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Consideraþii introductive

Prezentul studiu reprezintã o evocare a modului în care s-a configurat România
Mare în anul 1918 ºi a modului în care a fost receptatã ºi consimþitã de cãtre
locuitorii Dobrogei care în perioada respectivã se aflau într-o situaþie extrem de
complexã. S-a vehiculat în spaþiul public ideea conform cãreia Dobrogea a fost
„absentã“ în cadrul evenimentelor desfãºurate la Alba Iulia la începutul lunii
decembrie 1918. Realitãþile consemnate în presa epocii, documentele emise de
cãtre autoritãþile militare ºi de cele administrative, pãstrate în arhive, descriu ta-
bloul unei provincii devastate de rãzboi ºi de efectele regimului de ocupaþie.

Dificultãþile majore pe care au fost nevoiþi sã le suporte dobrogenii datoritã
regimului de ocupaþie germano-bulgarã1 au avut urmãri semnificative ºi în planul
mentalului colectiv. Izolatã de restul teritoriului românesc, Dobrogea a cunoscut
douã faze ale regimului de ocupaþie exercitat de Puterile Centrale. În prima fazã
(care a durat câteva luni) era recunoscut un condominium de ocupaþie exercitat
de Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria ºi Turcia. Bulgarii s-au comportat abomi-
nabil cu locuitorii teritoriului ocupat, s-au dedat la cruzimi ºi acte de violenþã ex-
tremã, au procedat barbar la jefuirea cu brutalitate a bunurilor gãsite. Bulgarii le
fãcuserã multe greutãþi germanilor, aceasta fiind cauza pentru care s-a organizat
o proprie administraþie de ocupaþie a germanilor pentru gestionarea Dobrogei
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ocupate2. Incapacitatea administraþiei militare bulgare staþionatã în Dobrogea a
condus la acest rezultat dezastruos. Exemplul ocupaþiei germano-bulgare a Dobrogei
între 1916-1918 explicã aceastã incapacitate a statului bulgar. În 1917 era publicat
la Constanþa un document intitulatDenkscrift der Deutschen Etappen in Verwaltung
in der Dobrudscha-Abgeschlossen Mitte April 19173. Este vorba despre un raport
întocmit de administraþia militarã germanã din Dobrogea care grupeazã un numãr
de cinci surse documentare de mare importanþã pentru provincie. Primele trei
surse documentare sunt reprezentate de un periodic întocmit ºi publicat de coman-
damentul militar german sub titlulDeutsche Etappen Verwaltung in der Dobrudscha
ale cãrei prime trei numere sunt difuzate în 21, 22, 23 noiembrie 1916.

Acest raport al armatei germane concluziona cã administraþia bulgarã nu se
ridica la nivelul administraþiei germane, nici mãcar a celei otomane de pânã la
1878. Raportul întocmit de ofiþerii germani este elocvent pentru analiza evoluþiei
societãþii ºi administraþiei bulgare care rãmãsese încremenitã în timp ºi aplica
practici specifice Evului Mediu. Urmãtoarele douã surse sunt consemnate sub
denumirea Dobrudscha Bote, care apar cu data de 24 noiembrie 1916 ºi cuprind
statisticile prezentate în cadrul periodicelor statistici care prezentau numãrul
mare al populaþiei româneºti care trãia la acel moment în Dobrogea. Comporta-
mentul bulgarilor va fi fost motivat – conform acestor surse – de tensiunile ºi
frustrãrile create în societatea bulgarã de „anexarea“ Dobrogei de Sud de cãtre
Regatul României cu ocazia Pãcii de la Bucureºti din 1913. La momentul ocu-
paþiei Dobrogei (1916) acest episod nu a fost uitat, era viu în mentalul colectiv
al politicienilor ºi liderilor militari bulgari ceea ce a determinat comportamentul
extrem de brutal, în special asupra populaþiei româneºti.

La 1 Decembrie 1918, Dobrogea era ocupatã parþial. Dupã bãtãlia de la Turtucaia,
din 1916, unde Armata Românã a suferit o mare înfrângere, trupele bulgaro-ger-
mane au atacat Dobrogea, care a rãmas sub ocupaþie strãinã pânã în decembrie
1918. Prefecþii judeþelor din Dobrogea, refugiaþi la Brãila au revenit în provincie
în ziua de 30 noiembrie. Un exemplu este cel al reinstalãrii prefectului judeþului
Constanþa Dimitrie N. Negulescu la 1 decembrie 1918. Acesta emite primul act
administrativ dupã reinstalare, multiplicat ºi afiºat pe strãzile principale ale ora-
ºului Constanþa prin care anunþa cã: „mâine, (2 decembrie 1918), ora 10 dimi-
neaþa se va oficia un serviciu religios în Catedrala oraºului (în cinstea) reocupãrii
Dobrogei de cãtre autoritãþile române“4.Acelaºi act administrativ informa populaþia
oraºului cã: „dupã terminarea serviciului religios va urma solemnitatea instalãrii
autoritãþilor administrative ºi judecãtoreºti în localul Palatului de Justiþie de aici“
(din Constanþa, n.n.)5. La eveniment era invitatã (ºi rugatã) sã participe „toatã
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populaþiunea oraºului sã asiste la aceastã solemnitate“6. În acelaºi demers de re-
venire a populaþiei, a autoritãþilor ºi personalitãþilor publice face parte ºi con-
semnarea cercetãtorului ºi publicistului Constantin Brãtescu care, afectat de ima-
ginea Dobrogei devastate, consemna cu amãrãciune realitatea de la faþa locului.
Evocat de Mariana Iancu, Constantin Brãtescu afirma: „Când ne-am pornit în
toamna anului 1918 din pãmântul de rezistenþã eroicã al Moldovei iarãºi cãtre
þãrmurile Mãrii Negre, spre a ne regãsi cãminurile pãrãsite, noi ºtiam mai înainte
cã vom afla multã jale ºi pustiu în frumoasa noastrã provincie dobrogeanã. Dar rea-
litatea a întrecut cu mult aºteptãrile noastre. Stâlpii uriaºi ai podului de peste Borcea,
lipsiþi de cununa lor dantelatã, de oþel, peste care alergau din largile câmpii ale
þãrii spre valurile Mãrii ºi avuþia ºi sufletul românesc, mãrturiseau acolo, ca un
simbol dureros, ruptura vremelnicã a Dobrogei de trupul patriei-mame.“7

Dupã trecerea fluviului, dezastrul lãsat de trupele de ocupaþie l-au întristat pânã
la exasperare pe C. Brãtescu care scria: „Oraºele noastre nu mai erau oraºele în-
sufleþite ºi pline de zvonul vieþii de odinioarã, ci ne priveau ca niºte hârci uscate
cu ochii scoºi, din zidurile ruinate, din ferestrele ºi uºile oarbe, din fierãriile rã-
sucite de dogoarea focului, din murdãria vremii aºternutã peste ele. Satele noastre
nu mai erau satele mulþãmite ºi fremãtând de hãrnicia zilelor de lucru ºi de bucuria
zilelor de sãrbãtoare; ci multe din ele, cele mai multe, stau aproape pustii, ca niºte
cimitire învechite, cu albele ºi curatele cãsuþe dãrâmate, ele care erau cãminuri
fericite de veterani, colonii de albine neobosite, puternice ºi întinse cãmine de
vechi dobrogeni cu grai romanic“8, aºa cum putem citi în articolul Marianei Iancu.

Intelectuali ºi tineri studenþi susþin Marea Unire

Evenimentele premergãtoare Marii Uniri ºi presiunea opiniei publice din
Vechiul Regat pentru intrarea în rãzboi de partea Antantei au avut ecouri ºi în
Dobrogea, teritoriu intrat în componenþa României la 1878. În cadrul unei expo-
ziþii documentare de la Constanþa este prezentat efortul unor tineri de a înfiinþa în
anul 1913 o revistã care avea titlul România Mare. Publicaþia se pronunþa deschis,
în perioada neutralitãþii, pentru intrarea României în rãzboi de partea Antantei
pentru ca (la finalul rãzboiului) sã fie posibilã realizarea unirii provinciilor ro-
mâneºti, aºa cum putem afla într-un articol din presa scrisã9. În acelaºi articol
aflãm cã mai multe publicaþii10 dobrogene susþineau lupta naþionalã ºi idealul
unirii românilor, deºi locuitorii Dobrogei se aflau, la rândul lor, într-o situaþie ex-
trem de grea datoritã ocupaþiei militare a provinciei.
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Tot pe un front din Dobrogea vor fi prezenþi ºi doi importanþi oameni de cul-
turã români: George Topârceanu11 ºi Octavian Goga care s-au înrolat în armatã
ca simpli soldaþi ºi care au trãit actul unirii cu o implicare totalã la finalul rãz-
boiului. George Topârceanu, dupã ce a luptat pe frontul de sud a fost luat prizonier
ºi, pe baza experienþei personale din rãzboi, a publicat Amintiri din luptele de la
Turtucaia. Dupã experienþa frontului, Octavian Goga se va retrage la Iaºi unde
va activa în cadrul redacþiei ziarului România acolo unde i-a întâlnit pe Mihail
Sadoveanu, Alexandru Vlahuþã ºi Lucian Blaga.

În acelaºi oraº Iaºi, capitala vremelnicã a României, unde se refugiaserã ºi
intelectualii dobrogeni ai lui I. N. Roman, Nicolae Iorga a þinut viu spiritul naþional,
organizând activitãþi culturale. La una dintre aceste întruniri, care a avut loc la 8
noiembrie 1918, a fost prezent ºi un student din Dobrogea, D. Ciupercescu, aflãm
dintr-un document exclusiv aflat la arhivele Muzeului Naþional de Istorie ºi
Arheologie Constanþa. „Ca dobrogean ºi în numele studenþimii dobrogene, aduc
salutul nostru frãþesc împlinirii vremii de astãzi. ªi noi, dobrogenii, am plãtit cu
multã jertfã idealul ce-l vedem acuma realizându-se. Prin petecul de hârtie de la
Bucureºti am fost cel mai crunt loviþi, vãzându-ne pãmântul nostru, al lui Mircea,
trecut în seama acelora care au pângãrit femeile ºi copiii. Totuºi, noi am nãdãjduit
plângând, dupã ziua cea mare, când ne vom vedea iarãºi liberi. Ora a venit mai
iute decât ne-am gândit noi, ºi a venit odatã cu victoria iubiþilor noºtri aliaþi, care
ne-a fãcut sã înfãptuim ceea ce am visat ºi ceea ce era o necesitate istoricã“, scria
studentul.

Conform aceluiaºi act, D. Ciupercescu afirma: „Noi, dobrogenii, privim cu
bucurie ºi cu veselie acest ceas ce ne-a fost dat sã-l trãim ca sã vedem, dupã
atâtea jertfe ºi secole de aºteptare, unirea tuturor românilor în România Mare ºi
sub sceptrul înþeleptului ºi viteazului nostru rege, Ferdinand I deci sã strigãm cu
toþii, într-un glas: «Sã trãiascã România Mare!»“.

Iaºiul era, la acea vreme, capitala Regatului României, iar întreaga Moldovã
a fost pentru românii refugiaþi aici un adevãrat „pãmânt al fãgãduinþei“. La Iaºi,
regele Ferdinand I ºi regina Maria au pregãtit Marea Unire de la 1918. „Acolo
se desfãºurau activitãþi, întruniri, începuserã sã vinã ardelenii sã se înregimenteze
în Armata Românã. Iorga a strâns în jurul Neamului Românesc, ziar pe care îl
fãcea cam singur, o seamã de intelectuali români din toate provinciile, preocupaþi
de unire“, confirmã istoricul Valentin Ciorbea.

Provocãri interne ºi externe

În faþa noului stat unitar modern, s-a deschis odatã cu momentul istoric de 1
decembrie 1918, un lung proces de modernizare pe care elitele politice interne
ºi l-au asumat treptat.Astfel, deºi unirea din 1918 fusese realizatã, noul stat trebuia
consolidat prin mãsuri care sã-i asigure caracterul naþional ºi unitar pe care îl
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proclamase prin deciziile mai sus amintite. Anii de dupã primul rãzboi mondial
au însemnat ºi au constituit o perioadã de dezvoltare pe mai multe planuri pentru
statul român, dar au însemnat pe de altã parte ºi anii ce au anunþat o serie nouã
de primejdii ºi confruntãri pentru care conducãtorii þãrii trebuiau sã adopte mã-
suri imediate.

Întrucât întreg regimul politic al statului fusese modificat, dar ºi mãrit prin inclu-
derea de noi teritorii, se cereau mãsuri urgente, în vederea soluþionãrii proble-
melor legate de aspectele sociale, legale, politice ºi instituþionale ale României
Mari. În chiar ultimele luni de ocupaþie s-au organizat douã adunãri ale bulga-
rilor din Dobrogea „prezentate ca fiind voinþa întregului popor dobrogean“ aºa
cum descriu Gheorghe Dumitraºcu ºi Lavinia Gheorghe într-un material în care
explicã condiþiile ocupaþiei ºi dramele trãite de dobrogeni în ajunul lui decembrie
1918. Acestor acþiuni de intimidare le-au rãspuns alte douã mari manifestãri ale
turcilor ºi tãtarilor din Dobrogea prin care comunitãþile etnice amintite doreau
eliberarea de sub ocupaþie a Dobrogei ºi reinstaurarea administraþiei româneºti.
Cele mai importante deziderate erau legate de pãstrarea Dobrogei ºi de a nu o
pierde în favoarea bulgarilor la masa tratativelor. Ioan N. Roman, evocat anterior,
a fost cel care a scris memorii reprezentanþilor Puterilor Aliate ºi asociate prin
care justifica necesitatea pãstrãrii Dobrogei în cadrul statal românesc dar ºi a drep-
turilor care decurgeau de aici. Prin urmare acþiunile ºi demersurile întreprinse de
intelectualii Dobrogei se concentrau „cãtre Parlament, Guvern ºi Casa Regalã,
priveau, în primul rând, problemele acestei pãrþi de Românie“12. Totuºi Dobrogea
aducea contribuþia ei la edificiul naþional din 1918 aºa cum putem afla din pagi-
nile ziarului Neamul românesc din 28 decembrie 1918, p. 1. În articol se nota
faptul cã, în contextul „Serbãrilor Unirii“ organizate la Iaºi, în ziua de 7 decembrie
1918 ,,delegatul populaþiei Dobrogei (este vorba de Ciupercescu) aduce salutul
nostru frãþesc împlinirii vremii de astãzi“13 ºi afirmã în contextul acelor eveni-
mente cã „noi, dobrogenii, privim cu bucurie ºi veselie acest ceas ce ne-a fost
dat sã-l trãim, ca sã vedem dupã atâtea jertfe ºi secole de aºteptare unirea tuturor
românilor“14.

Din cele prezentate mai sus se pot distinge importante sentimente de ordin
religios, etnic, cultural ºi economic în ceea ce priveºte procesul unirii. În Dobrogea,
acest aspect era cel mai bine reprezentat datoritã faptului cã în aceastã provincie
exista o moºtenire etnicã unicã în cadrul statului român. Minoritãþile naþionale ºi
statutul acestora a fost reglementat în intervalul 1919-1940 prin faptul cã, elita
politicã româneascã prin intermediul unei legislaþii, special adaptate contextului,
a demarat un proces de integrare a minoritãþilor naþionale.

Tratatele de pace, încheiate cu Austria, Bulgaria, Ungaria ºi Turcia, Tratatul
de la Paris, din octombrie 1920, precum ºi tratatele privind protecþia minoritãþilor,
încheiate cu Polonia (28 iunie 1919), Cehoslovacia ºi Iugoslavia (10 septembrie
1919), România (9 decembrie 1919) ºi Grecia (10 august 1920) vor confirma ca-
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racterul relativ al sistemului de protecþie a minoritãþilor naþionale15. În locul unor
prevederi generale, uniforme, democratice ºi egale pentru toate statele semna-
tare, Puterile Aliate ºi Asociate, au creat un pachet al drepturilor minoritãþilor pe
care au încercat sã îl aplice doar în anumite state, din diferite considerente ºi in-
terese. Dacã la început, în proiectul iniþial al Pactului, principiul ocrotirii minori-
tãþilor, va fi considerat o obligaþie egalã, pentru toate statele, ulterior, la protestul
delegaþiei britanice, se va stabili aplicarea acestor prevederi, doar în statele create
sau întregite pe ruinele imperiilor otoman, habsburgic ºi þarist. Aceste prevederi
au fost concepute într-o asemenea manierã încât îºi propuneau sã facã o reevaluare,
atât a legislaþiei cât ºi a efectelor acesteia asupra relaþiei stat – societate – minoritãþi
în cadrul statelor reconfigurate dupã sistemul Versailles.

Includerea acestor grupuri etnice în corpul naþiunii române a fost reglemen-
tatã în constituþiile româneºti redactate dupã 1866 care identificã grupurile etnice
ºi pe care le includ în corpul social ca fiind parte a naþiunii române16. Despre acest
din urmã aspect Gusti afirma cã: „naþiunea este o creaþie sinteticã, voluntarã care
reprezintã o unitate socialã, un sistem voluntar cu o motivare biologicã, cosmicã
ºi psiho-socialã, cu voinþa socialã drept „causa movens“ a procesului de naþiona-
lizare ºi cu manifestãrile creatoare pe tãrâmul sufletesc, economic, juridic ºi
politic al vieþii naþionale care formeazã cultura naþionalã“17. Specificul naþional
urmãrit de profesorul Gusti accepta existenþa în corpul naþiunii a minoritãþilor
etnice, diverse ºi extinse la nivelul întregii Românii Mari.

Aceste opinii sunt fundamentate pe analiza documentelor vremii, studiul pro-
gramelor partidelor politice ºi a declaraþiilor date de politicieni în epocã. Prin
analiza unor documente precum publicaþiile politice ºi ziarele, dezbaterile parla-
mentare, hotãrârile ºi legile adoptate de stat, am putut contura o privire de ansam-
blu asupra modului în care statul român a acþionat în sensul includerii minoritãþilor
naþionale ºi totodatã asupra modului în care acestea au fost integrate prin legis-
laþia adoptatã. Considerãm cã, este necesarã actualizarea unei teme precum pro-
cesul de integrare al minoritãþilor naþionale, întrucât cazul românesc are un ca-
racter aparte. Tratarea acestui subiect implicã, pe de o parte analiza legislaþiei
elaborate în intervalul temporal precizat, iar pe de altã parte, analiza efectelor
legislaþiei asupra relaþiei stat – minoritãþi. Faþã de poziþiile celor doi actori, este
interesant de observat unde se plaseazã societatea, în care românii vor constitui
elementul majoritar, aproximativ 70% din populaþie18. Noul stat, reconfigurat în
1918, a devenit „una din piesele de frunte ale sistemului de la Versailles19“.
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Recunoscutã în cadrul Conferinþei de Pace de la Paris, din 1919, România Mare,
îºi va dubla atât teritoriul cât ºi populaþia. Dacã în 1913, va avea o suprafaþã de
130 177 km², pânã în 1920 suprafaþa sa, va ajunge la aproximativ 295 049 km²,
asemãnãtoare cu cea a Italiei (312 510 km²) sau a Angliei (313 373 km²). O
schimbare semnificativã se va produce ºi la nivelul populaþiei, care va creºte de
la 7 160 000 locuitori, pânã la 15 541 000 locuitori, potrivit estimãrilor realizate
în 192020. Dacã pânã în anul 1912, minoritãþile nu vor reprezenta decât 8% într-un
stat naþional relativ omogen, odatã cu Marea Unire, procentul va creºte ajungând
la 30%. România va deveni astfel un stat cu naþionalitãþi multiple. Zona balcanicã
ºi sud-estul Europei a fost reconfiguratã la 1918 ceea ce a însemnat un nou început
în construcþia statului modern.

Revenind la Dobrogea de dupã 1920 s-au conturat diferenþe majore de per-
cepþie între Bulgaria ºi România cu privire la „revendicarea“ provinciei. Dacã
teritoriul ºi populaþia României au fost mult extinse dupã 1918, Bulgaria a rãmas
aproximativ neschimbatã menþinând pretenþiile teritoriale asupra Dobrogei. În
ambele cazuri, însã, chestiunile sociale au fost exacerbate de rãzboi, principala pro-
blemã fiind statutul þãrãnimii, în condiþiile în care majoritatea soldaþilor înrolaþi
pe front au fost þãrani.

Marinari români la Adunarea de la Alba Iulia

Din cotidianul Adevãrul extragem un text comentat ºi publicat de Mariana
Iancu care prezintã un contingent de marinari români care au participat la eveni-
mentele legate de Marea Unire. Textul este relevant ºi prezintã informaþii inedite
ºi foarte puþin cunoscute. Autoarea descrie întreg parcursul contingentului pânã
în Transilvania: „LaAlba Iulia, în data de 1 Decembrie 1918, unde au fost prezenþi
delegaþi din toate provinciile româneºti, printre sutele de steaguri tricolore s-a
aflat ºi drapelul Gãrzii naþionale a marinarilor români de la Pola, adus de pe þãrmul
Adriaticii în centrul istoric al Ardealului. În anii premergãtori Primului Rãzboi
Mondial, soldaþi ºi marinari de diferite naþionalitãþi au fost încorporaþi în armata
ºi flota de rãzboi austro-ungarã. La începutul Primului Rãzboi Mondial, peste
1.700 de marinari români au fost mobilizaþi în flota austro-ungarã, alãturi de cehi,
slovaci, polonezi. În februarie 1918, aceºtia s-au ridicat la luptã, alãturi de ceilalþi
din cauza corvezilor împovãrãtoare, a vieþii de mizerie pe care o duceau.

Scânteia rãscoalei s-a aprins pe nava Sfântu Gheorghe, aflatã în rada portului
Cattaro. La 1 februarie 1918 la bord s-a înfiinþat Comitetul revoluþionar din Cattaro.
Marinarii de pe 40 de nave i-au arestat pe ofiþeri, atrãgându-ºi comandanþii de
partea lor, numãrul rãsculaþilor ridicându-se la peste 6.000. Printre revendicãri
se aflau ºi cele cu rezonanþã naþionalã. Pe 27 octombrie, întreaga flotã militarã
austro-ungarã din Adriatica a arborat drapelul revoluþiei, când românii au cântat
Pe-al nostru steag e scris unire. În aceeaºi zi, s-a organizat ºi o mare adunare a
reprezentanþilor naþionalitãþilor fostului imperiu, la care au participat cehi, iugos-
lavi, italieni ºi români. Pe 29 octombrie a început activitatea de organizare a mari-
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narilor români, la iniþiativa subofiþerului Vasile Seredan ºi a matrozilor Voicu ºi
Silverºanu. Aceºtia au constituit un comitet ºi au trimis o circularã tuturor navelor
ºi unitãþilor din baza navalã de la Pola, convocând o adunare a marinarilor ºi sol-
daþilor români pentru data de 30 octombrie. Mai erau aproximativ 1 000 demarinari
români provenind din Transilvania, Banat ºi Bucovina, restul pierzându-ºi viaþa
în timpul celor patru ani de rãzboi. La solicitarea lui Valeriu Seredan, a fost schiþat
un proiect de rezoluþie al adunãrii marinarilor români, conceput de cãpitanul Caius
Brediceanu, viitorul diplomat al României Mari. De la 1 noiembrie 1918, Garda
marinarilor români a preluat Serviciile Siguranþei Publice din Pola. A urmat un
marº al gãrzii prin oraº, în fruntea coloanei fiind purtat drapelul naþional. În timp
cemarinarii intonau cântece patriotice, orãºenii scandauEviva la Rumenia,Grande,
Bravi rumeni. Ulterior, românii au început pregãtiri pentru plecarea în þarã. Un
prim itinerar a fost gândit pe calea apei pânã la Constanþa ºi apoi, urmând sã tra-
verseze simbolic România pânã la Arad, dar s-a renunþat din cauza lipsei navelor.
Traseul urmat a fost altul. Cu nava Slavia, având arborate drapelele Italiei ºi
României, au pornit la 14 noiembrie spre Fiume în uralele camarazilor italieni,
cehi ºi iugoslavi. De la Fiume au cãlãtorit cu trenul pânã la Arad. Aici se încheia
un drum anevoios. Fraþii erau întâmpinaþi de fraþi, o coloanã impresionantã de
þãrani din Ineu care i-a condus la casa dr. ªtefan Cicio-Pop, unde era instalat Con-
siliul Naþional. Cuvinte calde le-au fost adresate de cãtre Vasile Goldiº. Marinarii
s-au înrolat în gãrzile naþionale ºi împreunã au participat laMareaAdunare Naþionalã
de la Alba Iulia, la 1 decembrie“, aºa cum putem citi în articolul publicat de
Mariana Iancu21.

Primele mãsuri din România Mare

Ca urmare a Unirii, potenþialul economic al României se va dubla crescând
exponenþial legãturile economice tradiþionale, se va contura un cadru
geografico-statal favorabil dezvoltãrii, barierele vamale din interiorul spaþiului
românesc se vor prãbuºi, iar între întreprinderile din Vechiul Regat ºi noile
teritorii unite se vor stabili legãturi directe. În egalã mãsurã, se vor dezvolta
posibilitãþile de valorificare ale bogãþiilor solului ºi ale subsolului, creându-se
treptat condiþiile necesare unei restructurãri calitative ºi cantitative. Acest proces
de restructurare va fi însoþit în paralel de cel de refacere al economiei. Politica
guvernamentalã se va caracteriza prin punerea în aplicare a doctrinei liberale:
„Prin noi înºine!“22. Totuºi integrarea va fi dificilã ºi cu anumite sincope. La 29
noiembrie 1918, dupã guvernul de tranziþie condus de generalul Constantin
Coandã, sarcina noului guvern este preluatã de Ion I. C. Brãtianu, care va domina
perioada de reconstrucþie a statului unitar român cu mãsuri de ordin liberal. Ion
I. C. Brãtianu a condus guvernul pânã la data de 27 septembrie 1919, având ca
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principale obiective, întocmirea reformelor electorale ºi agrare23. Deºi guvernul
prezidat de Brãtianu a fost în esenþã, preocupat de aplicarea reformelor, în ceea
ce priveºte sfera drepturilor la libera exprimare, în ianuarie 1919, conducerea gu-
vernului a decis reapariþia presei socialiste, ºi a conchis la eliberarea unui numãr
însemnat de persoane arestate pe temeiul dreptului la libera exprimare24. Trebuie
sã amintim faptul cã, în acea perioadã, se afla încã în vigoare, un „decret relativ
la cenzura ziarelor, telegramelor ºi a corespondenþei“, decret care completa legislaþia
cu privire la starea de asediu, ºi care data din 6 septembrie 1918. Articolele
acestui decret aplicau, în principiu, cenzura preventivã (autorizarea de cãtre co-
misii aflate sub Preºedinþia Consiliului de Miniºtri a publicaþiilor înaintea apa-
riþiilor lor) ºi precizau tipurile de publicaþii sau formele de manifestare a liberei
exprimãri care trebuiau sa treacã prin cenzurã25.

Concluzii

Dobrogea a fost prezentã în cadrul evenimentelor de la Alba Iulia chiar în con-
diþiile în care teritoriul avea nevoie de organizare ºi reconstrucþia specificã de
dupã rãzboi ºi perioada de ocupaþie. În condiþiile dramatice ale epocii au existat
„emisari“ ai Dobrogei care au dus mesajul de susþinere ºi de integrare a noilor
provincii în teritoriul României întregite. Statul naþional român modern, visul ºi
scopul generaþiilor de dinaintea rãzboiului, s-a concretizat în data de 1 decembrie
1918 ca urmare a deciziilor plebiscitare luate de cãtre Adunãrile Naþionale Repre-
zentative de la Chiºinãu (27 martie 1918), Cernãuþi (28 noiembrie 1918) ºi Alba
Iulia (1 decembrie 1918). Noul stat român unitar a fost configurat pe plan intern,
prin intermediul celor trei hotãrâri, iar confirmarea internaþionalã a venit prin
tratatele de pace de la Paris (1919-1920), care au plasat România întregitã printre
statele Europei, dominatã de principiul naþionalitãþilor.

În faþa noului stat unitar modern s-a deschis odatã cu momentul istoric de la
1 decembrie 1918, un lung proces de modernizare pe care elitele politice interne
ºi l-au asumat treptat ºi pe care l-au aplicat societãþii româneºti. Astfel, deºi Unirea
din 1918 a naþiunii române fusese realizatã, noul stat trebuia consolidat prin mã-
suri care sã-i asigure caracterul naþional ºi unitar pe care îl proclamase prin deci-
ziile mai sus amintite. Anii de dupã Primul Rãzboi Mondial au însemnat ºi au
constituit o perioadã de dezvoltare pe mai multe planuri pentru statul român, dar
au însemnat pe de altã parte ºi anii ce au anunþat o serie nouã de primejdii ºi con-
fruntãri pentru care conducãtorii þãrii trebuiau sã adopte mãsuri imediate. Întrucât
întreg regimul politic al statului fusese modificat, dar ºi extins prin includerea de
noi teritorii, se cereau mãsuri urgente, în vederea soluþionãrii problemelor legate
de aspectele sociale, legale, politice ºi instituþionale ale României Mari.

Ca principale caracteristici dominante ale perioadei de dupã primul rãzboi
mondial rãmân cele legate de mentalitatea populaþiei româneºti ºi de apariþia ºi
diversificarea peisajului partidist. Aceastã mentalitate a fost un rezultat al parti-
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cipãrii populaþiei la rãzboi ºi a cãpãtat un avânt deosebit în urma introducerii vo-
tului universal. Sfera drepturilor ºi libertãþilor cetãþeanului a suferit la rândul sãu
schimbãri majore odatã cu Unirea din 1918. Prin intermediul ºi datoritã acestei
noi mentalitãþi a maselor ºi a clasei politice interbelice, s-a trecut la a se revendica
o mai largã participare la viaþa politicã, socialã ºi economicã. Transformãrile rea-
lizate pe plan intern, dupã unirea din 1918 au avut ca scop redresarea atât socialã
cât ºi economicã a þãrii, ºi s-au concretizat prin mãsuri care au dus la unificarea
sistemului administrativ, a celui legislativ ºi de învãþãmânt26, dar ºi la concreti-
zarea temeiurilor de drept ale statului român care datau din 1866, respectiv din
principiile Constituþiei. Toate aceste schimbãri au dus, aºa cum am amintit mai
sus, la apariþia unor noi clase ºi mentalitãþi, care revendicau la rândul lor noi drep-
turi ºi libertãþi, dar mai ales revendicau condiþii de viaþã mai bune. Întrucât, peri-
oada de dupã 1918, a cunoscut grave probleme în ceea ce priveºte contextul ge-
neral de viaþã al populaþiei – agravat mai apoi de criza financiarã – revendicate
nu numai de clasa intelectualã, dar ºi de noua clasã apãrutã în urma rãzboiului,
care îºi dorea o mai activã participare la viaþa politicã, ºi o informare mai precisã
asupra situaþiilor ºi problemelor statului la vremea respectivã. Integrarea minori-
tãþilor naþionale, în cadrul noului stat format, va fi un proces complex, pe durata
cãruia, elitele politice româneºti vor crea un cadru legal, care sã asigure deplina
egalitate între toþi cetãþenii. Un prim pas în acest sens îl va constitui Decretul
pentru reforma electoralã, adoptat în noiembrie 1918, decret prin intermediul
cãruia, se va renunþa la deosebirile de ordin etnic, dintre locuitorii þãrii: „toþi cetã-
þenii români majori vor alege prin vot obºtesc, obligatoriu, egal, discret ºi secret ºi
pe baza reprezentãrii proporþionale, un numãr de deputaþi proporþional cu populaþia“
(art. 1)27. Ulterior, toate drepturile ºi libertãþile, garantate minoritãþilor de Tratatul
de Pace de la Paris, vor fi confirmate ºi pe plan intern, atât de legea din 26 septembrie
1920, cât ºi de Constituþia din martie 1923. Aceasta va ratifica dobândirea cetã-
þeniei române, acordatã prin Decretele din 30 decembrie 1918 ºi 28 mai 1919
tuturor locuitorilor României, nãscuþi în þarã ºi care nu au fost supuºi unui stat strãin
(art. 133)28. În ceea ce priveºte legea din 26 septembrie 1920, aceasta le va recu-
noaºte tuturor locuitorilor provinciilor româneºti, cetãþenia. Ulterior, legea electo-
ralã adoptatã în martie 1926, va stabili votul universal, egal, direct, secret ºi obli-
gatoriu pentru toþi cetãþenii þãrii (bãrbaþi având peste 21 ani). Perioada 1919-1940
a reprezentat o perioadã de referinþã în istoria României, în cadrul acesteia fiind
puse bazele unui stat modern prin unirea din 1918, ºi, pe de altã parte, fiind peri-
oada în care s-au petrecut, putem spune, cele mai multe schimbãri atât pe plan
istoric din punct de vedere al evenimentelor, cât ºi pe plan teoretic, referitor la
schimbãri în mentalitatea populaþiei române. Concluziile sunt susþinute mai ales
în contextul istoric al perioadei interbelice, ºi mai cu seamã în contextul statului
român întregit, când opera de construcþie a unei societãþi democratice moderne
reprezenta obiectul primordial în contextul întregirii statului român, dupã Marea
Unire de la 1918.
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