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Spectacol omagial, la Buftea,  
dedicat Unirii Principatelor Române
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Istoricii ne spun că ziua de 
24 ianuarie 1859 este ziua 
Unirii Moldovei cu Ţara 
Românească sau „Mica 
Unire”, fără de care nici 
Marea Unire din 1918 nu 
s-ar fi realizat. În urmă cu 
164 de ani, statul român 
a intrat în perioada sa 
modernă, prin reformele 
începute sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza. 

Cristina NEDELCU

Ziua Unirii Principatelor Ro-
mâne a fost marcată, la Buftea,  
printr-un spectacol omagial or-
ganizat de Primăria orașului și 
de Centrul Cultural, cu spriji-
nul școlilor buftene. Cum era de 
așteptat, și cursanții atelierelor din 
cadrul Centrului Cultural Buftea  
s-au implicat cu entuziasm în or-
ganizarea evenimentului, ast-
fel că pe scenă s-au derulat 
peste 40 de momente artistice 
emoționante. 

Publicul s-a delectat cu muzi-
că, dans și poezie, oferite cu mult 
talent de elevi ai școlilor dar și ai 
Cluburilor de Muzică sau de Tea-
tru, cât și de la Ansamblul Artistic 
"Doina Ilfovului".

Alexandru Ioan Cuza  
a schimbat o lume

La începutul progra-
mului, viceprimarul 
orașului Buftea, Ale-
xandru Vaida, a ofe-
rit o scurtă lecție de 
istorie: ”Atunci când 
omul a ajuns pe lu-
nă, a zis: ”un pas 
mic pentru om, un 
pas mare pentru ome-
nire”. Așa este și cu așa 
numita Mică Unire. Primul 
pas este începutul unui drum, 
pentru că niciun drum nu începe fă-
ră un prim pas. Acel pas, chiar da-
că a fost numit mic, este uriaș. Un 
om de bună credință, mânat de un 
ideal poate să schimbe o lume. Ale-
xandru Ioan Cuza a schimbat o lu-
me! Dar de ce a putut să o schim-
be? Pentru că nu a fost singur. În 
fiecare din noi există o rezonanță 
cu toate frecvențele care există 
de transmis în omenire, de la di-
vinitate și atunci, când un om fa-
ce ceva bun, intră în rezonanță cu 
frecvențele bune ale altor oameni. 
Mai mulți oameni împreună for-
mează o masă critică care poate să 
miște munții din loc. Așa s-a întâm-
plat cu grupul de revoluționari de la 
1848, care de fapt începuseră acti-
vitatea de la 1812, la Revoluția din 
Peloponez, care a fost combinată 

cu mișcarea lui Tudor Vla-

dimirescu, din România. Atunci s-au 
creat idealurile în România, și 

nu numai. Întreaga Euro-
pă a ajuns la conștiința 

trecerii de la Evul Me-
diu Feudal, la Euro-
pa națiunilor. A fost 
o revoluție burgheză 
a întregii Europe în 
1848. În 1856, după 
un război în Crimeea 

împotriva rușilor, care 
au pierdut, marile pu-

teri au ajuns la concluzia 
că este nevoie de un stat tam-

pon la gurile Dunării, în așa fel în-
cât ambițiile rușilor să fie blocate de 
un stat numit mai târziu România. 
Atunci statul a fost numit Principa-
tele Unite, ca urmare a Conferinței 
de la Paris din 1858. Marile puteri 
au fost garantele existenței acestor 
Principate Unite”. 

Viceprimarul Alexandru Vaida 
a evidențiat inteligența dovedită 
de fruntașii din acea vreme care au 
realizat unirea practic prin alegerea 
lui Alexandru Ioan Cuza ca dom-
nitor atât al Moldovei, la 5 ianua-
rie 1859, cât și al Țării Românești, 
la 24 ianuarie 1859. ”Multe lucruri 
bune s-au făcut în cei șapte ani de 
domnie ai lui Alexandru Ioan Cu-
za. Trebuie să învățăm că un sin-
gur om poate schimba în bine în-
treaga omenire!”, a mai spus vice-
primarul.


