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Descriere foto:

Unirea Principatelor Române a fost posibilă "deopotrivă prin eforturile politice şi
diplomatice ale unor oameni de stat vizionari, prin relaţiile de prietenie cu ţăricheie în concertul european al momentului şi, cel mai important, prin
convergenţa în spirit a întregii naţiuni". Declarația aparține premierului interimar
Mihai Fifor, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Micii Uniri.
"Călăuziţi, ca multe alte popoare europene ale acelor vremuri, de dorinţa de
emancipare naţională, conştienţi de legitimitatea aspiraţiilor lor, românii din cele două
Principate reuşeau, la 24 Ianuarie 1859, să dea istoriei un alt curs decât cel stabilit de
harta intereselor externe. Alegerea colonelului Cuza drept domn în ambele Principate
a reprezentat mult mai mult decât o soluţie inedită la o problemă ce părea de
nerezolvat. Unirea Principatelor a fost posibilă, deopotrivă, prin eforturile politice şi
diplomatice ale unor oameni de stat vizionari, prin relaţiile de prietenie cu ţări-cheie în
concertul european al momentului şi, cel mai important, prin convergenţa în spirit a
întregii naţiuni, care a determinat masele populare din Principate să-şi ia în propriile
mâini destinul", a arătat Fifor, în mesaj, care a fost transmis miercuri presei de
Guvern.
Prilej de reflecție
El s-a declarat convins că multe familii de români se pot mândri cu un strămoş unionist
de la '59, subliniind, totodată, că această zi este şi "un prilej de reﬂecţie asupra măsurii
în care trecutul poate crea la nesfârşit viitor, prin orizontul de speranţă pe care îl
oferă".
"Dacă astăzi România are un cuvânt de spus în cadrul unor organizaţii internaţionale
puternice, dacă putem călători liber peste hotare, aceste realităţi concrete ale vieţii
noastre se datorează în mare măsură şi actului istoric de la 24 Ianuarie 1859. Nu în
ultimul rând, sunt convins că sunt multe familii de români care se pot mândri cu un
strămoş unionist de la '59 şi, de aceea, sper ca sărbătoarea de astăzi să primească şi o
fărâmă de emoţie din partea ﬁecăruia dintre noi. Dincolo de datoria morală pe care o
avem, aceea de a ne onora înaintaşii pentru actele de patriotism de multe ori duse
până la jertfă, această zi este şi un prilej de reﬂecţie asupra măsurii în care trecutul
poate crea la nesfârşit viitor, prin orizontul de speranţă pe care îl oferă. Respect şi
gânduri calde pentru înaintaşii noştri patrioţi, la mulţi ani România!", a transmis Mihai
Fifor, conform Agerpres.
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