, pentru a bloca in-
amicul, oprindu-l să îşi depla-
seze rezervele spre localităţile 
atacate de cavaleria aliată. În 
zilele de 13/25, 14/26 şi 15/27 
octombrie au continuat atacu-
rile ruso-române asupra loca-
lităţilor deţinute de inamic în 
jurul Plevnei. Au fost cuce-
rite Teliş şi Dolni Dubnic. La 
16/28 octombrie, Detaşamen-
tul Slăniceanu a cucerit Vidi-
nul. S-a deschis astfel drumul 
spre Rahova. La 19/31 octom-
brie 1877  Plevna a fost izolată 
complet. La 29 octombrie/10 
noiembrie trupele române au 

cucerit localitatea Susurlu. S-a 
constituit un front continuu 
între Griviţa şi Dolni Etropol. 
La 22 noiembrie/4 decembrie 
armata română care opera în 
război a fost reorganizată în 
Corpul 1 de operaţii, la Plev-
na, sub comanda de generalu-
lui Alexandru Cernat, Corpul 
2 de operaţii şi Corpul de re-
zervă.

La 28 noiembrie/10 decem-
brie 1877 trupele otomane din 
Plevna, au forţat ieşirea din 
încercuire, fără succes. Rezis-
tenţa turcească a încetat la ora 
14.00. Peste o oră intra acolo 
domnitorul Carol, aproape 
concomitent cu Marele Duce 
Nicolae, comandantul armatei 
ruse din Balcani. Contribuţia 
trupelor române la cucerirea 
Plevnei a fost recunoscută de 
marele duce Nicolae printr-un 
ordin de zi. Osman Paşa i-a 
predat sabia colonelului ro-
mân Mihai Cristodulo Cer-

chez, ca semn al înfrângerii 
sale. Acesta, tot în anul 1877, a 
devenit general de brigadă şi a 
fost decorat cu ordinul Steaua 
României. Apoi, armata rusă 
a ocupat Sofia, la 4 ianuarie 
1878, înaintând spre Istanbul, 
intrând într-o suburbie a sa. 
La 31 ianuarie 1878 se înche-
ie armistiţiul la Adrianopole. 
Din nefericire la acest deme-
rs autorităţile române au fost 
complet ignorate, nefiind nici 
măcar informate decât sumar 
despre armistiţiu.

Cu toate acestea românii 
şi-a cucerit independenţa pe 
câmpul de luptă, consfinţită 
apoi şi diplomatic.

Căderea Plevnei
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În urma conflictului ro-
mâno-ruso-otoman din 1877-
1878 s-a încheiat Pacea de 
la San-Stefano, eveniment la 
care România, stat care a avut 
pierderi materiale şi umane 
considerabile, nu a primit ac-
ceptul de participare. La 19 
februarie 3 martie 1878 a fost 
semnat tratatul de pace dintre 
Rusia şi Turcia, care prevedea 
recunoaşterea independen-
ţei Serbiei, Muntenegrului şi 
României, precum şi autono-
mia Bulgariei. Pentru o parte 
din despăgubirile de război 
pe care trebuia să le plătească 
puterii învingătoare, Turcia 
ceda Rusiei Dobrogea, pe care 
aceasta îşi rezervase dreptul de 
a o ceda României la schimb 
cu partea Basarabiei detaşată 
la 1856. Parlamentul a cerut 
guvernului să nu cedeze ni-
ciun teritoriu. Se declanşează 
o adevărată furtună, Rusia de-
venind inamicul public numă-
rul unu. Politicieni, ziare, toți 
cetățenii erau indignați şi re-
voltați. Domnitorul Carol avea 
însă o atitudine moderată. Ştia 
că soarta sudului Basarabiei 
era decisă de Marile Puteri. În 
fața atitudinii românilor, Rusia 
a avertizat că este gata să ocu-
pe România şi să dezarmeze 
armata. Replica Bucureştiului 
nu a întârziat: O armată care 
a luptat la Plevna în fața îm-
păratului Alexandru al II-lea 
poate să se bată până va fi ni-
micită, dar nu se va lăsa să fie 
dezonorată. Armata română se 

retrage pe poziții defensive în 
zona Piteşti- Curtea de Argeş 
- Târgovişte. Marile Puteri 
erau însă impasibile la situația 
creată. Cancelariile europene 
spuneau că situația României 
nu poate fi rezolvată până la 
noul Congres de Pace. Deşi nu 
participaseră la conflict, state-
le occidentale erau nemulțu-
mite de poziția importantă pe 
care o câştigase Rusia. Puterile 
apusene, şi în special Regatul 
Unit şi Austro-Ungaria, s-au 
ridicat împotriva prevederilor 
tratatului de la San Stefano. 
Austro-Ungaria era împotri-
va tratatului deoarece ţinea 
neapărat să anexeze Bosnia şi 
Herţegovina iar Regatul Unit, 
pentru a se asigura că Impe-
riul Otoman va putea păstra 
controlul asupra strâmtorilor 
dintre Marea Neagră şi Marea 
Egee. Atât Austro-Ungaria, cât 
şi Regatul Unit au făcut mari 
pregătiri militare în primăvara 
anului 1878 pentru a intimida 
Rusia şi a determina totodată 
celelalte puteri să consimtă la 
convocarea unui congres care 
să modifice în favoarea lor sti-
pulaţiile tratatului de la San 
Stefano. Timp de două luni 
s-au dus tratative între cabi-
netele europene şi, la îndem-
nul Germaniei, Rusia, care nu 
mai putea risca purtarea unui 
război împotriva Regatului 
Unit şi Austro-Ungariei, a fost 
nevoită să consimtă la convo-
carea unui congres la Berlin, 
care să discute prevederile tra-

tatului de la San Stefano.                  
Deşi data deschiderii con-

gresului a fost fixată pentru 
ziua de 1/13 iunie 1878, s-au 
dus până atunci tratative bila-
terale secrete între ţări, în care 
de fapt, s-au aranjat, în princi-
piu, toate neînţelegerile. Con-
gresul a mai avut de precizat 
detaliile şi de sancţionat hotă-
rârile comune. Marile Puteri 
au acționat solidar, pornind 
de la ideea că România nu era 
un stat independent şi ca atare 
nu putea participa la negocie-
rile de pace. Carol I a decis ca 
o delegație să se ducă totuşi 
la Berlin. La Congres, repre-
zentanții României, Greciei 
şi Serbiei au fost admişi doar 
la şedințele care îi priveau, 
având un vot pur consultativ. 
Eforturile lui Ion C. Brătianu, 
primul ministru, şi Mihail 
Kogălniceanu, ministrul afa-
cerilor străine, de a participa 
cu drepturi depline la Con-
ferință, nu au avut succes. Pe 
12/25 iunie au înaintat un me-
moriu cancelarului Bismar-
ck, preşedintele Congresului, 
unde se cerea: nici o parte din 
teritoriul românesc să nu fie 
dezlipit de țară, spațiul nostru 
să nu fie supus niciunui drept 
de trecere pentru trupele ruse, 
să intrăm, conform dreptu-
rilor seculare, în posesia gu-
rilor Dunării, recunoaşterea 
independenței şi neutralitatea 
teritoriului plus despăgubiri 
proporționale cu forțele mili-
tare angrenate. Reprezentanţii 
guvernului român, I.C. Brăti-
anu şi Mihail Kogălniceanu, 
mergând totuşi la Berlin, au 
vizitat pe rând pe toţi miniştrii 
celorlalte puteri adunaţi acolo, 
cerându-le să fie ascultaţi şi ei 
la congres. Li s-a dat peste tot 
aproape acelaşi răspuns, anu-
me că România va fi auzită, 
dar nu şi ascultată. În şedin-
ţa congresului din 19 iunie/1 
iulie, reprezentanţii României 
au fost primiţi numai pentru 
a-şi citi memoriul. La 1/13 iu-
lie, lucrările Congresului de la 

Berlin au fost încheiate, sem-
nându-se un tratat care mo-
difica simţitor în defavoarea 
popoarelor din Balcani preve-
derile stipulate la San Stefano. 
Bosnia şi Herţegovina au fost 
date Austro-Ungariei spre ad-
ministrare, Regatul Unit a pre-
luat  insula Cipru. Principatul 
autonom al Bulgariei a fost 
micşorat, creându-se totodată 
provincia autonomă Rume-
lia, cu un guvernator creştin 
numit direct de către Poartă. 
S-a recunoscut independenţa 
Muntenegrului şi Serbiei, că-
rora li s-au făcut şi mici ada-
osuri teritoriale. S-a recunos-
cut independenţa României, 
condiţionată de cedarea către 
Rusia a porţiunii teritoriului 
Basarabiei, despărţită de Rusia 
în urma tratatului de la Paris 
din 1856, în schimbul căreia 
i se dădea Dobrogea cu Delta 
Dunării. Recunoaşterea Inde-
pendenței de Stat a României 
era condiționată de articolul 
44 din tratat: În România, de-
osebirea credinţelor religioase 
şi a confesiunilor nu va putea fi 
opusă nimănui ca un motiv de 
excludere sau de incapacitate 
în ceea ce priveşte bucurarea de 
drepturi civile şi politice, admi-
terea în sarcini publice funcţi-
unişi onoruri, sau exercitarea 
diferitelor profesiuni şi indus-
trii în orice localitate ar fi. Li-
bertatea şi practica exterioară 
a oricărui cult vor fi asigurate 
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tuturor supuşilor pământeni 
ai Statului Român, precum şi 
străinilor şi nu se va pune nici 
un fel de piedică atât orga-
nizaţiei ierarhice a diferitelor 
comunităţi religioase, cât şi ra-
porturilor acestora cu capii lor 
spirituali. Naţionalii tuturor 
Puterilor, comercianţi sau alţii, 
vor fi trataţi în România fără 
deosebire de religiune, pe picio-
rul unei desăvârşite egalităţi. 
Articolul viza în special situa-
ția evreilor şi a fost adoptat în 
urma insistențelor lui Adolphe 
Cremieux, preşedintele Asoci-
ației Israelite Internaționale. 
Independenţa ţării noastre 
era condiţionată astfel de în-
lăturarea discriminării confe-
sionale: anularea/modificarea 
articolului 7 din Constituţia 
din 1866, ceea ce însemna eli-
minarea restricţiilor religioase 
în exercitarea drepturilor poli-
tice şi civile şi acorda implicit 
dreptul la cetățenie evreilor 
din România. Se mai adăuga 
răscumpărarea ce către statul 
român a acţiunilor Societăţii 
Strousberg. Hotărârile Con-
gresului de Pace de la Berlin 
au fost acceptate de români 
cu amărăciune. Independența 
era un fapt firesc cucerit prin 
jertfa de sânge, nu o concesie 
făcută de Marile Puteri. În-
corporarea Dobrogei era uni-
rea cu provincia lui Mircea 
cel Bătrân. În mesajul rostit 
cu ocazia deschiderii sesiunii 
extraordinare a parlamen-
tului, la 15 septembrie 1878, 
domnitorul Carol aprecia: 
Europa a primit România în 
familia statelor independente, 
înapoindu-i gurile Dunării şi 
întinzându-i posesiunile până 
la Mare. Totodată marele tri-
bunal a obligat România la un 
dureros sacrificiu, la cedarea 
județelor noastre de peste Prut. 
Nu există român, de la domn 
până la ultimul cetățean, care 
să nu deplângă dezlipirea unei 
părți din pământul strămoşesc, 
decretată de Europa. Însă pe 
lângă această dureroasă sim-
țire, d-voastă ca mandatari ai 
națiunii, ca patrioți neclintiți, 
d-voastră aveți dreptul şi dato-
ria de a privi, de cumpăni, cu 
sânge rece şi grelele împrejurări 
în care ne aflăm, şi aşa de a lua 

o hotărâre care să nu ne com-
promită prezentul şi chiar să 
asigure viitorul țării noastre. 
La 15 septembrie Adunarea 
Deputaților şi Senatul au luat 
act de cele stabilite la Berlin, 
declarând că se supuneau ho-
tărârilor Europei. Cedarea 
efectivă a celor trei județe din 
sudul Basarabiei s-a făcut la 1 
octombrie 1878, prin retrage-
rea autorităților române, fără 
semnarea vreunui document, 
care să fie interpretat ca o re-
cunoaştere oficială a acestei 
situații. Astfel Congresul de 
la Berlin confirma indepen-
denţa României proclamată la 
9/21 mai 1877 şi recunoscută 
de tratatul de la San Stefano. 
Independenţa urma însă să fie 
recunoscută în mod oficial de 
fiecare putere europeană nu-
mai după îndeplinirea condi-
ţiilor impuse de congres. Ru-
sia, Austro-Ungaria şi Turcia 
vor recunoaşte independenţa 
României imediat după Con-
gresul de la Berlin, iar Italia în 
1879; celelalte puteri europene 
însă abia în 1880. Germania 
şi Regatul Unit au recunoscut 
oficial independenţa numai 
după acceptarea de către sta-
tul român a unor tranzacţiuni 
economice împovărătoare. 
Participarea poporului român 
la războiul din anii 1877-1878 
a adus României independen-
ţa, adică egalitatea juridică cu 
toate statele suverane. Nici 
o putere nu mai avea dreptul 
de a interveni în afacerile in-
terne ale României şi nici să-i 

impună sau să-i controleze 
relaţiile externe iar România 
devine un stat egal în drep-
turi cu alte state. Ţara noastră 
a reuşit să rupă astfel legătu-
ra juridică, care durase timp 
de patru secole cu Imperiul 
Otoman.Obţinerea indepen-
denţei a permis politicienilor 
şi intelectualilor români să-şi 
îndrepte atenţia asupra desă-
vârşirii naţiunii. 
O altă consecinţă a indepen-
denţei a fost proclamarea Ro-
mâniei ca regat şi a lui Carol 
ca rege, la 14/26 martie 1881. 
Oportunitatea ridicării Româ-
niei la rangul de Regat avea să 
reprezinte subiectul unei şe-
dinţe a Consiliului de Miniştri, 
în care toţi cei prezenţi aveau 
să se pronunţe pentru săvârşi-
rea acestui act solemn la 8/20 
aprilie 1881, ziua aniversară a 
lui Carol I. La sugestia Suve-
ranului, premierul Ion C. Bră-
tianu se declara de acord în 
privinţa unei remanieri a Ca-
binetului său – prin includerea 
a trei conservatori – pentru a 
conferi proclamării Regatu-
lui solemnitatea cuvenită şi 
pentru a exprima unitatea de 
vederi în această privinţă . Nu 
este exclus ca dorinţa lui Carol 
I să fi reprezentat un gest de 
recunoştinţăfaţă de eforturile 
anterioare ale conservatorilor 
în sensul dobândirii indepen-
denţei pe cale diplomatică. Pe 
de altă parte, s-ar putea ca Su-
veranul să fi avut în vedere ca 
meritul proclamării Regatului 
să nu se atribuie doar celor 

aflaţi la guvernare, în speţă li-
beralilor, ci şi conservatorilor, 
încercând în acest fel o armo-
nizare a intereselor celor două 
partide politice. Întrucât pro-
punerea de remaniere a Cabi-
netului fusese adresată de Ion 
C. Brătianu, deliberat sau nu, 
doar grupării junimiste din 
cadrul Partidului Conservator, 
ce se constituise la 3 februarie 
1880, ea nu s-a materializat. 
Între timp, pretenţiile Aus-
tro-Ungariei privind navigaţia 
pe Dunăre şi atacurile presei 
opoziţioniste din ţară faţă de 
o ipotetică acceptare a acestor 
pretenţii de către Guvern l-au 
determinat pe primul minis-
tru să accelereze demersurile 
pentru proclamarea Regatului. 
De fapt, Austro-Ungaria dorea 
să obţină, încă de la începutul 
anului 1880, instituirea unei 
Comisii europene mixte, cu 
drept de control asupra navi-
gaţiei pe Dunăre, de la Porţile 
de Fier la Galaţi. Deşi nu era 
riveran în această zonă, statul 
austro-ungar căpătase preşe-
dinţia Comisiei şi votul pre-
ponderent în ianuarie 188. O 
asemenea măsură limita însă 
dreptul României de a supra-
veghea executarea regulamen-
telor de navigaţie pe porţiunea 
menţionată, ceea ce însemna 
şi o încălcare a suveranităţii 
ţării. Prin urmare, oficialităţile 
de la Bucureşti refuză a lua în 
consideraţie decizia Puterilor 
europene, atitudine curajoasă 
ce va determina o răcire a re-
laţiilor României cu monarhia 

Congresul de Pace de la Berlin
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bicefală. În acest context, aşa cum relatea-
ză consulul englez William Arthur Whi-
te, deputatul Gheorghe Vernescu adresa 
Guvernului o interpelare în legătură cu 
eventuale negocieri iniţiate de diplomaţia 
română în favoarea adoptării titlului de 
Rege pentru Carol I. Răspunsul primului 
ministru, Ion C. Brătianu, a fost acela că 
astfel de negocieri nu erau necesare, în-
trucât orice stat independent are dreptul 
de a acorda Suveranului său orice titlu 
doreşte. Ulterior, la 14/26 martie 1881, în 
urma unei noi interpelări, de această dată 
a lui Titu Maiorescu, din ziua preceden-
tă–şi în care îi acuza pe liberali ca fiind 
antidinastici – Corpurile legislative au 
votat în unanimitate proiectul de lege po-
trivit căruia România s-a transformat în 
Regat, iar Carol I a primit titlul de Rege. 
Coroana Regală pusă azi pe fruntea Mă-
riei Sale Domnul României – sublinia P.P. 
Carp în discursul de la tribuna Camerei 
Deputaţilor– nu este numai o cestiune de 
amor propriu naţional, nu este numai o 
răsplată pentru meritele ce Domnul nostru 
şi-a câştigatîn curs de 15 ani, ci este cheia 
de boltă ce punem azi la clădirea edificiului 
nostru ca stat neatârnat. Răspunzând la 
felicitările Parlamentului şi ale membri-
lor Guvernului, Carol I preciza că primea 
titlul de Rege nu pentru sine, ci pentru 
mărirea ţării. Puterile europene vor re-
cunoaştene condiţionat actul de la 14/26 
martie, doar Rusia ţaristă sugerând Ca-
binetului de la Bucureşti adoptarea unor 
măsuri de natură a împiedica activitatea 
socialiştilor ruşi refugiaţi pe teritoriul Ro-
mâniei. Pentru a evita orice complicaţii 
inutile, în luna aprilie 1881 cele două Ca-
mere legislative au votat proiectul de lege 
al Guvernului împotriva străinilor, sau de 
expulzare, fapt primit cu o deosebită sa-
tisfacţie la Petersburg şi chiar la Viena . 

Pe plan internaţional, prestigiul Regatului 
României a fost unanim recunoscut, re-
prezentând un element de stabilitate în 
zona sud-est europeană. Nu era ignorat 
nici potenţialul militar, ce fusese probat 
pe câmpul de luptă, şi care putea consti-
tui un factor important în eventualitatea 
unui conflict militar. Acest fapt este dove-
dit şi de trimiterea unor reprezentanţi di-
plomatici de prim rang la Bucureşti, care 
devenise o veritabilă trambulină pentru 
ambasadori. Odată săvârşită proclamarea 
Regatului, festivităţile încoronării Regelui 
Carol I şi a Reginei Elisabeta vor fi inau-
gurate, nu întâmplător, la 10 mai 1881, 
dată strâns legată de instituirea dinastiei 
străine în 1866 şi de sancţionarea oficială 
a independenţeiîn 1877. Deşi avea să fie 
apreciat de William White ca extrem de 
modest, ceremonialul încoronării a reu-
şit, totuşi, să impresioneze opinia publică. 
În dimineaţa zilei de 10 mai 1881, corte-
giul regal – salutat cu 21 salve de tun – 
se va îndrepta de la gară spre Mitropolie, 
unde fuseseră depuse coroanele în seara 
precedentă. În fruntea cortegiului se afla 
un pluton de jandarmi călare, urma pre-
fectul Poliţiei, un alt pluton de jandarmi, 
un escadron de roşiori, doi furieri din 
suita Suveranului, mareşalul Curţii şi doi 
aghiotanţi regali, cele 62 de drapele ale 
armatei, M.S. Regele călare, Marele Stat 
Major al armatei şi Casa militară a Rege-
lui, trăsura regală trasă de opt cai în care 
se aflau M.S. Regina, Principele moşte-
nitor Leopold de Hohenzollern-Sigma-
ringen împreună cu fiii săi, Ferdinand, 
viitorul moştenitor al Tronului României, 
şi Carol, apoi veneau ofiţerii superiori şi, 
în fine, un alt escadron de roşiori. La ora 
12.00, întregul cortegiu sosea la Mitropo-
lie, unde era întâmpinat de înaltele oficia-
lităţi ale clerului în veşminte sacerdotale. 
După serviciul divin şi benedicţiunea co-
roanelor, aceasta din urmă anunţată prin 
101 salve de tun, cortegiul regal s-a în-
dreptat spre Palat. Aici, Regele şi Regina 
aveau să primească felicitările primului 
ministru, Dumitru Brătianu, ale Corpu-
lui diplomatic şi ale doamnelor de la So-
cietatea de binefacere. Coroanele, cea de 
oţel a Regelui şi cea de aur a Reginei, erau 
depuse în sala Tronului, unde va fi rostită 
o scurtă alocuţiune de către preşedintele 
Senatului, Dimitrie Ghica, în numele am-
belor Camere legislative, alocuţiune ur-
mată de discursul lui Carol I. Primesc dar 
cu mândrie – sublinia Regele – ca simbol al 
independenţeişi al tăriei României, aceas-
tă Coroană, tăiată dintr-un tun stropit cu 
sângele vitejilor noştri, sfinţită de Biserică. 
(…) Pentru Reginăşi pentru mine, însă, 
Coroana cea mai frumoasă este şi rămâne 
dragostea şiîncrederea poporului, pentru 

care n-avem decât un gând: mărirea şi fe-
ricirea lui.

Perioada de după 1878 a fost decisivă 
pentru consolidarea României moderne. 
În noul context, statul şi a asumat rolul 
de întreprinzător al dezvoltării generale 
a ţării. Instituţionalizarea mecanismelor 
economice, administrative şi juridice spe-
cifice modelului de dezvoltare capitalist 
occidental a însemnat o integrare rapidă-
şi definitivă a economiei româneşti în cir-
cuitul economic european. Independenţa 
României şi proclamarea regatului au in-
fluenţat şi lupta românilor din teritoriile 
româneşti aflate sub dominaţie străină 
mai ales mişcareanaţională a românilor 
din Transilvania. 

Evenimentele din timpul Războiului 
pentru Independenţă şi de la Congresul 
de la Berlin au atras atenţia României 
asupra necesităţii afilierii la un sistem de 
alianţe care putea să promoveze interesele 
de politică externă ale ţării. Primii cinci 
ani de independență au constituit pentru 
România din punctul de vedere al poli-
ticii externe o experiență dură. În acest 
context s-a impus necesitatea unei alianțe 
suficient de puternice pentru a putea face 
față presiunilor din exterior. Sud-estul 
Europei făcuse paşi în acest sens. Bulga-
ria se aliase în condiții dezavantajoase cu 
Rusia, Ţarul rezervându-şi importante 
drepturi în organizarea statului sud-du-
nărean slav. Este de menționat că bulgarii 
nu deveniseră independenți față de Impe-
riul Otoman.  Abia în 1908 o vor câştiga. 
Serbia încheiase în 1881 un tratat inegal 
cu Austro-Ungaria. În aceste condiții, po-
liticienii de la Bucureşti au căutat şi ei un 
aliat puternic. În mod tradițional românii 
priveau spre Franța. Mulți oameni impor-
tanți studiaseră acolo şi aveau numeroase 
contacte la Paris. Franța era însă izolată 
diplomatic de Germania după războiul 
din anii 1870-1871. Parisul fusese prin-
tre ultimele capitale care recunoscuseră 
independendeța României. Schimburi-
le comerciale erau la un nivel scăzut. O 
alianță cu Franța nu prezenta avantaje 
deosebite. Rusia, se dovedise adversar al 
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României după Războiul de 
Independență. Campanii de 
presă potrivnice Bucureştiu-
lui şi competiția comercială 
dintre cele două state erau un 
impediment în constituirea 
unei înțelegeri. Marea Britanie 
îşi manifestase dezinteresul 
față de zona Balcanilor. Di-
ficile erau şi relațiile cu Aus-
tro-Ungaria. După anul 1867 
în Transilvania s-a trecut la o 
deznaționalizare forțată. O ali-
anță cu un stat ce oprima câte-
va milioane de români era de 
negândit. Singura putere care 
oferea avantaje era Germania. 
Românii nu aveau o simpatie 
deosebită față de nou-creatul 
Imperiu German. Acesta era 
însă principala forță milita-
ră a Europei. O apropiere de 
Germania însemna totuşi şi o 
strângere a relațiilor cu Aus-
tro-Ungaria. Pentru Germa-
nia era important ca Monarhia 
Dualistă să aibă asigurat fro-
nul sudic. Inițiativa apropierii 
României de Puterile Centrale 
a plecat de la Berlin, găsind un 
ecou favorabil la Viena, îna-
inte de a-l avea la Bucureşti. 
Carol I şi primul ministru Ion 

C. Brătianu au acționat astfel 
în sensul apropierii de Berlin 
şi Viena. Puțini oameni po-
litici, printre care o parte din 
conservatori în frunte cu P.P. 
Carp şi T. Maiorescu, susți-
neau ideea apropierii de blocul 
german. În iulie 1883, primul 
ministru s-a dus în concediu 
la băile Franzenbad, prilej cu 
care s-a întâlnit cu Bismarck. 
Regele Carol I a fost invitat la 
Berlin ca naş la botezul prin-
țului Wilhelm, viitorul împă-
rat Wilhelm al II-lea. La 18 
august, regele, însoțit de Ion 
C. Brătianu, s-a întâlnit cu îm-
păratul Wilhelm I la Potsdam, 
exprimându-şi dorința ca Ro-
mânia să încheie o alianță cu 
Germania. Regele a fost sfătuit 
să discute şi cu Franz Joseph, 
împăratul Austro-Ungariei, 
astfel încât delegația română 
s-a deplasat la Viena. Pe 25 
august, cei doi conducători de 
state, au convenit că o alianță 
era utilă. Motivul pentru care 
regele Carol era precaut față 
de Austro-Ungaria era atitudi-
nea potrivnică pe care autori-
tățile maghiare o aveau față de 
românii din Imperiu. În 1914 

regele spunea că atunci când 
va suna ora lichidării Aus-
tro-Ungariei, adică în maxim 
20 de ani, România va lua Ar-
dealul şi Bucovina. La sfârşitul 
lui august şi începutul lui sep-
tembrie 1883, Ion C. Brătianu 
a avut întâlniri cu ministrul de 
externe Gustav von Kalnoky şi 
Bismarck, convenind asupra 
textului de bază al tratatului, 
care a fost mai apoi negociat în 
detaliu. La 13 octombrie a fost 
definitivat. Pe 18/30 octom-
brie, miniştrii de externe D.A. 
Sturdza şi Kalnoky au semnat 
la Viena, în numele împăratu-
lui Franz Joseph şi al regelui 
Carol I, tratatul secret prin care 
România şi Austro-Ungaria se 
angajau să-şi vină în ajutor în 
cazul unui atac neprovocat. 
Actul cuprindea un preambul 
şi şapte articole. După ce se 
menționa caracterul defensiv 
al alianței, cele două părți con-
tractante îşi promiteau pace şi 
prietenie, că se vor abține de 
la încheierea unor alianțe sau 
angajamente îndreptate îm-
potriva uneia din ele şi că îşi 

vor acorda sprijin reciproc în 
limita intereselor lor. Articolul 
2 stipula obligația pentru Aus-
tro-Ungaria de a acorda ajutor 
României în cazul în care ar fi 
fost atacată iar Monarhia Dua-
listă obținea şi ea un sprijin în 
cazul în care ar fi fost atacată 
de unul din statele limitrofe 
României, adică Serbia şi mai 
ales Rusia. Problemele milita-
re urmau a fi reglementate de 

o convenție specială. În caz de 
război, părțile contractante se 
angajau să nu negocieze şi să 
nu încheie pace separată. Du-
rata tratatului era stabilită la 5 
ani, începând din momentul 
ratificării, iar dacă nu era de-
nunțat sau una din părți nu 
cerea revizuirea cu un an îna-
inte, el se prelungea automat 
cu încă trei ani. Părțile îşi pro-
miteau secretul asupra tratatu-
lui. Germania a aderat la tratat 
tot pe 18/30 octombrie. Regele 
Carol şi Ion I. C. Brătianu au 
insistat ca acordul să fie ţinut 
secret, având în vedere că po-
liticienii şi opinia publică erau 
în majoritate pro-francezi şi 
împotriva Austro-Ungariei. 
Aderarea României la Tripla 
Alianță a reprezentat un suc-
ces raportându-ne la epoca 
respectivă. Românii au ieşit 
din izolarea politică şi s-a tre-
cut la consolidarea relațiilor 
cu aria de civilizație central şi 
vest-europeană. Dezvoltarea 
legăturilor economice şi cul-
turale cu Germania şi Austria 
au influențat pozitiv societatea 

românească.
Consolidarea independenței 

statului român a constituit un 
pas important spre realizarea 
celuilalt vis de veacuri, acela 
al unirii tuturor românilor în-
tr-un stat național unitar, eve-
niment ce îşi va avea apogeul 
în anul 1918 prin realizarea 
Marii Uniri.

Proclamarea Regatului României

Regele Carol I și Regina Elisabeta
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Al Doilea Război Mondial s-a purtat 
în perioada 1 septembrie 1939 – 8/9 mai 
1945. Forţele care s-au confruntat au 
fost statele din Pactul Tripartit, Germa-
nia, Italia şi Japonia cu sateliţii lor pe de 
o parte, şi Regatul Unit alături de Franţa 
cărora li alătură URSS din 22 iunie 1941 
şi SUA din 7 decembrie 1941, pe de altă 
parte.  Scopul celor care se împotriveau 
puterilor din prima alianţă menţio-
nată devine foarte explicit la 9 august 
1941, când Regatul Unit, prin Winston 
Churchill, prim ministru, şi SUA, prin 
Franklin Delano Roosevelt, preşedinte, 
semnează un document de colabora-
re, Carta Atlanticului, stipulând că vor 
lupta până la capitularea necondiţiona-
tă a puterilor Axei, deşi formal SUA nu 
erau implicate, la momentul respectiv, 
în conflinctul mondial. La 1 ianuarie 
1942, 26 de state subscriu la aceste prin-
cipii şi reprezentanţii lor semnează De-
claraţia Naţiunilor Unite. De la această 
dată devine evident că puterile fasciste 
nu aveau nici o altă soluţie, cel puţin 
formal deocamdată, în afara capitulării 

necondiţionate.
La declanşarea acestei mari confla-

graţii ţara noastră, România, era în-
tr-o situaţie dezastruoasă. Sovieticii, 
profitând de prevederile Pactului Rib-
bentrop-Molotov, ne adresează un ulti-
matum, la 26 iunie 1940, prin care am 
cedat Basarabia şi Bucovina de nord, o 
suprafaţă de 50.762 km2 şi o populaţie 
de aproape 4.000.000 locuitori. Germa-
nia şi Italia au sfătuit diplomatic Ro-
mânia să accepte pretenţiile teritoriale 
sovietice, culmea, pentru a nu periclita 
pacea în Balcani.  Garanţiile franco-bri-
tanice nu mai aveau nci o eficienţă iar 
România renunţă la acestea la 1 iulie 
1940. Guvernul Ion Gigurtu, proger-
man, se formează la 4 iulie 1940. Unga-
ria îşi exprima deschis pretenţiile terito-
riale faţă de România. În acest context, 
la Viena, la  30 august 1940 diplomaţia 
germano-italiană obligă ţara nostră 
să cedeze nordul Transilvaniei, adică 
43.492 km2 şi o populaţie de 2.667.007 
locuitori, majoritate covârşitoare fiind 
de etnie română. La 7 septembrie 1940, 

la discuţiile de la Craiova, Bulgaria pre-
ia Cadrilaterul. În acest context la 5 
septembrie 1940 regele Carol al II-lea îl 
investeşte cu puteri depline pe generalul 
Ion Antonescu iar la 6 septembrie 1940 
abdică în favoarea fiului său Mihai, care, 
după un deceniu, revine pe tron. Auto-
ritatea sa era doar una formală deoarece 
întreaga putere o exercita Conducătorul 
statului, Ion Antonescu. În perioada 21-
24 noiembrie 1940 acesta face o vizită 
la Berlin iar România prin semnătura 
lui, la 23 noiembrie 1940, aderă la Axa 
Berlin-Roma, luând parte astfel la con-
flictul mondial de partea acesteia până 
la 23 august 1944.

După invadarea Poloniei, la 1 sep-
tembrie 1939, Regatul Unit şi Franţa 
cer Germaniei să se retragă dar aceasta 
refuză aşa că ele, la rândul lor, îi declară 
război şi conflictul se generalizează. Să 
menşionăm că la 17 septembrie 1939, 
URSS ocupă estul Poloniei, care este 
nevoită să capituleze. Apoi, conflictul 
stagnează prin aşa numitul război ciu-
dat. În aprilie 1940 Germania ocupă 
Danemarca şi Norvegia. În mai 1940  
invadează Belgia, Olanda şi Luxem-
burg iar la 10 mai Neville Chamberla-
in îi predă şefia guvernului britanic lui 
Winston Churchill. Urmează, în iunie 
1940, prăbuşirea Franţei, unde mareşa-
lul Philippe Pétain, erou în Primul Răz-
boi Mondial devine aliatul Germaniei. 
În 22 iunie 1940 Franţa este silită să ac-
cepte capitularea la Compiègne, în ace-
laşi vagon, pe aceiaşi linie ferată unde 
capitulaseră germanii la finele Primului 
Război Mondial. Ar fi trebuit să urmeze 

VICTORIA COALIŢIEI NAŢIUNILOR UNITE
ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Dr. Gheorghe Firczak
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invadarea şi capitularea Re-
gatului Unit în urma a ceea 
ce s-a numit Bătălia Angliei, 
o ofensivă aviatică ce a du-
rat din august 1940 până-n 
octombrie 1940, soldată cu 
un eşec total. La 27 septem-
brie 1940, Japonia a semnat 
alături de Germania şi Italia 
Pactul Tripartit. Ea urma să 
controleze Orientul Înde-
părtat iar germanii şi italienii 
Europa.

Celebrul Pact Ribben-
trop-Molotov era ceva pro-
vizoriu. La începutul anului 
1941 Hitler se pregătea, con-
form Planului Barbarossa, să 
atace URSS. Stalin dorea cu 
orice preţ să evite un război 
cu Germania. Deşi a primit 

informaţii din trei surse: ser-
viciile de informaţii britani-
ce, reţeaua  din Elveţia, Rote 
Kapelle şi spionul sovietic de 
la Tokyo, Richard Sorge, că 
vor fi atacaţi în zorii zilei de 
22 iunie 1941,  Stalin a cre-
zut că totul este  o intoxicare 
a occidentalilor, care doreau 
un conflict germano-sovie-
tic. Atacul a fost declanşat 
astfel de Germania, seconda-
tă de Italia, Ungaria, Finlanda 

şi România. Imediat Regatul 
Unit, prin vocea lui Chuchi-
ll, s-a declarat solidar cu so-
vietele iar SUA le-au promis 
ajutor material. Ofensiva 
Germaniei acoperea un front 
de 3.200 de km, de la Marea 
Albă la Marea Neagră, ţinte 
fiind Leningrad, Moscova 
şi Stalingrad. Participarea 
României la acest conflict a 
fost motivată, iniţial, pe bună 
dreptate, cu raptul teritorial 
sovietic din iunie 1940. Sco-
pul declarat de Ion Antones-
cu era participarea la distru-
gerea, spunea el, iminentă a 
URSS alături de Germania. 
El aprecia ca superioară ar-
mata germană, considerând 
chiar utilă această acţiune. 

Pe frontul de est au luptat din  
cadrul Armatei Române 12 
divizii de infanterie, o divizie 
de blindate, 6 brigăzi spe-
ciale, 672 avioane, din care 
219 bombardiere şi 146 de 
vânătoare. O parte din aces-
te trupe au fost plasate sub 
comanda directă a Werma-
cht-ului în cadrul Armatei 
11 germane. În mai puţin de 
o lună de la începerea războ-
iului Basarabia şi Bucovina 

de nord erau eliberate. Hitler  
oferea României Transnistria 
sugerând că astfel ar trebui 
să renunţe la nordul Transil-
vaniei, ceea ce Ion Antones-
cu refuza categoric. Trebuie 
subliniat în acest context este 
că relaţiile României cu SUA 
şi Regatul Unit s-au deterio-
rat considerabil. Cele două 
mari puteri solicitau Arma-
tei Române, la 30 noiembrie 
1941, să se retragă la vest de 
Nistru cel târziu la 5 decem-
brie 1941. Astfel, Regatul 
Unit îi declară război Româ-
niei la 7 decembrie 1941 iar 
România le declară război 
SUA la 12 decembrie 1941. 
Ion Antonescu sugera că ali-
anţa cu Germania este doar 

antisovietică, că poziţia Ro-
mâniei faţă de SUA şi Regatul 
Unit este una de neutralitate, 
chiar favorabilă americanilor 
în războiul lor japonezii. Ion 
Antonescu, deşi instaurase 
dictatura dorea să aibă o legi-
timitate printr-o confirmare 
populară. A convocat o Adu-
nare Obştească Plebiscitară a 
Naţiunii Române. Aceasta s-a 
exprimat de două ori. Prima 
dată la 2-5 martie 1941 pen-

tru a confirma buna guverna-
re de până atunci: 2.960.298 
voturi pentru, 2.996 contra. 
Apoi, la 9 noiembrie 1941 
pentru a confirma succesul 
armatei pe frontul de est, 
crezându-se că URSS se va 
prăbuşi: 3.446.889 voturi 
pentru, 68 voturi contra. Era 
posibilă o astfel de abordare 
în contextul adoptării Decla-
raţiei Naţiunilor Unite? Evo-
luţia generală a conflictului, 
în special dezastrul de la 
Stalingrad, pierderea a două 
treimi din forţele armate ro-
mâne angajate în războiul 
din est arătau clar că o astfel 
de atitudine era nerealistă. 
Cu timpul, s-au amplificat 
tensiunile româno germane. 

Colaborarea era, din moti-
ve diferite, nesatisfăcătoare 
pentru ambele părţi. Reiese 
acest aspect la întrevede-
rea Antonescu-Hitler de la 
Rastenburg, la 10-12 ianuarie 
1943, apoi la întrevederea de 
la Klessheim, la 12-13 apri-
lie 1943. Mai mult, secundul 
Mihai Antonescu, la indica-
ţia Conducătorului, negocia 
cu aliaţii subliniind constant 
ce mare pericol reprezenta 

23 august 1944
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URSS nu doar pentru România ci pen-
tru întreaga Europă de est. Iuliu Maniu, 
ca lider informal al opoziţiei explica 
aliaţilor pe varii canale diplomatice 
poziţia României: ţara noastră nu este 
duşmanul SUA şi al Regatului Unit, este 
nemulţumită doar de URSS. Cu toate 
acestea, opinia publică românească, el 
însuşi au dezavuat continuarea războiu-
lui la est de  Nistru. Dar, SUA, Regatul 
Unit şi URSS erau parteneri în coaliţia 
Naţiunilor Unite.  Au cerut României 
de mai multe ori să iasă din război, să 
se dezică de alianţa cu Germania. Ca-
pitularea necondiţionată a Germaniei şi 
a aliaţilor ei era condiţia sine qua non 
pentru orice fel de tratative. Londra i-a 
comunicat lui Iuliu Maniu că frontierele 
României vor fi trasate după principiile 
Cartei Atlanticului, ţinând cont de secu-
ritatea URSS. Din vara anului 1943 pâ-
nă-n primăvara anului următor frontul 
de est s-a apropiat de graniţele Români-
ei. În aprilie 1944 Armata Roşie ajungea 
la Prut. De aceea era absolut necesară 
o decizie cu privire la poziţia României 
faţă de alianţa cu Germania şi, totodată, 
raportarea ţării noastre la coaliţia Naţi-
unilor Unite.

În primăvara anului 1944 era foarte 
clar că statele din Pactul Tripartit vor 
pierde războiul în favoarea coaliţiei Na-
ţiunilor Unite. Era doar o chestiune de 
timp. Aliaţii doreau încheierea grabnică 
a conflictului. Sovieticii cereau cu in-
sistenţă deschiderea celui de-al doilea 
front în Europa printr-o debarcare în 
Franţa a unui contingent militar. Orice 
acţiune care slăbea Germania era bine-
venită. În ţara noastră încep în aprilie 
1944 discuţii între diverse forţe politice 
în vederea alăturării României Naţiu-

nilor Unite. Persoane apropiate rege-
lui Mihai discutau cu reprezentanţi ai 
partidelor politice: naţional-ţărănişti, 
liberali, social-democraţi şi comunişti. 
Aceştia au format în iunie 1944 Blocul 
Naţional Democrat, devenit nucleul po-
litic care va alătura România Naţiunilor 
Unite, părăsind alianţa cu Germania. La 
12 aprilie 1944 emisarul sovietic, având 
acordul americanilor şi al britanicilor, 
i-a prezentat la Cairo lui Barbu Ştir-
bey un set de condiţii minimale pentru 
acceptarea României această coaliţie: 
anularea colaborării cu Germania şi 
participarea trupelor româneşti la răz-
boiul contra acesteia, anularea Dictatu-
lui de la Viena dar piederea Basarabiei 
şi a Bucovinei de nord. Iuliu Maniu a 
cerut ca nici o forţă militară străină să 
nu pătrundă în România dacă nu era 
invitată de partea română. La 21 aprilie 
1944 Naţiunile Unite au respins solicita-
rea părţii române. Ion Antonescu a res-
pins din start toate aceste condiţii. BND 

a admis aceste condiţii şi urma să for-
meze un guvern condus de Iuliu Maniu. 
În 20 august 1944 Armata Roşie a reuşit 
mai multe străpungeri prin dispozitivul 
românesc al frontului. Ion Antonescu a 
vizitat, în 22 august 1944,  câteva puncte 
ale frontului şi a realizat gravitatea situ-
aţiei. A revenit urgent al Bucureşti pen-
tru discuţii cu regele Mihai. Pe de altă 
parte monarhul şi sfătuitorii săi au con-
venit cu reprezentanţii BND să-l some-
ze, în 26 august 1944, pe Ion Antonescu 
să părăsească alianţa cu Pactul Tripartit. 
Aflând despre intenţia acestuia de a ple-
ca spre front în 24 august 1944, suvera-
nul l-a invitat în 23 august 1944, la Pa-
latul Regal pe Conducător. I-a cerut să 
întrerupă colaborarea cu Germania dar 
acesta a refuzat. În acest context Garda 
Regală l-a arestat alături de mai mulţi 
colaboratori. Nu s-a putut constitui un 
guvern condus de Iuliu Maniu deoarece 
acesta era de negăsit. Astfel prim mi-
nistru a devenit Constantin Sănătescu, 
agreat de Rege şi de BND. S-a format un 
guvern de tehnicieni iar partidele din 
BND au primit câte un post de minis-
tru fără portofoliu: Iuliu Maniu (PNŢ), 
Dinu Brătianu(PNL), Constantin Titel 
Petrescu (PSD) şi Lucreţiu Pătrăşcanu 
(PCR). La ora 22 în ziua de 23 august 
1944 postul de radio al României a di-
fuzat Proclamaţia către Ţară a Regelui 
Mihai în care cetăţenii erau anunţaţi că 
era părăsită colaborarea politico-milita-
ră cu Pactul Tripartit, că România este 
alături de Naţiunile Unite şi va partici-
pa alături de acestea la luptă împotriva 
Germaniei. La apariţia lor, trupele so-
vietice considerau de facto România o 
ţară ocupată, deşi până la sosirea lor în 
Capitală, 28 august 1944, practic aceas-
ta fusese eliberată iar germanii nu pu-

Constantin Sănătescu
Prim-ministru 1944 Nicolae Rădescu

Prim-ministru 1944-1945

Eliberarea Budapestei
1944
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teau acţiona. La 29 august 1944, delega-
ţia română pentru armistiţiu: Lucreţiu 
Pătrăşcanu (PCR) Ghiţă Popp, (PNŢ) şi 
Barbu Ştirbey, se deplasează la Moscova 
pentru discuţii cu Aliaţii, dar britanicii 
şi americanii, prin ambasadorii lor la 
Moscova au lăsat totul pe seama lui Vi-
aceslav Molotov. S-a creat Comisia Ali-
ată de Control pentru România, în care 
cuvântul decisiv îl aveau sovieticii, care 
la orice punct al discuţiilor reproşau 
delegaţiei române alianţa cu Germania. 
Ne tratau ca pe o ţară cvasiînvinsă. Abia 
la 12 septembrie 1944 a fost semnată 
Convenţia de armistiţiu care considera 
juridic că România a părăsit alianţa cu 
Germania nu la 23 august ci la 12 sep-
tembrie 1944. 

Guvernul provizoriu condus de Con-
stantin Sănătescu a canalizat efortul 
României pentru susţinerea coaliţiei 
antihitleriste prin celebra lozincă Totul 
pentru front, totul pentru victorie! În pe-
rioada participării la războiul antihitle-
rist, 23 august 1944-12 mai 1945, ţara a 

fost condusă de mai multe guverene: 
Constantin Sănătescu (23 august - 4 
noiembrie 1944), din nou Constantin 
Sănătescu (4 noiembrie - 6 decembrie 
1944), Nicolae Rădescu (6 decembrie 
1944 - 5 martie 1945) şi Petru Groza (6 
martie - 12 mai 1945). Armata Româ-
nă a participat la operaţiuni în Româ-
nia, Ungaria, Cehoslovacia şi Austria cu 
538.536 de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi. 
Au fost eliberate 3821 de localităţi din 
care 53 de oraşe şi au fost forţate 12 cur-
suri de ape, inclusiv Dunărea. Pierderile 
umane au fost de 169.822 de militari. La 
25 octombrie 1944 au fost eliberate ulti-
mele două localităţi româneşti ocupate: 
Satu Mare şi Carei. Să menţionăm că 
trupele româneşti au avut o contribuţie 
esenţială la eliberarea Budapestei şi în 
Munţii Tatra, unde s-au dus lupte grele. 
Practic, prin acest efort România a fost 
a patra forţă militară care a contribuit la 
victoria împotriva Germaniei.

Până la capitulare cei trei mari, Roo-
sevelt, Churchill şi Stalin s-au întâlnit la 

Conferinţa de la Ialta, în perioada 4-11 
februarie 1945 unde au discutat despre 
organizarea lumii postbelice, despre 
Carta Naţiunilor Unite. Semnarea actu-
lui de capitulare a avut loc la 7 mai 1945, 
ora locală 02.41, în clădirea unui liceu 
din oraşul francez Reims, unde îşi avea 
cartierul general Forța Expediționară 
Aliată aflat sub conducerea generalu-
lui american Dwight D. Eisenhower. 
Documentul viza ca la 8 mai, ora loca-
lă 23.01, să înceteze toate operaţiunile 
militare. Documentul a fost semnat de 
Walter Bedell Smith, Ivan Susloparov, 
reprezentanţii Naţiunilor Unite, genera-
lul maior François Sevez, în calitate de 
martor, iar din partea Înaltului Coman-
dament German de către generalul Al-
fred Jodl. La dorința lui  Iosif Visariono-
vici Stalin, în noaptea de 8 spre 9 mai 
1945, procesul de capitulare a Germa-
niei a fost reluat la Cartierul General al 
Armatei Roşii din Berlin-Karlhorst. De 
această dată, documentul a fost semnat 
de către Wilhelm Keitel din partea În-
altului Comandament German. Cel de-
Al Doilea Război Mondial a luat sfârşit 
prin capitularea Japoniei, armistițiul fi-
ind semnat la 2 septembrie, pe puntea 
cuirasatului Missouri.

Delegaţi din 50 de ţări s-au întâlnit în 
25 aprilie 1945 la San Francisco adop-
tând Carta Naţiunilor Unite care a intrat 
în  vigoare la 24 octombrie 1945 mar-
când înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor 
Unite. La 9 mai 1950, la cinci ani după 
încheierea celui de-Al Doilea Război 
Mondial, ministrul francez de externe, 
Robert Schuman, făcea o propunere is-
torică prin care sugera stabilirea unei 
noi forme de cooperare politică în Eu-
ropa, care să înlăture posibilitatea iz-
bucnirii unui nou conflict militar între 
națiunile bătrânului continent.

Munții Tatra 1944-1945

Capitularea Germaniei
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Uniunea Europeană este con-
strucţia universală grandioasă, cu 
semnificaţii majore pentru locu-
itorii bătrânului continent. Are 
510.284.430 locuitori pe o suprafa-
ţă de circa 4,4 milioane km2. Este 
cea mai mare putere comercială a 
lumii cu un PIB de 14.600 miliar-
de de euro (2016), mai mare decât 
cel al SUA. Gradul de urbanizare al  
populaţiei atinge o cotă de 75%. 

Uniunea Europeană este o con-
strucţie realizată în mai multe eta-
pe, consfinţită de Tratatul de la 
Roma (25 martie 1957), urmat de 
tratatul de la Maastricht (7 februa-
rie 1992). Azi, UE funcţionează 
după Tratatul de la Lisabona, sem-
nat la 13 decembrie 2007, intrat în 
vigoare la 1 decembrie 2009. Mai 
multe personalităţi au avut o contri-
buţie importantă la construcţia eu-
ropeană. Amintim aici patru mari 
nume. Jean Monnet (1888-1979), 
diplomat şi om de afaceri francez, a 
fost inspiratorul Planului Schuman 

de unificare a industriei grele din 
Europa Occidentală. Robert Schu-
man (1886-1963), prim ministru 
(1947-1948) şi ministru de externe 
(1948-1952) al Franţei, preşedinte 
al Parlamentului European (1958-
1960), binecunoscut promotor al 
colaborării europene. Konrad Ade-
nauer (1876-1967), cancelar/şef al 
guvernului (1949-1963) RFG, cel 
care a schimbat destinul postbelic 
al naţiunii sale, care a subscris la 
Planul Schuman.  Walter Hallstein 
(1901-1982), profesor universitar 
în Germania şi SUA, om politic 
german, negociator alături de Jean 
Monnet la Conferinţa Schuman, 
primul preşedinte al Comisiei Eu-
ropene (1958-1967).

Iniţial au fost membre Belgia, 
Franţa, Germania, Italia, Luxem-
burg şi Olanda (1957), apoi, Da-
nemarca, Irlanda şi Regatul Unit 
(1973), Grecia (1981), Spania şi 
Portugalia (1986), Austria, Finlan-
da şi Suedia (1995), Cipru, Estonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Republica 
Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria 
(2004), România şi Bulgaria (2007), 
Croaţia (2013). La 1 ianuarie 1999 
moneda euro a fost adoptată  pen-
tru tranzacţii comerciale şi finan-
ciare de 11 ţări, iar din 2001 li s-a 
adăugat Grecia. Bancotele şi mone-
dele au fost introduse ulterior, din 

AVEM NEVOIE DE UNIUNEA EUROPEANĂ ?

Iulius Firczak

Semnarea Tratatului de la Roma
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anul 2002 fiind moneda a 12 state 
membre. Pentru contribuţia sa la 
înţelegerea între naţiuni UE a pri-
mit, la 10 decembrie 2012 Premiul 
Nobel pentru pace. Din păcate, la 23 
iunie 2016 cetăţenii cu drept de vot 
din Regatul Unit au votat pentru ie-
şirea acestei ţări din UE. Procedura 
este în curs de derulare.

Revenind la întrebarea din titlu 
avem câteva răspunsuri. UE este un 

proiect în care fiecare stat membru 
este participant direct. UE susţine 
o economie socială de piaţă cu o 
monedă, euro, stabilă şi puternică. 
Locuitorii săi pot domicilia, mun-
ci şi studia în oricare stat membru 
pe baza calităţii de cetăţean euro-
pean. UE promovează diversitatea 
culturală, promovarea tradiţiilor şi 
identităţii chiar şi a acelor etnii care 
nu au o ţară proprie, cum sunt, de 

exemplu, ţiganii şi rutenii/rusinii. 
UE combate discriminările de ori-
ce natură. UE are un dialog amplu 
cu întreaga lume şi prin promova-
rea turismului ca modalitate de cu-
noaştere reciprocă a valorilor create 
de diferite popoare. Sunt doar câ-
teva motive dintr-o multitudine de 
principii care stau la baza existenţei 
UE.

Jean Monnet Robert Schuman Konrad Adenauer Walter Hallstein
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La 9 mai, noi, românii, avem mai mul-
te motive de sărbătoare: Ziua Europei, 
Ziua Independenţei proclamată în 1877 
şi Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în 
cel de-al Doilea Război Mondial 1945. 

În anul 2017, pentru că se împlinesc 
10 ani de la aderarea României în ma-
rea familie europeană, voi prezenta 
ceea ce a însemnat Uniunea Europea-
nă pentru România, mai exact pentru 
domeniul de care mă ocup – educația. 
De altfel, 2017 marchează şi împlinirea 
a 30 de ani de programe educaţionale 
de succes la nivelul Uniunii Europene. 
Unul dintre cele mai populare şi mai ac-
cesate programe ale Uniunii Europene, 
care a schimbat viaţa a milioane de oa-
meni din întreaga lume, este Erasmus, 
ulterior Erasmus +, program care s-a 
derulat şi în țara noastră, cu precădere 
în ultimii 10 ani, de când suntem mem-
bri ai UE. Programul Erasmus a avut 
mereu ca obiectiv modernizarea siste-
mului educaţional al Europei. Acesta 

se adresează educaţiei, formării profe-
sionale, tineretului şi sportului, iar țara 
noastră a beneficiat de primele proiecte 
de cooperare în domeniile şcolar şi for-
mare profesională încă înainte de ade-
rarea la Uniunea Europeană. Programul 
de Erasmus a ajutat milioane de tineri şi 
profesionişti din domeniul educației să 
călătorească în străinătate, să studieze şi 
să câştige experiență şi abilități. Până în 
2020, Erasmus + va sprijini 2 milioane 
de studenți din învățământul superi-
or (inclusiv 450.000 stagiari), 650.000 
studenți de educație şi formare profesi-
onală, 500.000 de voluntari şi tineri în 
schimburile experiență şi 800.000 de 
lectori, profesori, formatori, personal 
de educație şi lucrători în domeniul ti-
neretului. Instituțiile de învățămât din 
țara noastră au făcut eforturi constante 
prin care au aplicat pe diverse programe 
de finanțare, programe care au venit în 
sprijinul elevilor şi studenților noştri. 
Au fost accesate diverse proiecte de in-
formare, de formare profesională, sau 
granturi de finanțare, proiecte şi pro-
grame care au sprijinit procesul de dez-
voltare al educației din România. 

Educația reprezintă cunoaştere, ex-
periență, responsabilitate. Educația 
continuă, pe tot parcursul vieții, este o 
garanție a evoluției noastre şi, implicit, 
a societății noastre, iar programele edu-
caționale şi cele de formare profesională 
trebuie să țină seama de cerințele viito-
rului.  Educația nu este o linie de pro-
ducție, ci este un sistem complex care 

nu poate exista independent de socie-
tatea în care trăim. Suntem o societate 
care doreşte să aibă tineri responsabili, 
atenți, educați şi care să ştie ce îşi do-
resc de la viață? Atunci fiecare dintre 
noi avem un rol în educarea lor. Copiii 
care cresc într-un mediu în care fiecare 
se străduieşte să fie corect, să îşi respec-
te semenii, să îi ajute, sunt copii care 
cresc sănătos. Noi toți trebuie să fim 
conştienți că fiecare acțiune a noastră se 
va reflecta asupra generațiilor viitoare. 
Este foarte important să fim conştienți 
de acest lucru, deoarece educarea unui 
copil nu este doar sarcina şcolii, a părin-
telui sau a unui profesor - este responsa-
bilitatea întregii societăți.

EUROPA-TĂRÂM AL EDUCAŢIEI

Dr. Maria Ștefănie
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RUTENII ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
Istoria rutenilor este una zbuciu-

mată, marcată de inexistența unui 
stat propriu care să ne permită o 
evoluţie în concordanţă cu a ce-
lorlalte popoare europene. Andy 
Warhol (1928-1987), părintele artei 
pop, descendent al unei familii de 
emigranți ruteni spunea că el este 
de nicăieri tocmai pentru a sublinia 
această particularitate a etniei noas-
tre. Sunt mai multe denumirile care 
ne fac cunoscută etnia. Cele mai im-
portante sunt rutean, rusin, rusnac. 
Leagănul civilizației rutene este Po-
dkarpatska Rus/Rusia Carpatică, 
teritoriu pe care astăzi ucrainenii îl 
denumesc Zakarpatia/Transcarpatia 
acesta fiind delimitat la est de cel lo-
cuit de ucraineni, la nord şi vest de 
cel al slavilor vestici, slovaci şi polo-
nezi, la sud-vest de cel al maghiarilor 
iar la sud-est de cel al românilor.

În termeni istorici putem distinge 
trei mari momente în devenirea naţi-
onală a rutenilor, devenire căreia i-a 
fost permanent refuzată agregarea 
statală, fiindu-i oferită, în schimb, 
o identitate transnaţională, care de-
păşeşte graniţele pentru a-i uni în 
acelaşi proiect, al perpetuării fiinţei 
noastre naţionale. În timpul Revolu-
ţiei de la 1848, se prefigurează Pri-
ma Renaştere Naţională a Rutenilor 
prin proclamarea independenţei faţă 

de Viena şi prin activitatea lui Ale-
ksander Dukhnovici, liderul spiritu-
al al rutenilor, promotorul afirmării 
identităţii naţionale rutene fără nici 
un rabat. Lupta sa este continuată de 
binecunoscutul episcop greco-cato-
lic Iuliu Firczak. Încheierea Primului 
Război Mondial determină A Doua 
Renaştere Naţională a Rutenilor, fi-
ind incluşi în număr mare în spaţiul 
cehoslovac unde au avut deplină li-
bertate de afirmare. După Al Doi-
lea Război Mondial soarta ne este 
potrivnică. Uniunea Sovietică preia 
Transcarpatia. Existenţa rutenilor 
este negată, iar de viaţa naţională nu 
se mai poate vorbi. Anul 1989 aduce 
cu sine Cea de-a Treia Renaştere Na-
ţională, astăzi rutenii afirmându-şi 
identitatea, având o viaţă culturală 
remarcabilă în Polonia, Cehia, Slo-
vacia, Ungaria, Serbia, Croația, Ro-
mânia, Statele Unite ale Americii, 
Canada, şi, parţial, Ucraina.

Pentru noi are o foarte mare im-
portanță colaborarea cu rutenii de 
pretutindeni. Ea se realizează, în 
primul rând, în cadrul Congresului 
Mondial al Rutenilor, care se desfă-
şoară odată la doi ani, iar în perioa-
da dintre congrese în forul decizio-
nal statutar, Consiliului Mondial al 
Rutenilor. Preşedinții săi, enumerați 
în succesiunea exercitării mandatu-

lui lor, Vasil Turok-Hetes, Alexander 
Zozuleak, Andrij Kopcza, Paul Ro-
bert Magocsi şi Djura Papuga, au re-
alizat de-a lungul timpului o repre-
zentare internațională consistentă a 
etniei noastre. După anul 1989 s-a 
promovat  rutenismul pretutindeni 
în lume, în special în Europa Central 
Răsăriteană şi în America de Nord. 
Rutenii din România sunt mândri 
că uniunea noastră este membră cu 
drepturi depline a acestor organis-
me internaționale rutene, găzduind 
congrese ale forului mondial al ru-
tenilor în anul 2007 la Sighetul Mar-
mației, şi în anul 2015 la Deva, ca o 

Francisc Gal
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recunoaştere a activității intense a 
uniuni noastre în păstrarea identită-
ții limbii, culturii, tradițiilor şi spiri-
tualității rutene.

Noi, rutenii din România suntem 
recunoscători poporului român 
pentru posibilitatea concretizării 
identității noastre alături de celelal-
te 19 minorități naționale din țara 
noastră. Instituțiile fundamentale 
ale statului român: Parlament, Pre-
şedinție, Guvern fac posibilă afirma-
rea acestei identități prin legislație şi 
sprijin financiar. UCRR este activ în 
Grupul Minorităților Naționale din 
Camera Deputaților, unde poziția 
noastră este armonizată cu organi-
zațiile etniilor reprezentate în forul 
legislativ românesc. De altfel, Gru-
pul Minorităților Naționale este în 
permanent dialog cu celelalte gru-
puri parlamentare pentru a conlucra 

în favoarea interesului național, pe 
plan intern şi extern. Noi, coştien-
tizăm pe deplin faptul că România 
este membră a Uniunii Europene 
şi, în consecință, nu ne abatem de la 
acest drum atunci când este solicita-
tă prezența noastră la diverse acțiuni 
internaționale. 

Noi credem că viitorul rutenilor 
este structural legat de cel al Uniu-
nii Europene. Aceasta asigură afir-
marea concretă a democrației, pre-
misă esențială pentru manifestarea 
identității noastre rutene. Cvasito-
talitatea țărilor unde locuiesc ruteni, 
Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, 
Croația, România, sunt membre ale 
Uniunii Europene iar Serbia este pe 
drumul final al integrării. Toate aces-
tea ne întăresc convingerea că euro-
penismul asigură un climat deplin 
favorabil rutenismului. Aşteptăm 

cu încredere clipa când toate țările 
continentului nostru unde locuiesc 
ruteni vor fi membre ale Uniunii Eu-
ropene. De altfel, prima manifestare 
națională modernă a rutenilor s-a 
derulat în timpul Revoluției din anii 
1848-1849. Atunci liderul spiritual şi 
politic al etniei noastre, Aleksander 
Duhnovici, a concretizat deviza ru-
tenilor valabilă şi azi: Am fost, sunt şi 
voi rămâne rutean. Deci, acest drum 
pe care ni-l asumăm este de fapt o 
continuare a valorilor afirmate de 
patriarhul spiritual al rutenilor Ale-
ksander Duhnovici. Cea de-a treia 
renaştere națională a rutenilor, con-
cretizată după anul 1989, continuă 
evoluția ruteană pe un drum ascen-
dent astfel încât să nu existe nici un 
dubiu cu privire la istoria şi pereni-
tatea rutenilor.

Ruteni din Bucovina                                                                                                                                                         Ruteni din Maramureș

Ruteni din Croația, Ucraina, Serbia, România, Ungaria și Polonia
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