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O NOUÃ CAR TE VALOROASÃ
DESPRE MAREA UNIRE

M

area Unire din anul 1918, precum se ºtie, a marcat ora astralã în istoria bimilenarã a românilor,
deoarece atunci s-a realizat plenar idealul
politic, naþional ºi visul secular al tuturor românilor.
Cu prilejul aniversãrii a 90 de ani de la mãreþul eveniment,
bibliografia imensã a Marii Uniri se completeazã cu noi lucrãri
ºtiinþifice ºi publicistice de valoare. Printre ele se numãrã ºi
volumul tematic Românii din afara graniþelor Þãrii: 90 de ani
de la întregirea Regatului României, Casa Editorialã
„Demiurg”, Iaºi, 2008, 140 p.
Volumul, coordonat de Iulian Pruteanu-Isãcescu ºi Irina
Ioniþã, reuneºte comunicãrile susþinute de cunoscuþi cercetãtori din Iaºi, Bucureºti, Cluj-Napoca, Timiºoara, Sibiu ºi
Chiºinãu, în cadrul Simpozionului Internaþional „Românii din
afara graniþelor Þãrii. Iaºi-Chiºinãu: legãturi istorice”, ediþia a
III-a, desfãºurat la Iaºi ºi Chiºinãu în perioada 8-12 aprilie
2008.
Lucrarea începe cu Prefaþa, semnatã de Iulian PruteanuIsãcescu ºi Preambulul, Marea Unire ca eveniment coronar
al luptei pentru unitate, semnat de academicianul Mihai
Cimpoi, preºedinte USM, iar apoi urmeazã Mesajele
Preºedintelui ASTREI, prof.univ.dr. Dumitru Acu, ºi a prof.
Areta Moºu, vicepreºedinte al ASTREI ºi preºedinte al
Despãrþãmîntului „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, precum ºi
Declaraþia Adunãrii solemne de la Chiºinãu închinatã aniversãrii a 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu
România, la 27 martie/9 aprilie 1918.
Volumul propune cititorului preþioase studii de istorie ºi
filologie, care trateazã diverse probleme ale epopeii Marii
Uniri: Victor V. GRECU, Unirea – ctitorie a Astrei;
Constantin MARINESCU, Momente semnificative din lupta
românilor transilvãneni ºi bucovineni, pentru unitate naþionalã, desfãºurate în Basarabia; Ionel CIONCHIN, Unirea ºi
suveranitatea naþiunii române în opera diplomatului francez
Felix Colson; Dorel MAN, Onufrie VINÞELER, Ardelenii ºi
Unirea Basarabiei cu România; Viorel ENEA, Procesul democratic al Unirii Basarabiei cu România; Rodica
PORÞEANU, Alexandru PORÞEANU, Începutul înfãptuirii
Marii Uniri din 1918. 90 de ani de la Unirea Basarabiei; Ion
AGRIGOROAIEI, Iaºii ºi Unirea Basarabiei cu România;
Maria DANILOV, Unirea din 1918. Ecouri basarabene;
Gheorghe ZBUCHEA, Luptãtorul naþional Constantin Stere
între Iaºi, Chiºinãu ºi Bucureºti; Ion ÞURCANU, Învãþãminte
ale Marii Uniri din 1918, cu o privire specialã asupra
Basarabiei; Stelian DUMISTRÃCEL, Reflexe lingvistice ale
Marii Uniri. La finele volumului sunt reproduse principalele
documente oficiale ale întregirii Regatului României.
Primãvara Marii Uniri din 1918, fapt cunoscut, a pornit din
Basarabia ºi subiectul acesta este reflectat amplu în volumul
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de faþã. La acest
capitol se evidenþiazã
comunicarea
laboriosului istoric
basarabean
dr.
Maria Danilov, care
prezintã în profunzime o carte unicã ºi
foarte rarã, Cum s-a
fãcut
Unirea
Basarabiei
cu
România (Madrid, 1969), semnatã de Anton Crihan (18931993), – cel mai longeviv membru al „Sfatului Þãrii”, care a
votat Unirea Basarabiei cu Patria-mamã România la 27 martie
1918 ºi care scria profetic la 1969, în aceastã lucrare:
„Imperiile [...] nu sînt veºnice nici ele. Istoria a înregistrat
nenumãrate prãbuºiri de imperii [...]. Mai tîrziu sau mai
devreme va veni ºi aceea a Imperiului Sovietic. [...] Basarabia
va redeveni din nou româneascã” (p. 11).
Materialele inserate în volumul prezentat aici confirmã
încã o datã cã Marea Unire din 1918, inclusiv Unirea
Basarabiei cu Patria-mamã România, a fost un act firesc ºi
legitim de realizare a dreptului naþiunilor la autodeterminare.
Unirea s-a înfãptuit prin eforturi ºi sacrificii enorme ºi de
duratã ale miºcãrii naþionale de eliberare ºi unioniste panromâneºti, care s-a bucurat atunci de înþelegerea ºi sprijinul
activ al marilor puteri aliate (Franþa, Anglia, Italia, SUA), care
luptau pentru soluþionarea primului conflict mondial în baza
dreptului naþiunilor la autodeterminare. Prin tratatele de la
Paris, Marea Unire a fost recunoscutã internaþional.
Autorii studiilor din volum subliniazã întemeiat cã Marea
Unire n-a fost pe placul forþelor imperiale revanºarde, cã
ascensiunea statului român întregit (România Mare) a fost
baratã de pactul Molotov-Ribbentrop, din 23 august 1939, care
a dus la raptul Basarabiei, nordului Bucovinei ºi þinutului
Herþei de cãtre URSS, în 1940 ºi 1944.
Prãbuºirea imperiului sovietic (URSS) în 1991 ºi aderarea
României la NATO (2004) ºi Uniunea Europeanã (2007) au
creat o ºansã realã de reunire pe cale paºnicã a teritoriilor
naþionale româneºti înstrãinate, concomitent cu integrarea
euro-atlanticã a Republicii Moldova ºi Ucrainei.
Urmaºii fãuritorilor Marii Uniri din 1918 nu au dreptul sã
rateze aceastã ºansã istoricã, fiind datori sã þinã cont ºi de
povaþa înþeleaptã a marelui luptãtor unionist basarabean
Constantin Stere, care scria la 22 martie 1918: „La vreme nu
ne-am fãcut datoria […]. Ne vom trezi, cel puþin, de acum
înainte […]?”.
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