Dorinta romanilor: Marea Unire

Suntem in anul 2020. Traim liberi. Avem o tara mare formata din trei provincii istorice:
Transilvania, Tara Romaneasca si Moldova. Dar oare al cui este meritul pentru toate acestea? Va
voi raspunde la aceasta intrebare si poate si la altele…Vedeti voi, tara noastra nu a fost unita si
nici libera dintotdeauna. Provinciile istorice in care traiau romanii erau Moldova, Tara
Romaneasca, Transilvania si Basarabia.
Transilvania nu era o tara independenta. Voievodul lua insa anumite decizii economice si
administrative cu ajutorul nobilimii si reprezentantilor sasilor, secuilor si romanilor. Incepand de
la jumatatea secolului XIV traiul romanilor din Transilvania a devenit din ce in ce mai greu, ei nu
au mai fost primiti intre grupurile privilegiate. Treptat, prin legi discriminatorii, romanii, desi
populatie majoritara, sunt decazuti pe o treapta inferioara celorlalte natii recunoscute iar credinta
lor ortodoxa, de asemenea nerecunoscuta, este numita “schismatica”.
Intr-o alta provincie romaneasca, Basarabia, odata cu ocuparea ei in 1812 de Imperiul
Tarist situatia romanilor era deopotriva de grea. Regele pusese in aplicare un proces de rusificare
prin: biserica (cartile romanesti au fost distruse), scoala si justitie. Din 1867 limba romana a fost
interzisa in scolile basarabene, limba rusa devenind obligatorie.
In schimb romanii, ajutati de Dumnezeu, erau foarte curajosi si iubitori de tara. Atunci
traiul era foarte greu dar ei, luptau si munceau, sperand la ziua cand urmasii lor vor trai intr-o tara
mare si libera. Atunci cand romanii aveau o dorinta, chiar daca apareau greutati si impotriviri, ei
nu renuntau.
Pentru prima data unirea provinciilor istorice a fost facuta de voievodul Mihai Viteazul in
vara anului 1600. Atunci el a facut pentru prima data stema comuna avand pe ea cele trei state. El
a refacut astfel vechea Dacie si a infaptuit visul de secole al romanilor Unirea insa nu a putut dura,
nu a avut conjunctura favorabila, voievodul fiind asasinat de nobilime la 9/19 august 1601. Dar a
fost suficient ca romanii sa continue sa viseze la ziua cand vor fi uniti.
Mai tarziu, in ianuarie 1859 romanii au dat dovada de o mare abilitate alegand mai intai in
Moldova si apoi in Tara Romaneasca acelasi domnitor: Alexandru Ioan Cuza.Desi marile puteri
au fost puse in fata faptului implinit, abilitatile diplomatice ale oamenilor nostril politici au facut
ca unirea sa fie consfintita. Astfel s-a infaptuit un prim pas al unirii insa in gandurile tuturor
speranta era pentru Unirea cea Mare
Acum am sa va povestesc cum au castigat romanii libertatea si cum s-a realizat Unirea cea
Mare.
Pe 10 octombrie 1914 Regele Carol I a murit. Atunci era inceputul Primului Razboi
Mondial, se luptau doua tabere vrajmase: Antanta (Franta, Anglia, Rusia) si Puterile Centrale

(Germania, Austro-Ungaria, si Imperiul Otoman). Carol I ar fi vrut sa lupte alaturi de fratii lui dar
romanii voiau in cealalta tabara. De aceea Carol I a si murit, datorita acestei mari griji. In locul lui,
Ferdinand a devenit rege, dar si el a ramas cu problema alegerii intre cele doua tabere. Ferdinand
a ales sa lupte dupa dorinta romanilor, adica alaturi de Antanta. Romanii isi doreau ca in acel
razboi sa elibereze Transilvania din robia Austro-Ungariei. Pentru prima data, romanii simteau ca
vor putea realiza Unirea cea Mare.
Treceți batalioane române Carpații
La arme cu frunze și flori
V-astepata izbânda vă așteaptă și frații
Cu inima la trecători.
Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă
Nădejdea e numai la noi (…)
Regina Maria a fost mama cea buna pentru noi romanii in acei ani de razboi. L-a sustinut
pe Ferdinand, a ajutat soldatii raniti si nicio clipa nu i-a fost frica de infrangere.
Noi, acum, privind in urma, stiind finalul fericit, nu intelegem prin ce greutati au trecut
romanii atunci. Romanii incepusera bine razboiul, intrasera in Transilvania si cucereau oras dupa
oras. Dar au aparut germanii care i-au incoltit luand mii de romani prizonieri. Pe negandite, romanii
mai aveau doar Moldova. Acum se luptau pentru a nu disparea complet de pe harta Europei. Cu
tot ce aveau mai sfant, romanii au strigat “Pe aici nu se trece!” la Marasti, Marasesti, Oituz, pe
vaile raurilor in muntii nostri. Peste tot, in acele locuri, acum vedem palcuri de cruci albe…atunci
era doar sange…Tot raul merge pana la un punct, apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu vine binele. In
1916-1917 aliatii francezi au venit in ajutorul nostru trimitandu-l pe generalul Berthelot sa aduca
arme. Romanii au castigat si au inceput sa impinga inapoi inamicii, pas cu pas.
Prin diplomatie, in contextual in care Imperiul tarist se destrama din cauza revolutiei
bolsevice, reprezentantii romanilor din Basarabia: Pantelimon Halippa, Ion Pelivan, Daniel
Ciugureanu, Ion Inculet, Constantin Stere si Onisifor Ghibu au obtinut unirea Basarabiei cu
Romania fara sa mai curga un strop de sange.
Pe data de 1 Decembrie 1918, desi cerul era mohorat, la Alba Iulia s-au strans peste o suta
de mii de romani imbracati in straie nationale. Era o atmosfera de mare sarbatoare. Decizia de
unire a Transilvaniei cu Romania a fost luata de Adunarea Nationala (vreau sa amintesc nume
mari: Vasile Goldis, Gheorghe Pop de Basesti, Ioan Ignatie Papp, Demetriu Radu, Ioan Flueras,
Alexandru Vaida Voievod, si multi, multi altii).
Veniti, voiosi, azi frati romani
Pe campul libertatii
Caci rasarit-a in sfarsit

Si soarele dreptatii
Caci noi si prietenii nostril toti
Vom fi in veci uniti (…)
Dupa aceea Regina Maria a mers la Paris pentru conferinta de pace. Ceea ce romanii
castigasera cu sange, Regina pecetluia cu abilitatea ei diplomatica. In acel moment istoric,
conducatori si supusi, toti erau intr-un gand. Toti erau romani! Din 1919 Romania Mare era pe
harta Europei si era stiuta de toate tarile. Pe data de 15 octombrie 1920, la Alba Iulia, Ferdinand si
Maria erau incoronati ca regi ai Romaniei Mari.
Inaintasii nostri au luptat pentru ceea ce avem noi astazi. Ei au avut un vis maret si noi
traim acum dorinta lor. Trebuie sa le cinstim jertfa. Pentru ei si prin ei noi putem spune cu mandrie:
“ Suntem romani si suntem liberi!”

