Testează-ți cunoștințele despre Unirea Principatelor Române de la 1859
Răspunde la 24 de întrebări despre Unire, de 24 Ianuarie!

1. De ce sărbătorim Unirea Principatelor Române pe data de 24 ianuarie?
a. La 24 ianuarie 1859 – la Focșani s-a jucat prima oară Hora Unirii
b. La 24 ianuarie 1859 – Imperiul Otoman a recunoscut unirea Moldovei și Valahiei sub conducerea lui Al. I. Cuza
c. La 24 ianuarie 1859 – Cuza a fost ales domn al Munteniei, la București, după ce la 5 ianuarie fusese ales domn al Moldovei, la Iași
Răspuns: c. Importanța zilei de 24 Ianuarie constă în dubla alegere a lui Al. I Cuza ca domn al celor două principate, reprezentând voința politică a românilor Moldova și Valahia.

2. Unde era Al. I. Cuza când a aflat că va fi domn al Principatelor Unite?
a. Pe Dealul Mitropoliei
b. Într-un cazinou, jucând biliard
c. În hotelul „Petersburg” din Iaşi
Răspuns: b. Vestea că fusese propus domnitor îl găsea pe Al. I. Cuza într-un cazinou. A crezut că prietenii glumesc când l-au anunțat că a fost ales domnitor și i-a amenințat cu sabia, potrivit unor mărturii. Câteva zile mai târziu acel ofițer intra în Istorie ca primul domn al Principatelor Unite Moldova și Valahia jucând un rol important în istoria modernă a României.

3. Câte licee din Focșani poartă denumiri ce au legătură cu Unirea Principatelor sau cu personalități ale epocii strâns legate de Mica Unire?
a. 3 („Unirea”, “Al. I. Cuza”, Mihail Kogălniceanu)
b. 4 („Unirea”, “Al. I. Cuza”, „Mihail Kogălniceanu”, „Gheorghe Tăttărescu”)
c. 5 („Unirea”, “Al. I. Cuza”, „Mihail Kogălniceanu”, „Gheorghe Tăttărescu”, ”Gheorghe Asachi”)
Răspuns: c. În afara de liceele Unirea și Cuza, în Focșani mai sunt alte trei licee care poartă numele unor personalități ale Unirii: Mihail Kogălniceanu (prim-ministru în timpul domniei lui Cuza), Gheorghe Tăttărescu (participant la revoluția de la 1848 care a transpus idealul național în compoziții precum Deșteptarea României și Unirea Principatelor) și Gheorghe Asachi care, deși antiunionist, și-a schimbat atitudinea și a cântat evenimentul în poezia „Odă la Dumnezeu”, care se încheie așa: ”Strânge Țările-Unite prin un nod nemuritor, Toți românii să închege de frați numai un popor, Că puterea stă-n Unire!”.

4. Care dintre următoarele femei din viața domnitorului Al. I. Cuza a avut un rol important în dovedirea falsificării alegerilor din 1857?
a. Maria Obrenovici
b. Cocuța Vogoride
c. Elena Rosetti
Răspuns: b. Prima mare dragoste extraconjugală a lui Cuza se pare că a fost cea pentru Cocuța Vogoride, soția caimacamului antiunionist Nicolae Vogoride. Cocuța a transmis unioniștilor scrisori ale soțului ei care dovedeau falsificarea alegerilor din 1857, fapt care a dus la anularea scrutinului.

5. Sub ce denumire a rămas în istorie dubla alegere a lui Al. I. Cuza din Principate, în condițiile în care Convenția de la Paris nu prevedea Unirea Principatelor Române sub conducerea unui singur domn?
a. Politica ”faptului împlinit”
b. Șmecheria boierească
c. Primii pași către modernizarea statului român
Răspuns: a. În 1858, în cadrul Conferinței de la Paris, marile puteri au emis Convenția de la Paris, act cu valoare de constituție pentru Principatele române, care prevedea o unire parțială sub denumirea de Principatele Unite ale Moldovei și Munteniei. În text nu se menționa că persoana care candida la funcția de domn în ambele Principate trebuia sa fie diferită. Prin “politica faptului împlinit”, la 5 ianuarie 1859, Adunarea Electivă din Moldova îl alege domn pe Cuza, iar la 24 ianuarie Adunarea din Țara Românească alege același domnitor. Unirea s-a realizat prin dubla alegere a lui Cuza, profitând de un context internațional favorabil.

6. Care sunt cele două instituții comune Moldovei și Munteniei, prevăzute în textul Convenției de la Paris, cu sediul la Focșani?
a. Comisia Centrală și Poșta Română
b. Comisia Centrală și Adunarea Electivă
c. Comisia Centrală și Înalta Curte de Justiție și Casație
Răspuns: c. Cele două instituții comune Principatelor conform Convenției de la Paris erau Comisia Centrală de la Focșani (care elabora proiectele de legi de interes comunpentru Principate preconizând o ”unire legislativă”) și Înalta Curte de Justiție și Casație (ca instanță supremă de judecată și hotărâri definitive).

7. Unde s-au adunat locuitorii orașului Focșani pentru a sărbători actul istoric de la 24 ianuarie 1859?
a. Lângă Pichetul de Graniță nr. 45, în fața actualului Muzeu al Unirii
b. În Piața Unirii
c. În fața Milcovului, la Golești
Răspuns: a. În fața clădirii fostului Hotel „Cimbru”, devenită apoi „Poşta Veche”, azi transformată în Muzeul Unirii. Imobilul se afla la hotar, lângă cel mai important punct de vamă din oraș. Aici, întreaga suflare a oraşului a sărbătorit actul istoric de la 24 Ianuarie 1859 într-un „entuziasm la culme”, cum glăsuiau documentele vremii.

8. Susținător de seamă al Unirii Principatelor cunoscut pentru replica sa în fața domnitorului Cuza : «Dară onoarea mea cine mi-a da-o?»
a. Mihail Kogălniceanu
b. Moș Ion Roată
c. Vasile Boerescu
Răspuns: b. Este vorba despre Moș Ion Roată, țăranul fruntaș ajuns deputat în Divanul ad – hoc din Moldova, în 1857, care avea “gâdilici la limbă”, adică spunea omului verde în ochi, după cum îl descrie Ion Creangă.

9. Cine a scris versurile poeziei ”Hora Unirii”, cântată în fiecare an pe 24 Ianuarie?
a. Andrei Mureșanu
b. Anton Pann
c. Vasile Alecsandri
Răspuns: c. "Hora Unirii" este o poezie de Vasile Alecsandri, publicată pentru prima dată în 1856, în Steaua Dunării, revista lui Mihail Kogălniceanu, titlul original fiind Hora Unirei. Se cântămereu pe data de 24 ianuarie, când s-au unit Moldova și Țara Românească, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Muzica a fost compusă de Alexandru Flechtenmacher.

10. Care dintre următoarele simboluri ale Unirii Principatelor a fost inaugurat în Focșani decătre Nicolae Iorga, prim-ministrul Romaniei, în anul 1931?
a. Monumentul Unirii
b. Borna de Hotar
c. Casa Memorială Moș Ion Roată
Răspuns: b. Borna de hotar, monument istoric, a fost inaugurata în prezenta lui Nicolae Iorga, a oficialilor timpului, delegatii ale comunitatilor românesti din toate provinciile românesti, la 13 septembrie 1931, an în care la Focsani a avut loc Congresul Ligii Culturale, care împlinea 40 de ani de activitate.

11. Care dintre următoarele instituții poartă brand-ul Unirii fiind unică la nivel național?
a. Echipa de Fotbal FC Unirea
b. Hotelul Unirea
c. Orchestra de Cameră Unirea
Răspuns: c.  Orchestra de Cameră Unirea Focșani este singura instituție muzicală din țară care poartă acest nume. S-a înfiinţat în anul 2009, la iniţiativa directorului Ateneului Popular, Valentin Gheorghiţă, prin proiectul Rinascimento Musici. Orchestra UNIREA a susţinut zeci de concerte iar dirijorul este Vincent Grüger, un muzician de origine germană.

12. Familie de boieri din Focsani cunoscută pentru rolul important în susținerea Unirii Principatelor, al cărei lider a fost secretarul domnului Al. I. Cuza
a. Stamatinești
b. Apostoleanu
c. Dăscălești
Răspuns: b. Membru al unei familii de boieri din Focșani, Gheorghe Apostoleanu a fost secretarul personal al lui Cuza. Doctor în drept, preşedinte al Curţilor de Apel din Iaşi şi Focşani, Apostoleanu a fost deputat şi senator în mai multe legislaturi și a contribuit la realizarea Codului Civil sub domnia lui Cuza.

13. Cu toate că Unirea Principatelor Române are loc la 24 ianuarie 1859, decretul de unificare ale celor două părți ale Focșaniului este semnat de Cuza in anul ... :
a. 1859
b. 1861
c. 1862
Răspuns: c. Prin decretele de unificare din 6 și 10 iulie 1862 semnate de domnitorul Al. I. Cuza, Focşaniul a devenit reşedinţa judeţului Putna. „Ambele părţi ale Focşaniului vor forma un singur oraş", se arată în decret. Acesta este motivul pentru care Focşaniul celebrează „Zilele municipiului” la inceputul lunii iulie.

14. Când a realizat prima vizită oficială Al. I. Cuza, la Focșani, dată la care a fost jucată și prima Horă a Unirii cu domnitorul?
a. 24 ianuarie 1859
b. 5 februarie 1859
c. 6 iulie 1862
Răspuns: b. În ziua de 5 februarie 1859, domnitorul Cuza a fost oaspetele oraşului Focşani. Ajungând la hotar, Domnitorul a chemat la el pe cei doi soldaţi, un moldovean şi un muntean, care făceau de strajă, și le-a spus că sunt fraţi şi i-a pus să se imbrăţişeze. Apoi a dat poruncă să comunice comandirilor că de azi înainte şi pe vecii vecilor, Domnitorul Principatelor Unite a ridicat gărzile de la hotarul dintre români, de la Focşani. De aici, însoţit de notabilitătile oraşului şi de mulţimea de oameni, Cuza a mers până în centrul oraşului, „La Podu di chiatră”, unde au jucat cu toţii „Hora Unirii”.

15. Unde a fost cazat Al. I. Cuza în timpul vizitei sale la Focșani?
a. Casele Dăscăleștilor
b. Casa starostelui Iordache Pruncu
c. Sediul Comisiei Centrale
Răspuns: a. Cum nu erau hoteluri bune, Cuza Vodă a fost găzduit peste noapte în casele Dăscăleştilor, familie în ale cărei proprietăți a functionat, nu pentru multă vreme, și Comisia Centrală. În cinstea domnitorului s-au ridicat în faţa curţii boierilor Dăscălescu patru arcuri de triumf, împodobite cu verdeaţă şi înfăşurate în pînză tricoloră. Cîteva sute de felinare, nenumărate ceaune cu smoală, păcură şi seu, erau aşezate pe uliţi, pentru a se aprinde feeric oraşul, în noaptea aceea de 5 februarie 1859.

16. Bustul cărui reprezentant al Unirii Principatelor îl regăsim în municipiul Focșani?
a. Mihail Kogălniceanu
b. Elena Cuza
c. Al. I. Cuza
Răspuns: c. Bustul din granit al domnitorului Al. I. Cuza a fost realizat de către sculptorul Octav Iliescu și a fost amplasat pe un soclu placat cu piatră, în apropierea Colegiului Național Al.Ioan Cuza, în perioada 1972-1973, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înființarea unității de învățământ.

17. Ce oraș a devenit capitala celor două provincii unite după 1861?
a. București
b. Iași
c. Focșani
Răspuns: a. Deşi au existat şi voci care erau împotriva unirii, mai ales în Moldova, existând temeri că mutarea capitalei de la Iași va face ca provincia să-şi piardă din influenţă, București a devenit capitala celor două provincii la trei ani după Unirea Principatelor Române, din rațiuni strategice și economice.

18. Cum se numește legea adoptată de Cuza, în urma căreia peste 25% din suprafața Principatelor reintră în patrimoniul statului român?
a. Legea Instrucțiunii Publice
b. Legea Rurală
c. Legea secularizării averilor mănăstirești
Răspuns: c. În decembrie 1863 a fost adoptată Legea secularizării averilor mănăstirești, prin care toate averile manastirilor închinate și neînchinate din România intrau în proprietatea statului. Astfel, o suprafață de peste 25% din suprafața țării reintră în patrimoniului statului român, din care aproape jumătate aparținuse mănăstirilor închinate (aflate sub influență preponderent greacă).

19. Ce s-a întâmplat cu clădirea din orașul Focșani în care a funcționat Comisia Centrală instituție care, potrivit Convenției de la Paris, trebuia să elaboreze legile, comune celor două țări?
a. A fost declarată și protejată așa cum se cuvine unui monument istoric de însemnătate națională
b. A fost demolată iar terenul folosit de către noii dezvoltatori imobiliari
c. A fost retrocedată foștilor moștenitori
Răspuns: b. Clădirea în care a funcționat  Comisia Centrală de la Focșani (1859 și 1862)  a fost scoasă abuziv de pe lista monumentelor istorice, a reintrat în proprietatea unui nou îmbogățit al tranziției și a fost demolată în anul 2005 pentru a face loc unui bloc de locuințe.

20. Boier antiunionist din ținutul Putnei, cunoscut pentru faptul că a refuzat să-l întâmpine pe domnitorul Al. I. Cuza în prima sa vizită la Focșani de la 5 februarie 1859 și a cărui casă se mai păstrează în Focsani?
a. Gheorghe Apostoleanu
b. Iordache Pruncu
c. Constantin Dăscălescu
Răspuns: b. Vornicul Iordache Pruncu, staroste de Putna, a fost un antiunionist foarte cunoscut în epocă. Acesta este menționat în relatarea despre vizita lui Cuza la Focșani a publicistului I. M. Dimitrescu, în anul 1931: “Cînd a trecut alaiul pe la casa lui Iordache Pruncu, unde este astăzi liceul de fete (clădirea din spatele Colegiului Cuza n.r.), porţile curţii, înconjurate cu ziduri, erau închise. Satrapul judeţului Putna de la 1848 şi de la alegerile pentru divanurile ad-hoc stătea zăvorît şi ascuns dincolo de ziduri, purtîndu-şi prin camerele întunecoase nostalgia zilelor cînd fusese atotputernic şi neputiincios totuşi, să oprească în loc curgerea vremii.”

21. În ce biserică din Focșani a avut loc cununia istorică a domnitorului Țării Românești Gheorghe Bibescu cu Mariţica Văcărescu, ai căror nași au fost Mihail Sturdza, domnul Moldovei și soția sa şi Smaranda?
a. Biserica Mănăstirii "Sfântul Ioan" din Piaţa Unirii
b. Biserica „Sfinții Voievozi" – Stamatinești
c. Capela Militară „Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena"
Răspuns: a. În Biserica Mănăstirii Sfântul Ioan din Piaţa Unirii, în anul 1845, cu 14 ani înainte de unirea Principatelor, a avut loc cununia domnitorului Gheorghe Bibescu cu Mariţica Văcărescu, naşii de cununie fiind domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza şi doamna Smaranda.

22. Cine a așezat râul Milcov ca graniță între Moldova și Țara Românească?
a. Ștefan cel Mare
b. Mihai Viteazul
c. Vlad Țepeș
Răspuns: a.  În 1482 Ștefan cel Mare a așezat Milcovul drept hotar între Muntenia și Moldova. Granița de la Milcov a rămas până în 1859, când cele două țări s-au unit, formând Principatele Unite.
23. Care dintre următoarele femei din viața domnitorului Al. I. Cuza a avut un rol important în abdicarea domnitorului?
a. Elena Cuza
b. Maria Obrenovici
c. Cocuța Vogoride
Răspuns: b. În noaptea organizării loviturii de stat împotriva lui Cuza, acesta şi Maria Obrenovici au împărţit aceeaşi cameră. În apartamentul alăturat se afla Doamna Elena împreună cu copiii soţului ei şi ai amantei, asistaţi de camerista franceză, Florentine. Maria Obrenovici a aşteptat ca domnitorul să adoarmă pentru a descuia uşa apartamentului, astfel încât ofiţerii care complotau să poată pătrunde nestingheriţi. Luat prin surprindere, Cuza este nevoit să semneze actul abdicării. O legendă spune că abdicarea ar fi fost semnată chiar pe spatele amantei.

24. De ce s-a numit ”monstruoasa coaliție” alianța care l-a forțat pe Cuza să abdice?
a. Deoarece a realizat un plan monstruos pentru a-l ucide pe Cuza, dar a eșuat
b. Deoarece a avut în plan central trădarea lui Cuza de către apropiații acestuia inclusiv de către soție și amantă
c. Deoarece era o alianță neobișnuită formată atât din conservatori cât și din liberali radicali, în scopul îndepărtării domnitorului
Răspuns: c. Monstruoasa coaliție (11/23 februarie 1866) a reprezentat alianța dintre conservatori și liberalii radicali în scopul îndepărtării domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la domnie. Denumirea respectivă a fost promovată în epocă de presa favorabilă lui Cuza. Liderii acestei coaliții au fost radicalul C. A. Rosetti, conservatorul Lascăr Catargiu și moderatul Ion Ghica.
25. Ce monument dedicat Unirii Principatelor este cunoscut de către focșăneni sub denumirea de ”Morcovul”?
a. Borna de Hotar
b. Obeliscul Unirii
c. Fântâna lui Cuza
Răspuns: b. Obeliscul Unirii 

Chestionar coordonat de profesoara de istorie Ramona Diac in cadrul proiectului educativ Focșaniul Unirii – civic walking tour realizat de Asociația “Eu, tu și ei” Focșani, Clubul de jurnalism Tineret în (re)acțiune și blogul de atitudine civică VranceaAltfel.ro.
Detalii despre proiect aveți la aceste link-uri:
http://vranceaaltfel.ro/focsaniul-unirii-civic-walking-tour-comunicat-de-presa/" http://vranceaaltfel.ro/focsaniul-unirii-civic-walking-tour-comunicat-de-presa/
http://vranceaaltfel.ro/category/proiectele-vrancea-altfel/
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