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24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române
miercuri, 14 februarie 2018

Data de 24 Ianuarie 2018 marcheaz a 159-a aniversare a Unirii Principatelor Române.

Ziua de 24 ianuarie a rmas în istoria românilor ca data la care s-a înfptuit Unirea Principatelor Române, în anul 1859, la
foarte scurt timp dup numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei i al rii Româneti.

Dup mai muli ani în care paii spre îndeplinirea acestei dorine au fost &bdquo;mrunii&rdquo; de atitudinea marilor puteri
ale Europei, aceasta a devenit realitate, într-un context favorabil, care a dus, pe parcurs, la transformarea
&bdquo;României&rdquo; de atunci într-un stat modern, aducând pentru prima dat câteva elemente occidentale în viaa
românilor.

Unirea Principatelor Române, cunoscut ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia),
reprezint unificarea vechilor principate, Moldova i ara Româneasc, într-un Principat unit. Actul istoric a fost unul energic i
curajos, voina naiunii române, care a pus Europa în faa faptului împlinit.

Mica Unire este considerat a fi primul pas important pentru formarea statului naional unitar român, dup ce, la 5 ianuarie
1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales în unanimitate domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859, este ales i domn al rii
Româneti. Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poarta Otoman i de Austria drept o înclcare a Conveniei de
la Paris, îns în textul Convenciei din 1858 nu era stipulat ca domnii alei în cele dou Principate s fie persoane separate.

Unirea celor dou principate a fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere cultural i economic între cele dou ri.
Procesul a început în 1848, odat cu realizarea uniunii vamale între Moldova i ara Româneasc, în timpul domniilor lui Mihail
Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu, iar deznodmântul rzboiului Crimeii a dus la un context european favorabil realizrii
unirii.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, dei scurt (1859-1866), a fost perioada de maxim dezvoltare a României moderne.
Marele merit al lui Cuza a fost c a reuit s aduc recunoaterea internaional a Unirii Principatelor Române i, prin reformele
sale din toate domeniile, a pus bazele statului român modern. Noua ar a început s se numeasc România abia dup
abdicarea lui Cuza, din anul 1866, când a fost redactat prima constituie.

Dup 159 de ani de când s-au întâmplat toate acestea, ziua de 24 ianuarie ne face s retrim, cel puin la nivel de poveste,
aceti câiva pai fcui de strmoii notri pentru tot ce înseamn astzi România. În istoria colectiv a naiunii române, aceast data va
rmâne, pentru totdeauna, ca fiind ziua Micii Uniri, iar noi avem datoria s nu ne uitm trecutul, dar nici principiile care i-au
determinat pe strmoii notri s lupte pentru concretizarea acestui ideal naional.
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În tot acest timp, în care dou dintre principatele române au reuit s se uneasc, Transilvania se afla sub stpânire austriac, iar
din 1867, sub dominaie austro-ungar, pân în 1918, când a avut loc Marea Unire de la Alba Iulia. Punând bazele României
moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etap esencial pe drumul unitcii nacionale, a crei întregire deplin avea s se
înfptuiasc în 1918.

Maria Giurchica
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