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[248] ACÞIUNEA ROMÂNÃ
Ziar independent zilnic
Apare la Iaºi, zilnic (3 ian. 1917 – 13 oct.
1918), la Bucureºti (29 nov. 1918 – 22 mai
1921). Dir.: Ioan D. Nicolau.
COLABORATORI la primele 10 numere:
Emil Nicolau, S. Naumescu, Ioan D. Nicolau,
Th. D. Speranþa.
În primul numãr din 3 ian. 1917, E. N. (Emil
Nicolau) semneazã editorialul Ce voim?, Andrei
Popovici sub titlul Patria în pericol, în nr. 9 din 14 ian. 1917, comparã situaþia Franþei din 1792 cu evenimentele din timpul Primului Rãzboi Mondial, exprimînd încredere în victoria finalã a armatei române.
Reproducem editorialul primului numãr din 3 ian. 1917, Ce voim?:

Ce voim?
În vremurile astea de turburare sufleteascã, ori cât de multe organe de publicitate s’ar adresa mulþimei, cu dor de a sluji o cauzã mare, o cauzã dreaptã, nu
stricã, nici nu sunt de prisos.
Toate energiile acestei þãri sunt datoare sã contribue cu ceva la refacerea Patriei
vremelnic cotropitã de teutonul trufaº, ºi sã ia parte la munca ce se cere pentru
înfãptuirea mãreþului scop pentru care am intrat în acest rãsboi.
Noi am socotit cã nu avem dreptul sã rãmânem mai pre jos, fiindcã ne-am dat
seama cã, în vremurile aceste când cuvântul înveninat dãtãtor de desnãdejde se
aruncã de cãtre complicii vrãjmaºilor noºtri, tupilaþi printre noi, e bine ca adevãrul
sã rãsune în conºtiinþele româneºti, sã fie spus fãrã ocol ºi sã contribue la înãlþarea
sufletelor celor ce ºi-au pierdut nãdejdea în ziua de mâine ºi cari apar pentru noi
ca niºte ciocli nepoftiþi.
Câtã vreme armatele noastre se odihnesc iar cele rãmase în picioare luptã cu
strãºnicie în apãrarea peticului de pãmânt strãmoºesc, alãturi de bravii noºtri aliaþi
Ruºi, se cuvine sã fim înaripaþi de nãdejdea victoriei de mâine.
Oþeliþi ºi cuminþiþi de încercãrile crude ce s’au abãtut asupra noastrã, ele sã
ne slujeascã doar de pildã de cum trebue sã fim ºi sã ºtergem, de azi înainte,
cuvântul desnãdejdea din vocabularul sufletului românesc.
Cu acest gând ne înfãþiºãm românismului, propunându-ne sã fim bobul de rouã
în rãsãritul zilei strãlucite care va înseamnã renaºterea României de mâine; sã fim
picãtura pe cât de micã, pe cât de umilã, pe atât de preþioasã din marele ideal ce
va strecura nãdejdea în sufletele româneºti.
Acþiunea românã
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Iatã ce vroim.
Cu acest gând singur pãºim spre altarul curat al publicitãþei, ºi nãdãjduim cã
vom avea noroc sã fim ca mâine ºi cântãreþii marelor isbânzi ce vor trebui sã
încunune neapãrat silinþele bravei noastre armate.
E. N.
(Acþiunea românã, an. I, nr. 1 din 3 ian. 1917; B.A.R. P IV 4688.)
Vezi D.P.L.R., ediþia a III-a, 2004, s.v.
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[249] ROMÂNIA
Organ al apãrãrii naþionale
Apare la Iaºi, zilnic (2 febr. 1917 – 23 mart.
1918). Reapare la Bucureºti (16 ian. – 9 iun.
1919). Dir.: M. Sadoveanu.
COLABORATORI la primul numãr: O.
Goga, George Renetti, C. Gongopol, Corneliu
Moldovan.
În primul numãr din 2 febr. 1917 semneazã
articole pe prima paginã: O. Goga (Spre biruinþã), M. Sadoveanu (Armata).
Reproducem articolul lui O. Goga.

Spre biruinþã
S-ar pãrea cã suntem în mreaja unui vis ºi cã toate câte se petrec astãzi în jurul
nostru sunt arãtãri fugare din vremuri de demult, chipuri întunecate smulse dintr’o
veche cronicã moldoveneascã. Simþim sufletul cum ni se sbate greu sub povara
loviturilor ca limba unui clopot bãtrân dintr’o bisericã bântuitã de vifor.
Vrãºmaºul a cãlcat hotarele þãrei, jumãtate din pãmânt e sub copitele cailor
lui. Dealungul câmpiilor mãnoase calcã iarãºi cetele de pradã, satele albe ard pe
întinderea Munteniei, Dobrogei se prãbuºeºte sub nãvala hoardelor bulgãreºti, în
vreme a Ardealul ud încã de sângele nostru, e mai mut ca oricând. În acest timp,
în jur de noi, e o alergare pripitã, soldaþii vin ºi se duc, roesc pribegii fãrã adãposturi, chervane ferecate îºi urmeazã drumul, e grabã ºi frãmântare pretutindeni
ºi deasupra acestei învãlmãºeli de oameni ºi lucruri, strãlucesc în soarele de iarnã
icoane rãslete din visul nostru de mãrire.
ªi cu toate acestea, nu suntem înfrânþi. Ne-am cheltuit, dar nu ne-am istovit.
Puterea n’a secat încã ºi credinþa rãmâne în picioare privind dârzã în obrazul
duºmanului. Ca un trup sãnãtos, desmeticit de pumnul vrãjmaº, poporul nostru
ºi-a îndoit mijlocul o clipã ca sã se ridice iarãºi cu o vigoare înzecitã. Înfiptã în
þara Moldovei, ca într-o cetate de piatrã, oastea noastrã, având apa ªiretului în
faþã ºi crestele Carpaþilor în spate, reînvie astãzi dupã zidul baionetelor, ascuþindu-ºi fulgerele de mâine. Este o suflare nouã de viaþã care renaºte, rândurile se
primenesc, sprijinul tovarãºilor creºte spreanþa, fâlfâie proaspãtã ºi întineritã peste
steagurile ciuruite de glonte.
În aceastã fierbere, care dospeºte o furtunã apropiatã, ne strângem cu toþii.
Pe câmpul întins, unde se prind în mãnunchi puterile de apãrare ale unui neam,
venim astãzi ºi noi, o seamã de oameni ai condeiului. Cetitã de gânduri ºi fãuritori
România
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de visuri unde trecãtoarea din valul statornic al sufletului românesc, cerem o
pãrticicã de muncã pentru pregãtirea marelui praznic.
Vrem deci sã ne semãnãm credinþa pe tot cuprinsul acestui pãmânt, sã vorbim
cu soldatul ºi cu civilul ºi sã ne facem de-a lungul satelor ºi oraºelor vestitorii
cântecului de biruinþã care se urzeºte ceas de ceas. Vom vorbi limpede ºi fãrã
înconjur, dându-ne seama cã încrederea cu care am fost cinstiþi de cãtrã cei chemaþi
sã reuneascã energiile þãrei, pretinde cuvinte drepte ºi cere slujba adevãrului. Vom
spune astfel în aceste pagini tot ce aºteptarea zilelor viitoare ne va coborî în suflet.
Vom arãta pilda mãreaþã de înfrãþire a neamului cu Regele sãu, al cãrui Tron ºi-a
muiat strãlucirea în visul nostru de veacuri.
Ne vom înclina cu smerenie în faþa þãranului trudit, vom pipãi durerile lui, îi
vom cânta vitejia neasemãnatã, lãmurindu-i binefacerile pe care ºi le-a
rescumpãrat cu sânge cald scurs pe ogoarele þãrei. Vom desvãlui tuturora cruzimile
ticãloase ale cotropitorilor ºi vom lovi cu patimã în tãciunarii care plimbã cãrbunii
aprinºi de-a lungul unui pãmânt, orânduit prin muncã ºi vrednice. Vom scormoni
spionii ºi vânduþii, vom aprinde în sufletul milostiv al plugarului nostru flãcãrile
urei fãcându-l sã vadã aevea fiara care scrâºneºte în umbra tunurilor nemþeºti.
Ca în vremuri vechi de restriºte, când paloºul însângerat se purta pe drumul
mare, am vrea ca din cuvântul nostru sã se desprindã cugetul rãzbunãrei ºi al
biruinþei.
Nu ºtiu dacã vorbele se vor putea înºirui totdeauna netede pe hârtie; atâta ºtiu
însã cã toatã palpitarea inimei noastre va fi pentru ostaºii acestor zile de sbucium
grozav. În fiecare clipã, în alergarea minþei, în ceasuri de muncã ºi în nopþi de
veghe, împreunã cu toatã suflarea þãrânei strãmoºeºti, noi vom avea ochii îndreptaþi
spre voi, soldaþi ai neamului, cari din tranºee trimiteþi moarte liftelor strãine.
În raniþele voastre e biruinþa de mâine. Sub lumina ei orbitoare vrem sã li se
frângã condeiul în ziua cea mare, când printre zidurile fumegânde, de la AlbaIulia, în sunet de muzici, pe drumul de praf ºi sânge, va trece mândru, pe calul
sãu alb, Regele nostru.
Octavian Goga
(România, an. I, nr. 1 din 2 febr. 1917; B.A.R. P IV 4 5990.)
Vezi D.P.L.R., ediþia a III-a, 2004, s.v. Vezi ºi Ion Milea ºi Magda Dragu, România, în
D.G.L.R., vol. V, 2006, s.v.
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[250] ROMÂNIA MARE
Foaia Voluntarilor Români din Austro-Ungaria
Apare la Kiev, sãptãmînal (20 iul. – 22 dec.
1917), la Paris (7 ian. – 8 apr. 1919). La Paris
apare cu titlul schimbat: Foaia Voluntarilor ºi
Soldaþilor Români în Franþa. Dir.: Sever Bocu.
COLABORATORI în 1917: Octavian Goga, Sever Bocu, Octavian Visu, Filaret Doboº.
În presa româneascã au apãrut mai multe
publicaþii cu titlul România Mare, între care: la
Constanþa (1913–1916), la Bucureºti (1910 ºi 1916) ºi la Kiev, în Ucraina (1917), cu subtilul de mai
sus. La Iaºi, unde se afla refugiat guvernul, Regele ºi Regina, precum ºi conduceretea armatei, un
grup de scriitori, în frunte cu Mihai Sadoveanu ºi Octavian Goga, au înfiinþat ziarul România, Organ
al apãrãrii naþionale. Poetul ardelean Octavian Goga adreseazã armatei române un înflãcãrat apel
pentru realizarea visului de veacuri: unirea tuturor românilor în graniþele unui singur stat naþional.

Cãtre soldaþii României Mari
Iaºi, 1 Iulie

Sãngele apã nu se face, aºa zice o vorbã din bãtrâni ºi zice un mare adevãr.
Adevãrul a biruit ºi în povestea neamului românesc, Sãngele Munteniei ºi
Moldovei a cerut dreptate pentru patimile fraþilor sãi de sub apãsarea Ungurilor
ºi Nemþilor. Aproape anul se împlineºte de cãnd la Bucureºti s’a hotãrît cã sabia
e chematã sã isprãveascã vechea noastrã socotealã cu duºmanii de veacuri.
De-atunci, de-un an de zile, acest sãnge stropeºte vãile ºi coastele din munþi.
Urmaºii ostaºilor de demult ai voevozilor Mihai Viteazul ºi ªtefan cel mare luptã
cu înverºunare ºi vitejie. Multã liftã strãinã a cãzut de mãna lor pãnã ce potopul
vrãjmaºilor i-a silit sã se tragã pentru apãrare pe apa Siretului ºi pe brãul Carpaþilor
din Moldova, unde i-au oprit ºi-au rãmas neclintiþi cu toate opintirile nemþeºti.
Nu sunt cuvinte prin cari sã se poatã arãta cãt de sfãntã este jertfa asta frãþeascã.
Copii de copiii noºtri vor trebui sã binecuvinte ceasul în care s’a deslegat
sufletul mare al neamului ºi a oprit cuvânt. Românii foºti sub stãpînirea Austriei
vor pãstra neºtearsã în inima lor amintirea acestei binefaceri ºi nu vor uita niciodatã
cã dezrobirea lor s-a fãcut cu tunurile Regelui Ferdinand al României.

România Mare
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