
”….nu vom fi puternici decît atunci cînd vom fi uniţi.” 

       (M.Kogălniceanu ) 

 

      Astăzi, 24 ianuarie 2023, se împlinesc 164 de ani de când domnitorul Alexandru Ioan Cuza 

înfăptuia Unirea Moldovei cu  Țara Românească,  sub numele de "Principatele Unite ale Moldovei și Țării 

Românești" , primul pas spre devenirea României de astăzi.  

Unirea Principatelor române reprezintă, fără îndoială, cea mai importantă realizare a națiunii 

române din sec. XIX. 

    Dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza în Moldova și Țara Românească a fost, cu 

certitudine, cea mai ințeleaptă decizie a oamenilor politici ai acelor vremi și dovada supremă a 

patriotismului de care au fost în stare, aceștia, punând în prim plan interesele națiunii. 

    Discursul lui Mihail Kogălniceanu, în numele Adunării Elective, exprimă cel mai bine speranțele 

care se puneau în noul domn: 

 „Prin înălțarea ta pre tronul lui Ștefan cel Mare, s-a reînălțat însăși naționalitatea română….. 

Alegându-te pe tine domn, în țara noastră, am vroit să arătăm lumei aceea ce toată țara 

dorește: la legi nouă om nou.  

O, Doamne! Mare și frumoasă îți este misia...Fii dar omul epohei; fă ca legea să înlocuiască 

arbitrariul, fă ca legea să fie tare; iar tu, Măria ta, ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei 

pentru cari mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi. ….Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn 

cetățean; urechea ta să fie pururi deschisă la adevăr, și închisă la minciună și lingușire''. 

    Discursul lui C.A. Rosetti,  pune încă o dată in evidență, dorința de unire a românilor, din ambele 

principate : „Măria Ta, suntem fericiţi că Adunarea electivă din Bucureşti ne-a onorat cu marea şi 

frumoasa misiune de a depune coroana lui Mihai în mâinile Măriei Tale, căruia fraţii noştri de aici au 

încredinţat coroana lui Ştefan … Românii munteni au încoronat în Măria Ta, nu un individ, ci marile 

principii de viaţă ale naţionalităţii noastre .… Atâta timp cât Tu vei purta stindardul Unirii, al 

naţionalităţii, al justiţiei şi al libertăţii, muntenii şi moldovenii, te vor urma ca un singur om.” 

Entuziasmul dublei alegeri a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost incredibil în rândul 

populației.  

Călăuziți, ca multe alte popoare europene, ale acelor vremuri, de dorința de emancipare 

națională, conștienți de legitimitatea aspirațiilor lor, românii din cele două Principate reușeau, la 24 

Ianuarie 1859, să dea istoriei un alt curs, decât cel stabilit de harta intereselor externe. 

   Unirea Principatelor a fost posibilă, deopotrivă, prin eforturile politice și diplomatice ale unor 

oameni de stat vizionari, prin relațiile de prietenie cu țări-cheie în concertul european al momentului și, 



cel mai important, prin convergența în spirit a întregii națiuni, care a determinat masele populare din 

Principate să-și ia în propriile mâini, destinul. De altfel, tot Kogălniceanu sublinia  faptul că :„Unirea este 

actul energic al întregii naţiuni române. Unirea, Naţiunea a făcut-o!”  

  Nu putem să trecem sub tăcere meritele viitorului domn, care,  în momentul, când  a fost ales, 

era o personalitate notorie, complexă și completă, un luptător activ pentru unire, un bun cunoscător al 

problemelor administrative, legislative, judecătoreşti şi militare. Din acest motiv , Beclard, consulul 

Franţei la Bucureşti, raporta ministrului său de externe că „Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza a fost o 

manifestare cu totul naţională. Adaug, şi nu-mi va fi greu să demontrez, că această manifestare devenise 

necesară." 

  „Unirea cea mică”, după cum o denumea, atât de plastic , Bogdan Petriceicu Hașdeu, are adânci 

semnificații istorice pentru generațiile de astăzi. Ea arată că românii, dincolo de divergențe și dispute 

firești, până la un punct, dincolo de sinuozitățile scenei internaționale, pot să realizeze fapte remarcabile 

în condițiile existenței unui proiect de anvergură, capabil  să-i solidarizeze, să-i unească, să-i 

responsabilizeze. Lipsa acestuia pentru generațiile de astăzi este resimțită acut, ceea ce explică, în parte, 

stările de lucruri negative din societatea românească. 

Dragi compatrioți, astăzi și nu numai astăzi, la 164 de ani de la această mare realizare istorică a 

neamului nostru, se cuvine să ne aducem aminte cu respect de cei care au înfăptuit-o și să căutăm să 

învățăm din lecțiile trecutului, pentru ca prezentul să fie mai bun, viitorul mai luminos și să nu uităm 

nicicând că : „În unire, stă puterea!” 

La mulți ani, România! 

La mulți ani, române ! 

Oriunde te-ai afla, nu uita de Țara ta! 


