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MAREA ADUNARE
-

NAŢIONALĂ

DE LA ALBA IULIA

1 Decembrie 1918 -

Re\'oluţia burgheza-democratică

din Transilvania era în

plină desfă

şurare în luna noiembrie 1918. Forţele sociale îşi unesc puterile !mpotriva· administraţiei vechi nedrepte. O altă administraţie se înstăpîneşte
asupra puterii, reprezentată de consiliile naţionale şi gărzile naţionale.
Se apropia de împlinire marele proces de desăvîrşire a unităţii de stat.
Aceasta trebuia să fie hotărîtă de mulţimi într-o adunare impunătoare,
cu caracter plebiscitar. Chiar a doua zi după eşuarea tratativelor de la
Arad, la 15 noiembrie, Consiliul Naţional Român aduce la cunoştinţa
consiliilor naţionale judeţene cercuale şi comunale "regulamentul pentru
alegerea deputaţilor adunării naţionale". Se dispunea ca în termen de
12 zile să se facă în toate judeţele locuite de români alegeri de delegaţi
(deputaţi) "pentru Marea Adunare Naţională Română", ce urma să fie
convocată în scurt timp. Pentru fiecare circumscripţie se alegeau 5 deleg<'~ţi, prevăzuţi cu "credenţional" (mandat) semnat de preşedintele, notarul şi bărbaţii de încredere aleşi de adunări. Alegerile se făceau prin
sufragiu universal. Conducerea şi efectuarea alegerilor o aveau consiliile

naţionale judeţene. Indrumări practice conţine regulamentul cu privire
la modalitatea alegerilor, comunicarea rezultatelor pe adresa lui Ştefan
Cicio Pop, data şi locul convocării Marii Adunări Naţionale. Aceasta trebuia "să întruchipeze în mod clt se poate de demn şi ne>rocos toate straturile naţiunii noastre democratice", să fie emanaţia tuturor acestor
straturi: intelectuali, ţărani, muncitori, comercianţi şi industriaşi, care
într-o "frăţească înţelegere" îşi vor desemna reprezentanţii. In afară de
delegaţii aleşi, biserica va fi reprezentată de drept prin episcopii, vicarii,
aleşii consistoarelor şi capitlurilor şi prin protopopii ambelor confesiuni.
Măsurile Consiliului Naţional Român se sprijină pe temeliile puternice pe care le conferă solidaritatea tuturor forţelor sociale ardelene şi
a celor din România. Pe lîngă adeziunea însufleţitoare a mulţimilor, manifestată cu prilejul constituirii consiliilor şi gărzilor naţionale locale,
ardelenii aflători în străinătate, ostaşi şi oameni politici, sprijină ultimele
eforturi ale celor de acasă. Sfinţirea steagului şi depunerea jurămîntului
ostaşilor români din imperiul habsburgic aflători la Viena, în ziua de
17 noiembrie, a constituit un asemenea prilej. In faţa realităţii, ministrul
de război austriac, baronul Stoger-Steiner a fost nevoit, după consult?ri
cu mai mulţi generali, să accepte cererile "sfatului militar român" am
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Viena, de a-i pune la dispoziţie mai multe camere în clădirea Ministerului
de război de la Viena şi cîteva cazărmi pentru cele 4 regimente de
infanterie aflătoare la Viena şi pentru soldaţii întorşi de pe front, precum şi banii necesari întreţinerii acestei armate. A fost recunoscut şi
"cabinetul" sfatului militar: Maniu preşedinte, gen. Ion Boieriu secretar
general, căp. Ilcuş şef de secţie şi Viorel Tilea adjutant.
Tot atunci regimentul format din români lîngă Roma işi manifesta
dorinţa de a se întoarce în Transilvania "pentru a sprijini mişcarea
fraţilor noştri de acasă în scopul unirii cu România". Aceeaşi dorinţă
era manifestată de soldaţii legiunii române din Italia, care se acoperiseră de glorie în luptele de la Piave, lăsînd pe cîmpul de luptă mai
mulţi morţi şi răniţi.
Faţă de aceste manifestări şi acţiuni

hotărîtoare în vederea unirii
Transilvaniei cu România, "Marele sfat al naţiunii române din Ungaria
şi Transilvania", cum se mai numea Consiliul Naţional Român, adresează în 18 noiembrie W1 manifest către "popoarele lumii". După dezvăluirea opresiunii exercitate de "clasa stăpînitoare a poporului maghiar" - Marele sfat făcea în mod conştient deosebire între clasa stă
pînitoare şi poporul maghiar - , a refuzului recunoaşterii, de către guvernul maghiar, a dreptului de autodeterminare a poporului român,
naţiunea română nu-şi ia dreptul cu forţa, se abţine de la reglementarea raporturilor dintre popoare prin mijloace de forţă, ci aduce la cunoştinţa lumii asemenea fărădelegi. Naţiunea română, ,,întruparea democraţiei celei mai desăvîrşite", se leagă să nu asuprească alte neamuri,
să asigure tuturor deplină libertate naţională, să-şi organizeze statul
liber şi independent pe temeiurile democraţiei, asigurînd fiecăruia egalitatea condiţiilor de viaţă. Pe aceste temeiuri, naţiunea română aduce
la cunoştinţa popoarelor lumii hotărîrea sa de a-şi înfiinţa "pe teritoriul
locuit de dînsa statul său liber şi independent", de a "peri mai bine
decît a suferi mai departe sclăvia şi atîrnarea".
Poporul român era pregătit, popoarele lumii înştiinţate, guvernul
maghiar lămurit. Nimic nu se mai împotrivea chemării mulţimilor pentru a-şi spune răspicat cuvîntui, dorinţa, vrerea lor nestrămutată. Ziua
de 20 noiembrie se înscrie în istoria luptei pentru desăvîrşirea unităţii
cu litere strălucitoare. Este una din cele mai frumoase şi mai pline de
sensuri mari şi multilaterale.
Lucrurile fiind pregătite din punct de vedere material - din punct
de vedere spiritual pregătirea era realizată de multă vreme - , Marele
Sfat al naţiunii române din Ungaria şi Transilvani,a lansează, în ziua de
20 noiembrie convocarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia.
Cuprinsul convocării este o pagină de antologie de remarcabilă etică
politică, de superioară concepţie de stat. "Istoria ne cheamă la fapte",
anunţa chemarea. Poporul român vrea să trăiască, alături de celelalte
naţiuni ale lumii, liber şi independent. "În numele dreptăţii eterne şi a
principiului liberei dispoziţiuni a naţiunilor, naţiunea română din Ungaria şi Transilvania vrea să-şi hotărască însăşi soarta sa de acum înainte".
Erau enunţate aici principiile generale şi universale ale vremii şi cele
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particulare ale naţiunii române din Transilvania. "Naţiunea română din
Ungaria şi Transilvania are să-şi spună cuvintul său hotărîtor asupra
soartei sale şi acest cuvînt va fi respectat de lumea întreagă". Se dezvăluia în această precizare scopul primordial al "Adunării naţionale a
naţiunii române din Ungaria şi Transilvania la Alba Iulia, cetatea istorică a neamului nostru, pe ziua de Duminică în 18 v. (1 Decembrie) a.c.
la orele 1O a.m." Se preciza apoi cine vor lua parte la adunare: 1. episcopii români din Ungaria şi Transilvania; 2. protopopii în funcţiune ai
celor două confesiuni româneşti; 3. cîte un reprezentant al fiecărui consister şi capitlu; 4. cîte 2 reprezentanţi ai societăţilor culturale; 5. cîte
2 reprezentanţi ai fiecărei reuniuni femenine; 6. cîte un reprezentant al
colegiului profesoral de la fiecare şcoală medie, institut teologic, pedagogic şi şcoală civilă; 7. cîte 2 reprezentanţi ai fiecărei reuniuni învăţă
toreşti; 8. cîte 2 reprezentanţi (1 ofiţer şi un soldat) ai fiecărei gărzi
naţionale judeţene; 9. cîte 2 delegaţi ai fiecărei reuniuni de meseriaşi;
10. delegaţii partidului social-democrat român, ca reprezentanţi ai muncitorimii; 11. 2 delegaţi ai tinerimii universitare; 12. cîte 5 reprezentanţi
ai fiecărui cerc electoral 'în care locuiesc români. Erau reprezentate
toate clasele şi păturile sociale, toate instituţiile culturale şi bisericeşti.
Era o reprezentanţă naţională adevărată, cu caracter democratic. Caracterul democratic al acestei "istorice adunări", cum pe drept cuvînt o
caracterizau organizatorii ei, sporea şi mai mult prin participarea "însuşi a poporului românesc în număr vrednic de cauza mare şi sfîntă",
adecă mulţimile de la oraşe şi sate, ţărani, muncitori, meseriaşi, intelectuali. "Fii tare neam românesc în credinţa ta, căci iată se apropie ceasul mîntuirii tale", încheia profetic chemarea.
Locul de întrunire a Adunării Naţionale la Alba Iulia era justificat
pe deplin. Alba Iulia a fost unul din cele mai importante centre ale
Daciei romane; Alba Iulia a fost centrul celei dintîi uniri politice a ţări
lor române prin mintea şi sabia lui Mihai Viteazul; Alba Iulia a fost
locul martiriului lui Horea, Cloşca şi Crişan şi al întemniţării lui Avram
Iancu. Era oraşul cu cele mai numeroase şi mai adînci semnificaţii în
istoria poporului român din Transilvania.
Pentru a sprijini marele sfat naţional în reuşita deplină a adunării
naţionale, comandamentul gărzilor naţionale, prin ordinul de zi nr. 5,
tot din ziua de 20 noiembrie, dădea unele indicaţii cu privire la reprezentarea organizaţiilor militare şi dispoziţii privitoare la misiunea acestora. Din partea comandei supreme la adunarea naţională participa comandantul (Al. Vlad), adjutantul (R. Rimbaş), referentul de organizaţie,
al contactului cu Consiliul Naţional Român şi referentul spiritual. Din
fiecare judeţ participa comandantul gărzii judeţene şi un gardist echipat. Locul de întîlnire era comanda gărzii naţionale din Alba Iulia, la
1 decembrie, orele 8 dimineaţa. Comanda trupelor pentru menţinerea
ordinei este 'încredinţată căpitanului Florian Medrea şi căp. A. Bogdan.
Gărzile din cercurile Alba Iulia, Blaj, Aiud, Abrud, precum şi cele din
vecinătatea acestora trebuiau să se prezinte -la Alba Iulia în seara zilei
de 30 noiembrie. Pentru ca adunarea să fie cît mai impozantă, se pohttps://biblioteca-digitala.ro
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runcea propaganda intensă, pentru ca îndeosebi din jurul Albei !ulii să
participe cît mai mult popor.
Participarea mulţimilor la Alba Iulia era propagată şi de social-democraţii români, care peste unele deosebiri de vederi cu privire la caracterul statului cu care aveau să se unească ardelenii, voiau unirea fără
rezerve, dorind-o "cu aceeaşi căldură, cu aceeaşi sete ca şi domnii naţionalişti (din partidul naţional)". Socialiştii declarau, prin ziarul Adevărul, că "de se poate însufleţirea noastră este şi mai mare".
Propagarea convocării adunării naţionale de la Alba Iulia au fă
cut-o şi episcopii ortodocşi prin circulara din 23 noiembrie adresată
clerului. Aceasta însemna pe de o parte adeziunea episcopatului şi prin
acesta a clerului, iar pe de altă parte îndemnul credincioşilor de a-şi da
adeziunea lor prin participarea la Adunarea Naţională sau "marele sfat
al naţiunii române" de la Alba Iulia.
Cele zece zile ce despart convocarea de întrunirea Marii adunări
naţionale au fost cele mai entuziaste, mai înfrigurate şi mai emoţionante
din istoria românilor din Transilvania şi chiar a întregului popor român.
Nimeni şi nimic nu mai putea înăbuşi acest entuziasm, această voinţă
hotărîtă de înfrîngere a oricăror obstacole, cu preţul vieţii chiar, pentru
proclamarea unirii. Şi au fost asemenea încercări din partea acelora ce
s-au pus de-a curmezişul drumului spre libertate a poporului român.
Li se zugrăvea oamenilor în culorile cele mai negre situaţia lor sub
stăpînirea boierească din România, li se spunea că pămîntul moşierilor
maghiari este al lor, că pot intra în posesiunea acestuia cînd vor, pe cîtă
vreme dacă se vor supune regelui Ferdinand şi boierilor din România,
vor fi împiedecaţi de a se înstăpîni asupra pămînturilor domnilor.
Diversionismul însă n-a putut prinde în mrejele sale aproape pe
nimeni dintre români, ţărani, muncitori, meseriaşi, intelectuali. Vocile
care cereau, în perioada pregătirii Adunării Naţionale de la Alba Iulia,
republică nu însemnau o împotrivire la actul unirii, ci exprimau dorinţa
sinceră ca muncitorimii să i se asigure condiţiile cele mai bune de viaţă
şi de muncă, ca noul stat să pornească pe drumul progresului şi democraţiei.

Dezminţirea tendenţioaselor diversiuni a venit chiar din partea sociaromâni. Aceştia îşi precizează încă odată poziţiile. Reprezentantul comitetului central român al P.S.D., Ioan Flueraş a expus, în
faţa Marelui Sfat Naţional din Arad, în chip limpede poziţia clasei
muncitoare, cerînd garanţii în noul stat român. Tot atît de limpede,
reprezentanţii Partidului Naţional din Marele Sfat au recunoscut drepturile legitime ale socialiştilor, care au o menire importantă în noul
stat, în ale cărui organe de conducere vor fi reprezentate toate clasele
şi vor fi respectate drepturile tuturor naţionalităţilor. Mulţumiţi cu
asemenea clarificări, socialiştii români îşi precizau încă odată poziţiile.
liştilor

In ciuda încercărilor unor răuvoitori de a semăna zavistia între Marele
Consiliu Naţional Român şi Partidul social-democrat român, "acordul
era perfect". Era consecinţa logică "a structurii social-economice a poporului român", declarau socialiştii, încrezători că muncitorimea îşi va
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afla "maximul de garanţie a realizării idealului ei particular în cadrul
largii democraţii ce va trebui s-o realizeze în interesul marilor mase româneşti". Socialiştii nu se lasă amăgiţi de manevre răuvoitoare, ca acelea
ale unui ziar maghiar care a omis din interviul lui Vasile Goldiş tocmai
punctele privitoare la muncitorime: asigurarea drepturilor şi avantajelor legiferate în cele mai avansate state democratice ale Apusului; socializarea, în mod evolutiv, a mijloacelor de producţie; asigurarea celei
mai largi libertăţi presei, întrunirilor, de asociere şi deplină libertate de
propagare a tuturor gîndurilor. Punctele 1 şi 3 au intrat în hotărîrile
de la Alba Iulia, dar al doilea a fost omis de elementele de dreapta ale
burgheziei române.
Eliminate neînţelegerile, statornicit acordul între reprezentanţii poporului român, zădărnicite acţiunile diversioniste şi duşmănoase chiar
de cei asupra cărora se încerc-aseră asemenea acţiuni, muncitorimea şi
ţărănimea, chemarea Consiliului Naţional Român sau Marele sfat al
naţiunii române a avut un puternic răsunet pînă în cele mai depărtate
sate din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Toţi erau cuprinşi
de un entuziasm nestăvilit pentru marea operă istorică, spre înfăptuirL'a
căreia era chemat poporul român. Delegaţi ai Consiliului Naţional Homân Central şi ai consiliilor judeţene cutreierau satele, oraşele şi centrele muncitoreşti, îndemnînd poporul să se organizeze in Yederea Adunării de la Alba Iulia.
Adunările, la care participă intelectuali, muncitori şi meseriaşi în
oraşe, ţărani şi intelectuali la sate, muncitori şi intelectuali în centrele
muncitoreşti, bărbaţi şi femei, vîrstnici şi tineri, au fost prilejuri de
minunată afirmare a patriotismului curat, a solidarităţii sincere a tuturor claselor şi păturilor sociale în jurul celei mai mari probleme din istoria poporului român. "Cea mai înflăcărată lume românească pretutindeni şi poporul e conştient de demnitatea sa şi de idealul naţional, ac
cărui înfăptuire o pretind sus şi tare, ca un covîrşitor glas de tulnic'" ..
îşi încheie corespondentul ziarului Unirea descrierea celor văzute în
Munţii Apuseni.
Entuziasmul era acelaşi şi în alte părţi. Peste tot aceeaşi strădanie
ca adunările de alegere a delegaţilor să fie impozante, să participe la ele
cele mai largi pături ale poporului. Nu era sat, nu era inimă care să "nu
ceară să se dovedească lumii voinţa nestrămutată de unire". "Veniţi la
Alba Iulia", suna chemarea foilor de la Arad şi Lugoj, de la Sibiu, Blaj şi
Braşov. "Veniţi cu miile, cu zecile de mii! Lăsaţi pe o zi grijile voastre
acasă, căci în această zi vom pune temeliile unui viitor mai bun şi fericit
pentru întreg neamul românesc'\ chemau cei încredinţaţi şi răspunzători
de reuşita marei adunări.
Adunările îşi aleg delegaţii, în oraşe, sate şi centre muncitoreşti,
din Maramureş pînă în Ţara Bîrsei, din Banat pînă în Ţara Năsăudului.
Social-democraţii, delegîndu-şi reprezentanţii la Marea adunare, îi imputerniceau cu dreptul de "vot decisiv" pentru "a contribui cu votul lor
la deciderea asupra sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania,
Ungaria şi Banatul Timişan". Delegaţii din centrele mixte erau împuterhttps://biblioteca-digitala.ro
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niciţi să-i reprezinte şi pe ţărani
vot legal". In comunele mixte, la

şi

cluburile socialiste şi "să voteze cu
de alegerea delegaţilor participă şi reprezentanţii naţionalităţilor: maghiari, saşi, sirbi. "Cu unanimitate şi cu insufleţire" se aleg pretutindeni delegaţi care "dimpreună
cu fiii comunei" aveau să-i reprezinte "la măreaţa adunare naţională pe
ziua de 1 decembrie 1918 la Alba Iulia". Declaraţia unor comune subliniază adeziunea fără rezerve, cu unanimitate, la hotăririle Marii Adunări: "cu toţi aderează şi se vor supune intru toate tuturor hotăririlor
aduse de adunarea naţională română din Alba Iulia", regretind, totodată,
că lipsa de comunicaţie, depărtarea mare şi lipsa de îmbrăcăminte potrivită pentru iarnă nu le permite "să ia parte cu toţii; cei rămaşi acasă
vor striga şi ei, la 1 Decembrie, "să trăiască Uni rea tuturor românilor".
Sînt impresionante hotărîrile românilor din secuime, care, învingînd vitregiile veacurilor, şi-au păstrat conştiinţa naţională. Aceştia declară că
.. din îndemn propriu şi fără nici o silă sau ademenire din vreo parte",
işi exprimă "dorinţa fierbinte ce însufleţeşte inima fiecărui român",
declarîndu-şi voinţa lor nestrămutată de a se uni "împreună cu teritoriile româneşti din Ardeal, Banat, Ungaria şi Maramureş la Regatul
României". Era exprimat, în această hotărîre, "tot ce au dorit strămoşii"
lor. tot ce-i încălzeşte pe ei "şi tot ce va înălţa pururea pe fiii şi pe
nepoţii" lor. Mii de asemenea hotărîri se iau pretutindeni în oraşe şi în
sate, din partea adunărilor comunale, muncitoreşti, orăşeneşti, studenţeşti. toate însufleţitoare, toate unanime, toate exprimînd voinţa hotărîtă
de unire necondiţionată. Se asociază biserica, prin hotărîrile consistoarelor
adunările

episcopcşti.

In organizarea adunării de la Alba Iulia, meritul principal l-a avut
Ioan Suciu de la Arad, care a ştiut să ia măsurile necesare ca judeţele,
cercurile, comunele să-şi organizeze adunările, să-şi aleagă delegaţii, să-i
trimită, însoţiţi de mulţimi, la Alba Iulia.
Pe porţile cetăţii pe unde cu 319 de ani în urmă intrase triumfător
Mihai Viteazul, se revărsa, nestăvilit, poporul.
Cei dintîi sosiţi sînt Moţii lui Horea şi Avram Iancu înarmaţi; vin
mulţimile din toate unghiurile Transilvaniei.
Sosesc cei 1228 delegaţi (deputaţi) de drept sau aleşi: 5 episcopi,
4 vicari episcopali, 129 protopopi, 10 delegaţi ai consistoarelor episcopeşti,
8 delegaţi ai Astrei, 3 ai Fondului de teatru, 2 ai Asociaţiei arădene, 10
ai diferitelor fonduri şi fundaţiuni, 12 reprezentanţi ai presei, 3 delegaţi
ai Consiliului tehnic central din Budapesta, 27 delegaţi ai reuniunilor de
lectură, 41 ai reuniunilor de cîntări şi muzică, 13 ai societăţilor universitarilor români din Viena, Budapesta, Blaj, Lugoj, Oradea Mare, Alba
Iulia, 21 ai societăţilor financiare, 2 ai societăţilor sportive, 61 delegate
şi delegaţi ai reuniunilor de femei, 27 reprezentanţi ai colegiilor şcoli
lor medii, institutelor teologice şi pedagogice şi ai şcolilor civile, 60 delegaţi ai reuniunilor învăţătoreşti, 64 reprezentanţi ai gărzilor naţionale,
ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, 60 delegaţi ai reuniunilor de meseriaşi, 17
delegaţi ai Partidului Social-Democrat Român, 16 delegaţi ai tinerimii
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universitare, 852 delegaţi aleşi de cercurile electorale: jud. Alba, 7 cercuri
- · 44, jud. Arad, 8 cercuri - 42, jud. Biohiş, 2 cercuri - 10, jud. Bihor,
12 cercuri - 66, jud. Braşov, 5 cercuri - 25, jud. Caraş-Severin, 6
cercuri - 45, jud. Cenad, 2 cercuri - 12, jud. Bistriţa-Năsăud, 2 cercuri
- 12, jud. Ciuc, 3 cercuri - 15, jud. Cojocna (Cluj), 5 cercuri - 39,
jud. Făgăraş, 4 cercuri - 21, jud. Hunedoara, 7 cercuri - 90, jud. Maramureş, 4 cercuri 20, jud. Mureş-Turda, 6 cercuri - 39, jud. Odorhei, 2 cercuri - 6, jud. Sătmar, 7 cercuri - 41, jud. Solnoc-Dobîca (Someş), 5 cercuri 40, jud. Sibiu, 6 cercuri - 68, jud. Tîrnava Mare,
4 cercuri - 35, jud. Tîrnava Mică, 3 cercuri - 48, jud. Timiş, 11 cercuri
- 94, jud. Torontal, 7 cercuri - 46, jud. Turda-Arieş, 4 cercuri - 32,
jud. Trei Scaune, 3 cercuri - 15, jud. Sălaj, 5 cercuri - 30, jud. Ugocea, 1 cerc - 5. Erau între cei 852 delegaţi, titulari şi supleanţi, intelectuali, muncitori, meseriaşi, ţărani, toate păturile sociale.
La gară aştepta, într-o ţinută mîndră, compania de onoare a lt. Ovid
Gritta, care dădea onor trenurilor. Glasul biruitor al goarnei se amesteca
cu puternicele acorduri ale imnului naţional, cîntat de tineretul studios,
sosit de mai înainte. Ordinea e asigurată de cei vreo 17.000 ostaşi ai
căp. Medrea: 3 companii din garda centrală, o companie din Zlatna în
port naţional, 2 companii din Abrud, de asemenea în port naţional,
o companie din Blaj, una din Săsciori şi una din Ighiu.
Cetatea răsună de un puternic strigăt, care străbate văzduhul, repetat de zeci de ori de poporul adunat, care ovaţiona România.
Programul Adunării fusese statornicit cu cîteva zile mai înainte:
la orele 7 dim. slujba religioasă; la orele 10 deschiderea adunării în sala
Cazinei Militare din Cetate, de atunci numită a Unirii; citirea rezoluţiei
propusă şi votată de conferinţa prealabilă a Marelui sfat naţional.
După unele indicaţii cu caracter administrativ, Programul se încheie
cu un emoţionant apel adresat "Fraţilor români ... Locul cel mai istoric al neamului vă aşteaptă cu braţele deschise. Veniţi, deci, să-1 atingeţi cu pasul vostru, ca să simţiţi fiorul ce l-a mişcat odată pe marele
voievod cu nume de arhanghel, pe martirii Horea, Cloşca şi Crişan, pe
craiul Munţilor Avram Iancu şi pe toţi care au început şi lucrat la realizarea visului de veacuri, pe care noi cei de astăzi îl vedem şi-1 salutăm
ca pe răsăritul cel mai strălucit al celei mai senine zile ale neamului
românesc".
Ziarul festiv al adunării, cu titlul Alba Iulia, pentru apariţia căruia
au ostenit vrednici cărturari, ca Zaharia Mrmteanu, Al. Barza, Al. Ciura,
Al. Lupeanu-Melin şi alţii, adresa participanţilor la adunare un vibrant
"Bine aţi venit în sfînta cetate de durere şi de slavă a neamului românesc".
Fruntaşii politici, membri ai partidului naţional şi ai partidului social-democrat, în preziua adunării (30 noiembrie) au avut, sub preşidenţia
lui Ştefan Cicio Pop mai multe consfătuiri, de dimineaţa pînă noaptea
tîrziu, în care s-a discutat proiectul de hotărîre a Unirii ce urma să se
citească în adunarea solemnă de a doua zi. Proiectul fusese întocmit de
grupul arădan: V. Goldiş, Şt. Cicio Pop şi Ioan Suciu şi în 8 puncte conhttps://biblioteca-digitala.ro
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ţinea hotărîrea de unire cu România şi o seamă de principii fundamentale pentru viaţa social-politică a noului stat. Conţinutul precis al pro-

iectului nu era cunoscut, dar circulau zvonuri că adunarea nu avea să
se limiteze la decretarea unirii, ci va formula şi o seamă de deziderate.
Faţă de această situaţie, comitetul din Sibiu, al cărui preşedinte era
Andrei Bârseanu, la insistenţele tineretului, a lansat o declaraţie întărită
cu peste 30.000 de semnături, în care se protesta împotriva "condiţiilor".
Mişcarea de protest s-a generalizat şi în alte centre.
Discuţii vii a stîrnit problema agrară. Unii voiau ca reforma agrară
să fie formulată în termeni vagi, în sensul nivelării sociale şi al potenţării producţiei; alţii cereau o reformă radicală. Şi mai vii şi contradictorii au fost discuţiile cu privire la hotărîrea de unire a Transilvaniei
cu România. Unii voiau o autonomie provizorie (Aurel Vlad) pentru a
evita zguduirile sociale, alţii o autonomie pină la adunarea constituantă
(Al. Vaida). Şt. Cicio Pop combate autonomia; cere o cîrmuire administrativă pe un timp trecător. Vorbeşte Ioan Broşu în numele tineretului,
cerînd ca "manifestarea adunării noastre să fie ca un torent", să proclame unirea fără nici o condiţie; propunerea e însuşită şi de Gh. Crişan. Mihuţ in numele social-democraţilor combate unirea fără condiţii,
cerînd garanţii pentru reforma agrară, libertatea şi bună starea maselor
populare. S. Dragomir combate şi el autonomia, care poate fi foarte
primejdioasă pentru viitorul ţării, după cum combate şi unirea cu condiţii. Pentru unirea cu condiţii şi pentru autonomie în interesul clasei
muncitoare vorbeşte şi Flueraş. Aurel Lazăr combătînd autonomia cere
să se proclame suveranitatea poporului. După alte discuţii contradictorii
se ajunge la hotărîrea că adunarea e chemată să proclame unirea tuturor
românilor şi nu pentru a face parte separată în corpul statului; deci
nu o unire cu condiţii, ci numai o stare de tranziţie. Şedinţa se suspendă
pentru ca o comisie să formuleze mai precis punctul privitor la unire.
In timp ce fruntaşii politici dezbăteau proiectul de hotărîre, adunarea unor numeroşi delegaţi, noaptea tîrziu, cerea zgomotos unirea fără
condiţii. Mai ales grupul ardelenilor refugiaţi: E. Goga, Gh. Pop, V.
Deleu, V. Osvadă etc. au combătut pe un ton belicos unirea cu condiţii.
Proiectul de hotărîre aşa cum fusese redactat de arădani nu ascundea interese înguste, ci cuprindea doar măsuri de prevedere, pentru statornicirea rinduielilor corespunzătoare dezvoltării sociale, economice şi
politice ale noului stat. Social-democraţii, cînd pledau pentru condiţii,
aveau în minte prezentă dorinţa de a asigura maselor populare o viaţă
mai bună în noul stat şi o dezvoltare democratică a acestuia. Tineretul
nu socotea îndreptăţite rezervele lui Goldiş, considerînd unirea un act
de o asemenea măreţie, încît nu trebuia umbrit de nici o îndoială. Atitudinea tineretului a creat o opinie potrivnică ideii de provizorat şi a
contribuit la eliminarea punctului controversa! din Hotărîrea citită a
doua zi.
A doua zi, duminică 1 Decembrie, s-a desfăşurat măreaţa adunare
naţională de la Alba Iulia, potrivit Programului statornicit dinainte.
https://biblioteca-digitala.ro
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Inainte de ora 8 lumea se grăbeşte spre cele două biserici româneşti
unde urmau să se oficieze Te Deum-uri solemne. Inalţii clerici se îndreaptă spre biserica episcopală. Slujbele religioase oficiate aveau o semnificaţie particulară în acele momente. Cînd episcopul Aradului Ioan
Papp a rostit cuvintele "Cel ce a înviat din morţi a înviat azi şi neamul
românesc", lumea a intonat puternic "Deşteaptă-te române", acompaniaţi de vestitul cor al lui T. Popovici. La cuvintele "Murim mai bine-n
luptă" toţi ridicară mina în semn de jurămînt. Emoţia era la culme, plîngeau clericii, plîngeau cei ce asistau la slujbă.
După Te Deum, lumea se îndreaptă spre sala care de acum se va
numi a Unirii, împodobită cu brad şi cu drapelele naţionale şi ale puterilor aliate. Pătrund în sală cei 1228 delegaţi oficiali şi cîţiva alţii, care
reuşiră să-şi facă loc, în total vreo 1500 de oameni.
In acest timp, mulţimile se îndreaptă spre cîmpia din marginea oraşului, spre Cîmpul lui Horea. Preoţi, învăţători, zeci de mii de ţărani
înaintează în coloane fără sfîrşit spre marea poartă a lui Mihai Viteazul,
bogat împodobită cu drapele. Pancarde indicau comunele. Ordinea şi
disciplina domneşte peste rtot. Soldaţi şi ţărani înarmaţi veghează asupra
liniştii şi ordinei. Nici un om beat nu tulbură serbarea. Pe tot parcursul
drumului atmosfera vibrează de strigăte entuziaste şi pline de bucurie:
"Să trăiască\\ de cîntecul naţional "Deşteaptă-te române". Un grup de
socialişti trece şi Eugen Goga exclamă mîndru: "Iată socialiştii noştri".
Este descrierea corespondentului gazetei maghiare Az Ujscig, anume
aleasă din numeroasele descrieri pentru că nu poate fi învinuit de exagerări.

La ora 101/2 urcă pe scena improvizată din sala Unirii, în aclamaţii
urale furtunoase, membrii Consiliului Naţional Român şi arhiereii.
Cel dintîi care rosteşte cuvîntul a fost Ştefan Cicio Pop, preşedintele
Consiliului Naţional Român Central. In cuvinte emoţionante, subliniind
importanţa momentului istoric, trece în revistă evenimentele dureroase
din cei patru ani de război şi mai ales pe cele din toamna anului 1918,
cînd s-a oferit şi poporului român putinţa de a-şi hotărî singur soarta.
Cu aceasta Consiliul Naţional îşi depune mandatul în mîinile naţiunii
române, chemată să-şi spună răspicat cuvintul.
Se numesc notari ai adunării: Laurenţiu O an ea, Sever Mi ele a, iar
raportor al comisiei de validare Ioan Suciu.
Raportorul prezintă situaţia alegerilor de deputaţi, cerînd validarea
mandatelor, anunţă sosirea a mii de adrese de aderenţă. Cei adunaţi erau,
deci, "capace a aduce hotărîri decisive în Marea Adunare Naţională".
Se propune biroul adunării: Gheorghe Pop de Băseşti, preşedinte,
episcopii Ioan Papp de la Arad şi Demetriu Radu de la Oradea, copreşedinţi, Teodor Mihali, Ştefan Cicio Pop şi Ioan Flueraş, vicepreşedinţi,
Alexandru Fodor, Sever Miclea, Laurenţiu Oanea, Caius Brediceanu, Silviu Dragomir, Victor Deleu, Iosiif Ciser, Ionel Pop şi Gheorghe Crişan,
notari.
şi

https://biblioteca-digitala.ro

50 DE ANI DE LA UNIRB

10

La orele 11, Gheorghe Pop de Băseşti deschide adunarea, salutînd
toţi cei prezenţi, chemaţi să pună "piatra fundamentală a fericirii
neamului nostru românesc".
Cuvîntarea festivă şi solemnă a fost rostită de Vasile Goldiş. Adresînau-se "Măritei Adunări Naţionale", omul de vastă cultură şi de
înaintate concepţii social-politice schiţează mai întîi, în cuvinte alese,
istoria dramatică, dar eroică a poporului român de-a lungul veacurilor.
li subliniază obîrşia şi trecutul şi-i admiră trăinicia. In această frămîn
tată istorie, apare clipa strălucitoare a faptei lui Mihai, care a dat tărie
rezistenţei naţiunii române. Se opreşte asupra războiului mondial cu
alte sacrificii umane şi materiale, dar şi cu învingerea ideii de unitate.
Pc baza acestei idei, naţiunea română "aleargă în braţele dulcei sale
mame". Unirea românilor într-un singur stat pretinde să fie asigurate
pe seama tuturor neamurilor şi tuturor persoanelor aceleaşi drepturi
şi aceleaşi datorii. Pentru statornicirea unei societăţi bazate pe muncă şi
pc răsplata ei integrală, e necesar să se jure credinţă naţiunii române,
dar. totodată, şi civilizaţiei umane. Sfîrşindu-şi frumoasa cuvîntare, Goldiş
supune spre aprobare .. Măritei Adunări Naţionale" hotărîrile de unire:
Adunarea naţională decretează unirea românilor din Transilvania, Banat
şi Ţara Ungurească şi teritoriile locuite de ei cu România; teritoriilor
respective li se rezervă autonomie provizorie pînă la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal; se recunoaşte deplină libertate
naţională şi drepturi egale tuturor naţionalităţilor conlocuitoare, de a se
instrui, administra şi judeca în limba proprie, de a face parte din corpurilC' legiuitoare şi de a participa la guvernarea ţării în proporţia numă
rului lor; egală îndreptăţire şi deplină libertate confesională pentru toate
confesiunile; înfăptuirea desăvîrşită a unui regim curat democratic în
toate domeniile vieţii publice; vot universal, direct, egal şi secret pentru
ambele sexe în vîrstă de 21 de ani; desăvîrşită libertate de presă, asociere
şi întrunire; libera propagare a gîndurilor; reforma agrară radicală, dîndu-se posibilitate ţăranului să-şi creeze o proprietate atît cît să o poată
munci cu familia; asigurarea pentru muncitorimea industrială a aceloraşi
drepturi şi avantaje care sînt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus; Adunarea naţională îşi exprimă dorinţa ca congresul de
pace să înfăptuiască în aşa chip comuniunea naţiunilor libere, încît dreptatea şi libertatea să fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici
deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc de reglementare
a raporturilor internaţionale; adunarea naţională salută eliberarea naţiu
nilor subjugate pînă acum de monarhia austro-ungară (cehoslovacă, jugoslavă, austriacă, polonă şi ruteană); adunarea naţională se închină cu
smerenie înaintea memoriei acelor bravi români care şi-au vărsat în
război sîngele pentru înfăptuirea idealului naţional; Adunarea naţională
mulţumeşte tuturor puterilor aliate care s-au luptat pentru salvarea
civilizaţiei. Pentru conducerea afacerilor naţiunii române din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunarea naţională hotăreşte instituirea
unui Mare Sfat Naţional Român, îndreptăţit să reprezinte naţiunea ro-

pe
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DE LA ALBA IULIA

mână

oricînd şi oriunde faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoîn interesul său.
Hotărîrea, ca şi cuvîntarea rostită, au fost aprobate cu aplauze însu-

ziţiile

fleţitoare.
U:r~mînd

la cuvînt, Iuliu Maniu a supus
oprindu-se la analiza ideii

hotărîrea propusă,

unui

examen amănunţit
a dreptului la

naţionale şi

unitate naţională.
Cel din urmă vorbitor oficial a fost Iosif Jumanca din partea muncitorimii române. Cuvîntul ·său vestea lumii întregi şi Internaţionalei socialiste voinţa muncitorilor români de unire a românilor, dar şi voinţa
de a întemeia o societate unde fiecare om să fie liber şi stăpîn pe sine
însuşi, în care să se poată dezvolta şi progresa şi poporul muncitor.
Epuizîndu-se cuvîntările oficiale, Gh. Pop de Băseşti supune Adunării, spre aprobare, Hotărîrea citită de Goldiş, care a fost primită cu
unanimitate şi cu mare însufleţire. Putea, deci, anunţa preşedintele hotărîrea solemnă: "Adunarea naţională a poporului român din Transilvania, Banat şi părţile ungurene a primit rezoluţiunea prezentată prin
Vasile Goldiş în întregimea ei şi astfel unirea acestor provincii româneşti cu ţara mamă ... este pentru toate veacurile decisă".
Se săvîrşea, astfel, într-o atmosferă înălţătoare şi o emoţie pînă la
extaz, după caracterizarea corespondentului ziarului Az Ujsag, prin
chibzuinţa matură a unui popor chemat să-şi hotărască soarta, cel mai
însemnat act din istoria milenară, dramatică şi eroică, a poporului român.
Lepădînd resentimentele şi necazurile acumulate zi de zi veacuri întregi,
poporul român se înfăţişa înaintea lumii mîndru, hotărît, dar şi senin
şi chibzuit, dînd uitării, în clipele măreţe, suferinţele îndurate, nedreptăţile suferite, chemînd la marele praznic pe toţi cei cu care era sortit
să trăiască şi să muncească. Se dovedea un popor vrednic de marile
înfă ptuiri.
Pentru ca treburile publice să fie cîrmuite în chip constituţional, Al.
Vaida propune spre aprobare Adunării lista "Marelui sfat Naţional",
adunarea legislativă provizorie. Au fost aprobaţi, prin aclamaţii, cei 212
membri ai Marelui Sfat, completaţi apoi cu alţi 38. Prin componenţa
sa socială, era o adunare reprezentativă a poporului român; avocaţi şi
clerici, profesori şi învăţători, ţărani şi muncitori, proprietari funciari şi
oameni de finanţe, comercianţi şi negustori, publicişti şi ofiţeri, medici şi
ingineri. O singură femeie, profesoara Elena Lemenyi-Rozvan, din partea
partidului social-democrat. Predominau avocaţii şi clericii, deoarece în
condiţiile opresiunii sociale şi naţionale, aceste două profesiuni le erau
deschise românilor.
Şedinţa se încheie cu cuvîntul episcopului Ioan Papp de la Arad.
Cei din sală se îndreaptă spre Cîmpul lui Horea pentru a vesti mulţimilor adunate actul cel mare. Aşteptau sus pe platou peste 100.000 de
oameni, răbdători, conştienţi de însemnătatea momentului. Un martor
ocular şi participant activ la acest mare praznic, prof. Silviu Dragomir,
înfăţişează Cîmpul lui Horea ca un furnicar de oameni. Pe deasupra zidului de la miazănoapte se înşiră poporul în jurul tribunelor improvizate,
https://biblioteca-digitala.ro
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în rînduri dese, sub steagurile tricolore, care fîlfiie în aer. E o pădure
de steaguri, ce pare că au crescut din pămînt. Şi lumea adunată aşteaptă
în linişte clipa cea mare. Cîteodată se porneşte un zvon de glasuri, care
trece peste mulţime, ca un ecou prelung. Platoul întreg se înalţă, pare
că, şi se lărgeşte, sub apăsarea omului ce răsare fără contenire şi sub
apăsarea celei mai glorioase fapte, care îşi aşteaptă aci reîntruparea.
De pe numeroasele tribune, semănate peste tot pe întinsul platoului, in timp ce in sala Unirii se desfăşurau ,lucrările oficiale, oratori
improvizati şi inspiraţi explicau poporului însemnătatea momentului.
Printre ei erau şi reprezentanţi ai muncitorimii, care propovăduiau poporului marile reforme pe care noua societate, noul stat român trebuia
să le înfăptuiască pentru ca masele muncitoare să cunoască intr-adevăr
binefacerile Unirii. Unirea se cuvenea să fie o mare sărbătoare menită
să aducă dreptate şi bucurie pentru toţi, pentru cei săraci mai ales, care
nu vor mai suporta să fie jefuiţi de magnaţi şi de capitalişti; reformă
agrară, constituţie democratică, republică, în care să fie legiferată libertatea muncii, propagau emisarii muncitorimii.
După incheierea şedinţei din sala Unirii, alţi oratori, oficiali şi ncoficiali, de pe aceleaşi tribune, vestesc celor peste 100.000 de oameni noua
înfăptuire: Miron Cristea, episcopul Caransebeşului, Iuliu Hossu, episcopul Gherlei, Aurel Vlad, Aurel Lazăr, Silviu Dragomir, Petru Groza
şi mulţi alţii. Mulţimile ascultau cu sfinţenie şi-şi exprimau adeziunea
cu cel mai curat şi înflăcărat entuziasm.
Adunarea de la Alba Iulia a fost cea mai măreaţă dintre toate manifestările suveranităţii naţionale, nu numai prin covirşitoarea mulţime
care a luat parte la ea, dar şi prin insufleţirea şi demnitatea cetăţenească,
afirmă martorul ocular, prof. I. Lupaş. Privită în perspectiva semicentenarului, adunarea naţională de la 1 Decembrie apare măreaţă prin
ideea pe care a înfăptuit-o şi prin cadrul de o maiestoasă solemdtate,
pe care i 1-a conferit solidaritatea conducătorilor şi unanima însufleţire
a maselor populare. Hotărîrile de la Alba Iulia cuprind tot ee a frămîn
tat o naţiune in veacurile de restrişte, povara adîncă a trecutului în aceeaşi
măsură ca şi credinţa neclintită în adevărurile luminoase ale umanităţii.
În timp ce la Alba Iulia se săvîrşea măreţul act al Unirii, în toată
Transilvania, cei ce nu putură fi de faţă în cetatea lui Mihai Vitea2ul
sărbătoreau cu aceJ.a.c;;i entuziasm marea hotărîre. Slujbe religioase se
oficiară peste tot.
însufleţite de intonarea Marseillaise-ei lui Andrei
Mureşanu, cîntată de intreaga asistenţă. Serbări au avut loc în toate
satele. Cuvîntări emoţionante în simplitatea lor, rostite de mGdeştii, dar
vrednicii intelectuali ai satelor, vesteau poporului ziua izbăvirii. Manifestaţiile din OI"aşe, la proporţii mai modeste, se asemănau cu cea de la
Alba Iulia: Oradea, Bciuş, Arad, Timişoara, Lugoj, Deva, Turda, Cluj,
Bistriţa, Năsăud, Sibiu, Braşov etc. Cuvîntările festive, rostite de intelectuali fruntaşi, vesteau marile hotărîri de la Alba Iulia, indemnind la
rîvnă şi muncă pentru a face din ţara unită, ţara împlinirii năzuinţelor
de veacuri ale poporului.
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A doua zi, 2 decembrie, s-a întrunit în sala tribunalului din Alba
Iulia Marele sfat naţional, ales de Marea Adunare Naţională în ziua
precedentă. Este aclamat de toţi cei prezenţi, ca preşedinte ad-hoc,
Gheorghe Pop de Băseşti. Se numesc notari ai şedinţei Silviu Dragomir
~i Gheorghe Crişan. Se propune o comisie de candidare a prezidiului
şi. secretariatului adunării, precum şi a membrilor guvernului provizoriu, comitetul executiv al Marelui Sfat. Comisia de candidare propune
ca preşedinte al Marelui Sfat Naţional pe Gh. Pop de Băseşti, ca vicepreşedinţi pe episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu şi pe Teodor Mihali
:şi Andrei Bârs~anu, preşedintele Astrei, ca ngtari pe Silviu Dragomir,
Caius Brediceanu, Mihail Popovici, Gheorghe Crişan, Ghiţă Pop şi soeialistul Traian Novac.
Comisia propune guvernul provizoriu, care se va numi Consiliu Dirigent, alcătuit din 15 membri numiţi şefi de resort: Iuliu Maniu, preşe
dinte şi ministru de interne, Vasile Lucaciu fără portofoliu, cu misiuni
în străinătate, Vasile Goldiş, culte şi instrucţiune publică, Alexandru
'\' aida-Voievod, externe şi presă, Ştefan Cicio Pop, război şi siguran\ă
publică, Ioan Suciu, organizare şi pregătirea Constituantei, Aurel Vlad,
finanţe. Octavian Goga, fără portofoliu, Aurel Lazăr, justiţie, Emil Haţie
ganu, codificare, Valeriu Branişte, fără portofoliu, Victor Bontescu, agricultură şi comerţ, Romul Boilă, comunicaţii, Ioan Flueraş, sănătate şi
ocrotiri sociale, Iosif J umanca, industrie. Erau 1O membri ai Partidului
Naţional Român, 2 ai P.S.D. şi 3 independenţi.
Bucuria şi fericirea pentru unirea Transilvaniei cu România s-a manifestat cu acelaşi entuziasm şi în diferite oraşe din România. Cuvîntări
patriotice se rostesc pentru preamărirea înfăptuirii "visului secular al
neamului nostru: unirea tuturor românilor". Socialiştii aderă fără rezerve la hotărîrile adunării de la Alba Iulia, încredinţaţi că ardelenii vor
juca un rol în regenerarea vieţii politice a ţării. Saşii aşezaţi în Bucureşti în număr de 500 se întrunesc, sub preşedinţia lui Adolf Frank, votînd cu unanimitate o moţiune în care-şi exprimă "marea bucurie şi
sati~facţie" pentru hotărîrile de la Alba Iulia, salutînd "cu entuziasm
unirea Ardealului cu România". Sărbătoresc evenimentul românii din
străinătate, peste tot unde se găsea vreun grup ceva mai numeros: Franţa,
Italia. Anglia, Statele Unite etc.
Marele Sfat Naţional şi Consiliul Dirigent îşi stabilesc locul de activitate la Sibiu. De aici adresează naţiunii române din Transilvania şi
Banat o proclamaţie, la 11 decembrie, aducîndu-i la cunoştinţă înfăptui
rea, de către adunarea din Alba Iulia "într-un gînd şi cu nespusă însufleţire". a "visului de veacuri al naţiunii române", proclamînd unirea
Transilvaniei cu România. Se face cunoscută alegerea Marelui Sfat şi a
Consiliului Dirigent, care vor guverna aceste ţinuturi pînă la înfăptuirea
definitivă a unirii cu România. Aducînd prinos de recunoştinţă înaintaşilor care au pregătit învierea neamului la viaţă liberă, eroilor care şi-au
vărsat sîngele în război pentru libertatea şi unitatea naţiunii române,
armatei române, puterilor aliate, se vesteşte "viitorul de aur" pe acest
pămînt unde va domni dreptatea şi libertatea, atît pentru români cît şi
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pentru naţionalităţile conlocuitoare, nu numai pentru cei tari şi puternici, ci în egală măsură pentru cei slabi şi umili: ţărani, muncitori, meseriaşi. Preveniţi cu privire la amăgirile ce li se îmbiau, oamenii sînt
sfătuiţi să dea ascultare Consiliului Dirigent, să trăiască în pace cu celelalte neamuri, să stea liniştiţi, să-şi apere la nevoie moşia şi neamul.
Armata română, care în timpul adunării de la Alba Iulia de abia
pătrunsese în Transilvania, s-a ţinut la mare distanţă, la cererea Consiliului Naţional, pentru a nu se spune că unirea s-a făcut sub presiunea
şi ameninţarea baionetelor. Era însă la numai cîţiva paşi, la Oarda,.
armata în retragere a mareşalului Mackensen care nu sprijinea în nici
un chip hotărîrea de unire, dar de teamă nu s-a amestecat. După zece
zile de la proclamarea unirii, armata română înaintează în Transilvania,
"cu sabia în teacă". Armata a fost primită peste tot cu manifestaţii
entuziaste, cu explozii de bucurie, cu gînduri de înfrăţire.
In ziua de 12 decembrie, delegaţia marelui sfat naţional, formată
din episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu, din AL Vaida şi Vasile Goldiş~
Caius Brediceanu şi Mihail Popovici, pornea spre Bucureşti, pentru a
prezenta regelui şi guvernului actul Unirii. Primirea în Gara de Nord
de întreg guvernul, de corpul generalilor, de reprezentanţii Legiunii
transilvănene, de Liga României şi de o imensă mulţime de popor, cuvîntările rostite la sosirea trenului în 13 decembrie orele 5,30 de primarul Capitalei C. Hălăuceanu, de Miron Cristea şi de I. I. C. Brătianu, subliniau importanţa unităţii de stat. Aceleaşi sentimente au fost exprimate a doua zi, în 14 decembrie, cu prilejul primirii delegaţiei în sala
tronului, de Vasile Goldiş, de regele Ferdinand, apoi la banchetul de la
prînz, la dineu! oficial. In toate se subliniau luptele grele pentru unitate
şi însemnătatea desăvîrşirii acesteia.
In ziua de 11/24 decembrie se emite decretul de unire a Transilvaniei
cu România, decretul de organizare pro,·izorie a Transilvaniei, potrivit
căruia "serviciile publice" rămîn sub conducerea Consiliului Dirigent,
în administraţia guvernului României trecînd afacerile străine, armata,
căile ferate, paştele, telegraful, telefoanele, circulaţia financiară, vămile,
împrumuturile publice şi siguranţa generală a statului; în guvernul central
român, Transilvania va fi reprezentată prin miniştri fără portofoliu.
Anul 1919 este anul limpezirilor, al clarificărilor, atît în interior cît
şi în afară, şi, deci, al înfăptuirii altor paşi insemnaţi spre desăvîrşirea
Unirii. În primele zile ale lunii ianuarie, se întruneşte la Mediaş, în
ziua de 8, comitetul central să5esc sporit, împreună cu comitetul german-săsesc din Transilvania. Cei intruniţi, în urma dezbaterilor problemelor vremii, cu unanimitate hotărăsc recunoaşterea Unirii Transilvaniei. Printr-un manifest se aduce la cunoştinţa populaţiei săseşti hotă
rîrea de "alipire a sa la Regatul României", trimiţînd "poporului român
salutul său frăţesc împreună cu urările cordiale la îndeplinirea idealurilor
sale naţionale". Asemenea hotărîre se întemeia pe mai multe principii
şi fapte. Mai întîi pe dreptul de autodeterminare a popoarelor, apoi pe
dreptul natural al poporului român la formarea statului său naţional
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unitar, în al treilea rînd pe hotărîrile adunării de la Alba Iulia cu privire
la unirea cu România a Transilvaniei.
Pentru a spulbera orice dubiu şi a dezminţi aserţiunile tendenţioase şi
răuvoitoare, puse în circulaţie de anumite cercuri şi o anumită presă,
cu privire la rezervele lor, socialiştii români, întruniţi în Congresul
Partidului Social-Democrat în 19-20 ianuarie, la Sibtu, îşi precizează
cu toată claritatea poziţiile. Ei declară că sînt "în deplin acord cu
ţinuta delegaţilor
social-democraţi,
care la Adunarea Naţională de
la ALba Iulia, în concordanţă cu voinţa întregului neam românesc,
au votat pentru unirea tuturor românilor". Social-democraţii îşi motivează atitudinea pe principiul fundamental istoric şi de drept natural,
anume că "unirea poporului românesc într-un singur stat independent
este o necesitate istorică, bazată pe dreptul de liberă dispoziţie a tuturor popoarelor". La învinuirile de a fi abdicat de la principiile internaţionalisrnului, social~emocraţii români răspund că "democraţia română
cind a aderat la înfăptuirea acestui ideal al românilor de pretutindeni,
n-a depăşit întru nimic de la principiile stabilite de congresele socialiste
internaţionale, care totdeauna au recunoscut dreptul fiecărei naţiuni asuprite şi divizate sub mai multe stăpîniri străine de a lupta în primul
rînd pentru independenţa sa". Erau de altfel şi tezele lui Lenin, proclamate de mai multe ori, înainte de izbucnirea războiului mondial şi în
timpul desfăşurării acestuia. Pe aceleaşi principii se situează social-democraţii români şi atunci cînd demonstrează că un popor, o naţiune
numai unită îşi poate dezvolta toate însuşirile, materiale şi spirituale. De
aceea "cu conştiinţa perfect împăcată'', socialiştii români afirmau, împreună cu C. Dobrogeanu-Gherea, că în plenitudinea dreptului lor şi-au
formulat revendicările şi anume "dreptul imprescriptibil a unui popor
de a trăi neapăsat şi de sine stătător în marginile sale etnice".
Instăpînit asupra puterii, susţinut de toate forţele sociale ale naţiunii,
răspunzător faţă de acestea şi de viitorul ţării, Consiliul Dirigent procedează la org,anizarea administrativă a teritoriilor locuite de români,
unite cu România. La 15 ianuarie, au fost numiţi prefecţi în toate cele
23 de judeţe şi alţi trei prefecţi, pe lîngă primari, în oraşele mai importante din punct de vedere politic: Amd, Cluj şi Sibiu. Fr. Wolbaum,
prefectul Sibiului, îndeplinea, în acelaşi timp, şi funcţia de prefect
al saşilor.
In acest timp, la Paris, reprezentanţii celor patru puteri se ocupau de
reglementarea situaţiei din Europa. Interesele României trebuiau susţi
nute pe baza tratatului de alianţă din august 1916.
Nemulţumit de atitudinea aliaţilor, Brătianu părăseşte la 2 iulie Parisul. In acest timp saşii îşi reînnoiesc adeziunea cu ocazia conferinţei
lor de la Sibiu din 12 iunie, cînd declară că-şi pun forţele "în serviciul
patriei", rezemîndu-se "pe memorabila deciziune de la Alba Iulia". Şva
bii din Banat, la rindul lor, întruniţi intr-un congres la Timişoara, îşi
formulează hotărîrea în declaratia din 10 august 1919. Apreciind hotă
rîrea de la Alba Iulia ca o chezăşie a dezveltării lor etnice şi culturale
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în noul stat, şvahii îşi exprimă dorinţa ca Banatul să fie alipit României.
Cu toate interese-le divergente, reprezentanţii puterilor aliate au trebuit
să ţină seama de aceste realităţi şi să le statueze prin tratate internaţionale. Prin tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 se recunoaşte Unirea
Trensilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.
Mai poate fi oare vreun dubiu cu privire la procesul de desăvîrşire a
unităţii de stat a poporului român? Se mai poate îndoi cineva de temeiurile etice şi juridice ale unirii? Mai are vreun temei afirmaţia că
unirea Transilvaniei a fost un dar al tratatelor de pace? Asemenea
păreri sînt dezminţite fără nici o putinţă de tăgadă mai întîi prin simpla
cronologie a desfăşurării evenimentelor. Unitatea statală s-a împlinit
în toamna şi iarna anului 1918, pe cînd tratatul de pace a fost încheiat
de abia în 1920. Tratatul de pace nu făcea aşadar decît să consemneze
o realitate derivată din voinţa hotărîtă a întregului popor român. Unirea
înfăptuită prin această voinţă a fost legalizată prin decrete ale puterii
legiuitoare şi executive din România. Ea a fost legalizată prin capacitatea de organizare a întregii administraţii, a instituţiilor politice, economice şi culturale, prin capacitatea de guvernare a noilor provincii,
dovedită de poporul român. Unirea a fost întărită prin aderarea naţiona
lităţilor conlocuitoare la hotărîrile poporului român.
ntimul act a fost săvîrşit la inceputul lunii ianuarie 1920, cind puterile legiuitoare ale României, camera şi senatul, într· o atmosferă de
mare şi sincer entuziasm, ratificau Unirea Transilvaniei, în şedinţele
solemne din 29 decembrie 1919/10 ianuarie 1920.
A fost 1111 proces lung, cu suişuri şi coborişuri, cu jertfe şi sacri,ficii,
cu bucurii şi mihniri. La capătul lui, însă, a învins dreptatea popoarelor.
Unirea Transilvaniei cu România a fost opera întregului popor, constituind o piatră de temelie în istoria patriei noastre. Unirea a avut o
înrîurire pozitivă asupra întregii evoluţii economice, politice şi sociale
a ţării.
Burghezia şi moşierimea au folosit însă unirea pentru intensificarea
exploatării şi asupririi celor ce muncesc, România continuînd să rămînă
dependentă de marile puteri imperialiste. Toate acestea au făcut ca
masele largi populare să nu-şi poată realiza pe deplin aspiraţiile de
dreptate socială şi naţională, şi să poarte necontenite lupte de clasă
pentru eliberarea de sub jugul exploatării.
Burghezia a trecut la măsuri represive împotriva muncitorilor şi ţăra
nilor, chiar la scurtă vreme după Unire, ea a înăbuşit în sînge demonstraţia muncitorilor de la 13 decembrie 1918, din Bucureşti.
Cercurile conducătoare burghezo-moşiereşti din România au participat
la intervenţia militară, organizată şi condusă de Antantă împotriva tinerei republici sovietice ungare, cu toate că aceasta a recunoscut drepturile poporului român la unitatea sa politică, de stat. Masele muncitoare şi-au exprimat deschis dezaprobarea faţă de această intervenţie.
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Desăvîrşirea unităţii statului naţional român ·a fost un act just şi
progresist de mare însemnătate în dezvoltarea istorică a poporului român
şi a României contempomne. S-a realizat, astfel, cadrul naţional pentru
dezvoltarea mai rapidă a societăţii, prin înmănunchierea, în acelaşi stat,
a tuturor energiilor şi capacităţilor creatoare ale poporului, a tuturor
forţelor înaintate. Potenţialul economic al României a sporit considerabil
prin valorificarea pe scară naţională a bogăţiilor ţării.
ŞT.
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