Theodor Aman: “Hora Unirii la Craiova”

In 24 ianuarie românii sărbătoresc în
fiecare an Unirea Principatelor.
• La 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este votat,
unanim, Domn al Moldovei si Domn al Tarii Romanesti,
de cele doua camere de deputati, mai intii de cea de la
Iasi, apoi si de cea de la Bucuresti.

• "V-am zis că va fi precum
Romania o va dori si o va simti",
spunea Alexandru Ioan Cuza.

• La 5 ianuarie 1859, el a fost ales cu
unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi
în Moldova. În drum spre Constantinopol,
delegaţia Moldovei s-a oprit şi la Bucureşti
influenţând pe reprezentanţii Partidului
National din adunarea electivă.
• În ziua de 24 ianuarie 1859, Cuza a fost ales şi
domn al Ţării Româneşti. Alegerea sa a
produs în întreaga ţară o puternică explozie de
entuziasm. Situaţia nou creată în cele două
principate urma să facă obiectul discuţiilor
Conferinţei Internaţionale de la Paris.

• Încă din aprilie 1859 Franţa, Rusia, Anglia,
Prusia şi Sardinia au recunoscut dubla
alegere. Poarta şi Austria au recunoscut în
septembrie 1859, dar numai pe timpul
domniei lui Cuza.

• Primii pasi catre unire s-au facut odata cu evenimentele revolutiei de la
1848, care - desi a fost inabusita - a demonstrat in mod categoric
dorinta de independenta si de unitate a romanilor.

• Dupa anul 1853 pasoptistii moldoveni si munteni, reintorsi masiv in
tara, au organizat o formatiune politica numita "Partida Nationala" si au
format Comitete ale Unirii.

Harta Principatelor Unite ale Moldovei si Valahiei (1859-1861)

FILE DIN ISTORIA
UNIRII
PRINCIPATELOR
• În septembrie 1857 Lucrarile Adunarii Ad-hoc s-au deschis
iar atunci pentru prima oara - au fost prezenti si deputati
tarani.
• Luna urmatoare a anului a adus si primele rezolutii, votate
cu un continut asemanator in Adunarile Ad-hoc ale
Moldovei si Tarii Romanesti, prin care se exprima clar
vointa de unire.

7 octombrie 1857
–
În cadrul Adunării ad-hoc a Moldovei, Mihail
Kogălniceanu prezenta Proiectul de rezoluţie care cuprindea „dorinţele
fundamentale“ ale românilor moldoveni, arătând că "dorinţa cea mai
mare" este Unirea Principatelor într-un singur stat

• Dupa mai multe dispute, in
Adunarea Electiva a Moldovei, a
fost propus si ales in unanimitate
Alexandru Ioan Cuza - "om nou la
legi noi", dupa cum aprecia Mihail
Kogalniceanu.
Stema României 1859 -1866

• In Tara Romaneasca Adunarea
Electiva - intr-o sedinta secreta
datorata agitatiei vremurilordeputatul Vasile Boerescu a
propus, la 24 ianuarie 1859,
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza propunere acceptata in
unanimitate.
• Alegerea aceluiasi domn in ambele
Principate a reprezentat o victorie
insemnata a poporului roman in
lupta sa pentru formarea unui stat
national unitar.

• Personalităţile care au contribuit la acest eveniment istoric de prima
importanta au fost
• Mihail Kogalniceanu,
• Costache Negri,
• fratii Alecsandri,
• Ion Ghica,
• Alecu Russo,
• Nicolae Balcescu,
• Gheorghe Magheru,
• C. A. Rosetti.

• Domnitorul Alexandru Ioan I
•
•
•
•
•

Alexandru Ioan Cuza s-a născut la 20 martie 1820 în oraşul Huşi şi se trăgea dintr-o
veche familie de moldoveani, din părţile Fălciului, tatal sau fiind ispravnic –proprietar
de pamant.
A învăţat pâna în 1831 la Iaşi, unde a avut colegi pe câţiva dintre viitorii săi
colaboratori, între ei Vasile Alecsandri.
E trimis apoi la Paris, unde işi ia bacalaureatul în litere.
S-a întors în ţară şi a intrat în armată. A devenit apoi ofiţer in armata moldoveneasca
si a ajuns la gradul de colonel.
A participat in mod direct si entuziast la miscarea revoluţionara de la 1848 din
Moldova.

În anul 1844 Alexandru Ioan Cuza s-a casatorit cu Elena Rosetti.

DomnitorulAlexandru Ioan Cuza
(1820 - 1873)

Elena Doamna (1825 - 1909)

• Cuza a fost obligat sa abdice
in anul 1866 de catre o larga
coaliţie a partidelor vremii,
ramasa in istorie sub numele
de “Monstruoasa Coalitie”.
Complotistii l-au obligat pe
domnitor sa abdice in
februarie 1866.

• A trait in exil timp de sapte
ani. Dupa plecarea din tara,
legaturile de prietenie ale
domnitorului cu Costache
Negri, Vasile Alecsandri,
Mihail Kogalniceanu au
ramas aceleasi. Acestia l-au
vizitat de mai multe ori si l-au
sustinut material si moral.
• A murit in Germania, in 15
mai 1873.
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Alexandru Ioan I si colaboratorul sau cel mai
apropiat, Mihail Kogalniceanu (ministru si
prim-ministru al Romaniei), iniţiaza importante
reforme interne:
• secularizarea averilor mănăstireşti (1863),

• reforma agrară (1864) şi legea rurală, peste 400.000 de familii
de ţarani au fost improprietarite cu loturi de teren agricol, iar
aproape alţi 60.000 de sateni au primit locuri de casă şi de
gradină.
• reforma învăţămantului (1864).





au fost deschise universitati la Iasi si Bucuresti,
s-a introdus invatamantul primar obligatoriu in toata tara,
s-a organizat trecerea treptata la grafia latină,
s-au pus baze trainice pentru dezvoltarea de mai departe
a culturii si artelor.

• fost reformată şi organizată armata.

Procesul de modernizare
a statului român
• început in 1848,
• continuat in 1859, prin Unirea
Principatelor
Moldova şi Ţara Românească,
• în 1877, prin proclamarea
Independentei
• în 1881, prin proclamarea
Romaniei ca regat,
• s-a împlinit la 1 Decembrie 1918,
prin Unirea Transilvaniei cu
România

Stema României 1859-1866

Într-o dimineaţă - Nicolae Grigorescu îi
relatează lui A. Vlahuţă
• “Ne vine vestea ca s-a ales Cuza
domnitor în amândouă capitalele. Am
lăsat tot, am pus şaua pe cal, şi fuga
la târg. Atunci am vazut eu ce va sa
zică bucuria unui popor. Cântece,
jocuri, chiote în toate părţile. Îşi
ieşeau oamenii în drum cu oala plină
cu vin; care cum se întâlneau luau
vorba de Cuza, de unire, se
îmbrăţişau şi încingeau hora în
mijlocul drumului. Şi era un ger de
crăpau pietrele. Da' unde mai stă
cineva în casă? Am văzut bătrâni care
plângeau de bucurie."
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