MĂRTURII A L E UNEI HOTĂRÂRI I S T O R I C E ,
A Ş T E P T A T Ă „DE O M I E D E A N I . . . "
Niculae Petrescu

în istoria noastră multimilenară atât de greu încercată, lupta pentru
păstrarea gliei străbune, pentru unitate, dreptate socială şi naţională a constituit
trăsătura sa fundamentală. Veacuri de-a rândul, milenii, locuitorii spaţiului dintre
Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră au trebuit să poarte, în condiţii grele, lupte
necurmate împotriva duşmanilor invadatori atraşi, după scrierile cronicarilor, de
„frumuseţea şi rodnicia pământului nostru", „fără seamăn pe lume", dar aflat „în
calea tuturor răutăţilor". Cu toate dificultăţile pe care le-a avut de înfruntat, poporul
român a stat vajnic la datorie, animat de nobilele sale idealuri.
Aspiraţia spre unire a însufleţit lupta românilor secol după secol, fiind
flacăra ce le-a luminat conştiinţa, le-a încălzit inimile şi le-a călit voinţa,
devenindu-le sprijin în clipele de restrişte ori temei pentru speranţele viitoare.
Făcând o scurtă retrospectivă a epopeii naţionale, Nicolae Bălcescu menţiona:
„Unitatea naţională fu visarea iubită a voievozilor noştri cei viteji, a tuturor
bărbaţilor noştri cei mari, care întrupară în sine individualitatea şi cugetarea
poporului, spre a o manifesta lumii. Pentru dânsa ei trăiră, munciră, suferiră şi
muriră. Pentru dânsa Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare se luptară toată viaţa lor
îndelungată şi traseră asupră-le năvălirea îngrozitoare a turcilor, pentru dânsa
Mihai cel Viteaz cade ucis în Câmpul Turda, pentru dânsa Şerban Cantacuzino bea
otravă, pentru dânsa Horia moarte cumplită pe roată suferă..
Uriaşa ridicare la luptă pentru dreptate socială şi naţională sub conducerea
lui Horea, Cloşca şi Crişan a deschis calea revendicărilor politice cu caracter social
şi naţional din Supplex Libellus Valachorum (1791), iar tradiţiile sale i-au apropiat
pe românii transilvani de Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu.
Câteva decenii mai târziu, din zecile de mii de piepturi ale românilor aflaţi la
Marea Adunare de la Blaj s-a auzit dorinţa fermă, arzătoare, pronunţată răspicat:
„Noi vrem să ne unim cu ţara!".
Această stare de spirit, trăită intens şi dincolo de Carpaţi, manifestată cu
ardoare şi pe plan extern în cadrul propagandei internaţionale a cauzei româneşti,
şi-a găsit întruchiparea în actul săvârşit la 24 ianuarie 1859. El a reprezentat,
potrivit aprecierilor domnitorului Principatelor Unite, „triumful unui princip
mântuitoriu ce viază cu tărie în inimile românilor, principiul frăţiei româneşti. El
ne-a scăpat de pierzare în trecut, el ne reînvie în timpul de faţă, el ne va duce la
bine şi la mărire în viitor" .
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Izbânda a fost mare, dar nu deplină, deoarece multe teritorii româneşti
rămâneau sub ocupaţie străină în afara fruntariilor tânărului stat ce-şi cucerea
independenţa prin jertfele de sânge din 1877, în câmpiile din sudul Dunării.
Desăvârşirea unităţii de stat, deziderat de veacuri al poporului român, rămâne în
continuare aspiraţia supremă profilată simbolic ca „o stâncă de granit", „unirea
românimei" constituind visul „de fier" al poetului nostru naţional, ca şi al întregii
suflări din vatra vechii Dacii.
în Transilvania ultimului sfert de veac XLX, lupta pentru unire a cunoscut
noi forme prin mişcarea iredentistă care, întemeiată pe principiul naţionalităţilor,
urmărea eliberarea pământurilor aflate sub stăpânirea austro-ungară, ea fiind
continuată şi peste Carpaţi de mişcarea memorandistă, prin activitatea „Ligii pentru
unitatea culturală a tuturor românilor", iar din 1914, de „Liga pentru unitate
politică a tuturor românilor".
Odată cu declanşarea primului război mondial România, care încercase
preîntâmpinarea lui, nu s-a putut menţine neutră mult timp, aflându-se în centrul
presiunilor exercitate de cele două tabere ale marilor puteri. Conjunctura era
prielnică şi nu trebuia pierdută, după cum scria Nicolae Iorga în „Neamul
Românesc" din 21 august 1916: , A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii, cinstit,
cu arma în mână, cu jertfa a tot ce avem, ceea ce alte neamuri mai fericite au de
atâta vreme, unele fără a fi vărsat o picătură de sânge pentru aceasta: dreptul de a
trăi pentru noi! Dreptul de a nu da nimănui rodul ostenirilor noastre... iar toţi cei
care au rămas în vechea ţară îngustă nu pot avea decât un singur rost: Munca, şi o
singură lozincă: Unirea".
în timpul desfăşurării războiului, lupta românilor din Transilvania pentru
unire nu a putut fi continuată cu aceeaşi intensitate, din cauza măsurilor luate de
autorităţile maghiare. Foarte mulţi dintre români au fost trimişi pe front, iar
conducătorii lor au fost nevoiţi să adopte o atitudine de expectativă sau să plece în
străinătate. O parte din ei au rămas totuşi în Transilvania, pe poziţiile apărării cu
intransigenţă a intereselor naţionale în presă ori în parlament. Cei nevoiţi să
emigreze în diferite părţi ale lumii au constituit organisme proprii: „Comitetul
naţional al românilor din Transilvania şi Bucovina" la Paris, „Comitetul de acţiune
al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina" în Italia . Aceste organisme
propagau cu asiduitate cauza românească ori o susţineau în cadrul congreselor
naţionalităţilor asuprite din monarhia austro-ungară, desfăşurate în primăvara şi
toamna anului 1918 la Roma şi New York.
Spre sfârşitul războiului, când prăbuşirea Puterilor Centrale devenise
evidentă, forţele politice ale românilor din Transilvania au ieşit din expectativă şi au
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trecut la regrupare în vederea intensificării luptei pentru afirmarea drepturilor
naţionale. Mulţi dintre patrioţii români din Transilvania parcă dădeau curs
îndemnului lui Emil Isac din poemul dedicat oraşului său drag: „Fraţilor, veniţi, căci
v-am chemat să veniţi acasă./ Doar este al nostru, căci a fost al nostru Clujul,/ Glasul
nostru trezeşte sufletul lui Iancu/ Şi se cutremură pădurile din munţii lui Gelu" .
La 12 octombrie 1918, Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român,
reunit la Oradea, devenea, potrivit rezoluţiei elaborate, organul provizoriu de
conducere a Transilvaniei şi reclama pentru naţiunea română dreptul de
autodeterminare „ca liberă de orice înrâurire străină, să hotărască singură aşezarea
ei printre naţiunile libere" .
Ca urmare a prevederilor de reorganizare a Austro-Ungariei într-o federaţie
de state independente - când Transilvania încă se afla în componenţa Ungariei - ,
împăratul Carol I de Habsburg adresează, la 16 octombrie, manifestul Către
popoarele mele credincioase, care a stârnit un val de proteste din partea populaţiei
române. Protestele au culminat cu citirea rezoluţiei Comitetului Executiv al
Partidului Naţional Român în Parlamentul de la Budapesta, la 18 octombrie 1918 .
Declanşarea revoluţiei burghezo-democratice devenind iminentă, s-a
considerat necesară unirea forţelor politice într-o singură mare acţiune dirijată de
un consiliu naţional „care să preia conducerea teritoriilor locuite de români." Drept
urmare, la 30 octombrie s-a constituit la Budapesta Consiliul Naţional Român
Central. După o a doua şedinţă, ţinută tot la Budapesta, Consiliul Naţional Român
Central şi-a fixat reşedinţa în Arad, în casa familiei Dr. Ştefan Cicio Pop, de unde
au pornit toate acţiunile hotărâtoare în pregătirea marelui eveniment din 1
Decembrie 1918 de la Alba Iulia .
Pe fondul dezorganizării autorităţii imperiale prin izbucnirea revoluţiei,
Iuliu Maniu a organizat, împreună cu ofiţerii români, „Sfatul soldaţilor români din
Viena". Clădirea fostului minister de război a fost repartizată reprezentanţilor
diferitelor naţionalităţi, iar două regimente româneşti au fost trimise la Praga, în
sprijinul revoluţiei cehe. Toate unităţile româneşti venite la Viena de pe frontul
italian erau îndrumate spre Transilvania . Din 31 octombrie, la Timişoara se crease
primul Consiliu Militar Român.
în vederea contracarării actelor de dezordine şi violenţă din partea autorităţilor
maghiare intrate în derută, Consiliul Naţional Român Central a hotărât crearea
organizaţiilor proprii pentru menţinerea ordinii. Prin ediţia specială a ziarului „Unirea"
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din 4 noiembrie a fost adresată populaţiei chemarea pentru constituirea consiliilor
locale şi a gărzilor naţionale. Pe această linie, Consiliul Naţional Român Central a
hotărât înfiinţarea de gărzi naţionale în teritoriile româneşti .
Spre a elucida o situaţie echivocă şi a contracara manevrele guvernului
maghiar de a se erija în continuare în autoritate supremă pe tot teritoriul
Transilvaniei, Consiliul Naţional Român Central a hotărât la 9 noiembrie trimiterea
unei note diplomatice cabinetului de la Budapesta, pentru a i se recunoaşte
exercitarea „puterii depline de guvernare asupra teritoriilor locuite de români în
Ardeal şi Ţara Ungurească" .
După eşuarea tratativelor cu reprezentanţii guvernului maghiar, care
persistau în menţinerea „Ungariei milenare", Consiliul Naţional Român Central s-a
pronunţat pentru desprinderea definitivă de statul ungar . în urma contactelor
stabilite la Iaşi cu reprezentanţii cercurilor politice ale României s-a ajuns la
necesitatea convocării unei adunări „în timpul cel mai scurt posibil", de preferinţă
la Alba Iulia, adunare „la care să participe mulţime cât mai mare şi reprezentanţii
consiliilor locale de pretutindeni", în vederea proclamării unirii pe temeiurile
drepturilor şi libertăţilor democratice".
Hotărârea Consiliului Naţional Român Central a fost adusă la cunoştinţă
opiniei publice internaţionale prin manifestul Către popoarele lumii, publicat în 20
noiembrie, în care se denunţa atitudinea guvernului maghiar de a contesta
revendicările sacre ale naţiunii române pe pământul său strămoşesc. Documentul
preconiza unirea neîntârziată a Transilvaniei cu România şi dădea asigurări opiniei
publice mondiale privind accesul neîngrădit al celorlalte naţionalităţi la drepturile
şi libertăţile democratice: „Naţiunea română din Ungaria şi Transilvania nu doreşte
să stăpânească asupra altor neamuri. Lipsită cu desăvârşire de orice clasă istorică
stăpânitoare, naţiunea română prin fiinţa sa însăşi este întruparea democraţiei celei
mai desăvârşite. Pe teritoriul său strămoşesc naţiunea română este gata a asigura
fiecărui popor deplină libertate naţională şi organizarea sa în stat liber şi
independent o va întocmi pe temeiurile democraţiei, care va asigura tuturor
indivizilor aflaţi pe teritoriul său egalitatea condiţiunilor de viaţă, unicul mijloc al
desăvârşirii omeneşti" .
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Decizia fiind luată, la 15 noiembrie Consiliul Naţional Român Central a
publicat regulamentul pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Naţională ce
urma să aibă loc în 12 zile, prin desemnarea a câte cinci reprezentanţi pe
circumscripţie.
Numeroasele documente intitulate Hotărârea noastră păstrează adeziunea
cetăţenilor din diferite localităţi la ideea unirii Transilvaniei cu România şi decizia
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nestrămutată, în împlinirea marelui deziderat reiese din partea finală a acestor
documente: „în această hotărâre a noastră aşternem tot ce au dorit strămoşii noştri,
tot ce ne încălzeşte pe noi, cei de faţă, şi tot ceea ce va înălţa pururi pe fiii şi pe
nepoţii noştri".
Prin hotărârea din 20 noiembrie privind convocarea Adunării Naţionale s-a
stabilit data de 1 decembrie şi locul desfăşurării: Alba Iulia, considerată o „Mecca a
neamului românesc". Aici erau aşteptaţi, „afară de cei care vor reprezenta (...)
toate păturile sociale ale naţiunii noastre, însuşi poporul românesc în număr vrednic
de cauza mare şi sfântă." Apelurile şi manifestele consiliilor naţionale din diferite
zone sau localităţi mobilizau românii la marea lor adunare. în fiecare din ele erau
chemări pline de patriotism şi patetism în genul apelurilor Consiliului Naţional
Român din Blaj: „Veniţi cu miile, cu zecile de mii. Lăsaţi pe o zi grijile voastre
acasă, căci în această zi vom pune temelia unui viitor mai bun şi fericit pentru
întregul neam românesc... în haine de sărbătoare, sub fâlfâirile faldurilor noastre
naţionale, cete de cete, să intraţi în bătrâna cetate, atât de bogată în momente de
glorie şi suferinţe ale trecutului nostru. Ε ziua când se va hotărî asupra sorţii
noastre pentru o veşnicie. Veniţi şi juraţi că nedespărţiţi vom fi şi uniţi să rămânem
de aici înainte cu fraţii noştri de pe tot cuprinsul pământului românesc" .
15

în acele zile premergătoare Marii Adunări Naţionale, întreaga suflare
românească de dincolo de Carpaţi, din marile oraşe până în cătunele pierdute între
cetinile munţilor, a fost cuprinsă de o vie emoţie, de o stare de spirit de cea mai
înaltă simţire patriotică. Pe bună dreptate remarca Lucian Blaga: „Pentru marea,
istorica adunare de la Alba Iulia, unde s-a hotărât alipirea Transilvaniei la patriamamă, η-a fost nevoie de o deosebită pregătire a opiniei publice. Pregătirea se
făcuse vreme de sute de ani" .
Femeile alcătuiră, prin munca lor fără preget, strai de sărbătoare şi drapele
tricolore - cel al comunei Lupşa a fost lucrat într-o singură noapte, spre exemplu.
Şi delegaţiile au pornit la drum. De data aceasta, urmaşii iobagilor ce sângeraseră
de-a lungul secolelor pe drumul Bălgradului cerând zadarnic dreptate domnilor
făceau o altfel de călătorie, animaţi de speranţa împlinirii grabnice a marelui vis din
totdeauna: unirea cea mare a tuturor fraţilor. în cale nu au putut să le stea nici
intemperiile şi nici potrivnicia duşmanilor.
înghesuiţi în trenuri ce nu mai pridideau să intre în Alba Iulia (biletul
colectiv de tren al delegaţilor din Lugoj se mai păstrează şi astăzi), călătorind în
căruţe sau deplasându-se pe jos, cetele sub faldurile tricolorului şi în refrenele
cântecelor patriotice alcătuiau, fiecare, câte un alai sărbătoresc. Veneau la Alba
Iulia, în cetatea în care, la 1 noiembrie 1599, intrase Mihai Viteazul. Atunci se
întruchipase pentru prima dată marele vis, din nefericire atât de curând destrămat,
dar rămas moştenire generaţiilor următoare.
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Alaiurile entuziaste ce asaltau bătrâna cetate aduceau cu sine năzuinţa
fierbinte de a pune „temelie viitorului fericit, în linişte, fără tulburări, cu
demnitatea unui popor conştient de sine!".
La 30 noiembrie conducătorii Partidului Naţional Român şi ai Partidului
Social-Democrat, reuniţi într-o consfătuire, au supus dezbaterilor proiectul de
rezoluţie privind unirea cu România şi organizarea Transilvaniei pe baze
democratice. După cum reiese din Procesul verbal al Marii Adunări Naţionale a
Poporului Român din Transilvania, Banat şi Părţile Ungurene, ţinută în 1
decembrie 1918 la Alba Iulia, în sala cercului militar din cetate, delegaţii convocaţi
prin manifestul din 7 / 20 noiembrie 1918 al Marelui Sfat Naţional Român s-au
întrunit în număr complet pentru „decurgerea adunării". Participau 1228 de
delegaţi oficiali care reprezentau aspiraţiile tuturor categoriilor sociale şi
profesionale din cele 130 de cercuri electorale.
Adunarea a fost deschisă de către dr. Ştefan Cicio Pop, preşedinte al
Consiliului Naţional Român Central. Preşedinte al Marii Adunări Naţionale a fost
ales George Pop de Băseşti, fost luptător memorandist, conducător încercat al
Partidului Naţional Român din 1902, care în alocuţiunea sa a dat glas voinţei
unanime: „Vrem să zdrobim lanţurile robiei noastre sufleteşti, prin realizarea
marelui vis al lui Mihai Viteazul: Unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege întrun singur şi nedespărţit stat românesc".
După ce Vasile Goldiş a invocat dreptul poporului român ca „legitimul
proprietar al pământului ce fusese o dată Dacia Romană", şi pe acela al „naţiunii
române de a fi liberă" şi pe care „îl recunoaşte lumea întreagă", a citit
„Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 noiembrie/ 1 decembrie
1918". Primul punct al istoricei hotărâri menţiona solemn: „Adunarea Naţională a
tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie 1918, decretează
unirea acestor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii, cu România".
Celelalte prevederi ale documentului alcătuiau programul burghezo-democratic al
înfăptuirii unirii. După cum reiese din stenograma şedinţei Adunării Naţionale,
momentul a fost emoţionant. întrebarea adresată de preşedintele George Pop de
Băseşti Adunării Naţionale, dacă „primeşte proiectul de Rezoluţiune", a fost
urmată de „aprobări entuziaste şi însufleţite aclamaţii îndelungate." Odată cu
votarea în unanimitate a „Hotărârii", în continuare preşedintele a citit proclamaţia:
„Adunarea Naţională a poporului român din Transilvania, Banat şi Părţile
Ungariei a primit Rezoluţiunea prezentată de Vasile Goldiş în întregimea ei şi
astfel: unirea acestor provincii româneşti cu celelalte provincii surori lipite ei, este
pentru toate veacurile pecetluită. (Urmează clipe de delir, îmbrăţişări între fraţi,
sărutări, urale şi nesfârşite aplauze)".
Aceeaşi stare de spirit a freneziei şi vitalităţii exuberante a cuprins şi mulţimea
celor peste 100.000 de oameni atunci când delegaţii de la cele opt tribune amenajate pe
„Câmpul lui Horea" au prezentat semnificaţia înălţătoare a momentului ce-1 trăiau.
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în ziua următoare Consiliul Naţional Român Central şi-a depus mandatul,
asumat democratic, în competenţa Adunării Naţionale care, pentru conducerea şi
reprezentarea intereselor poporului, a înfiinţat Marele Sfat Naţional Român. în
scurta, dar eficienta sa activitate, Consiliul Naţional Român Central a fost guvernul
revoluţionar al Transilvaniei, îndeplinindu-şi misiunea cu succes.
în alcătuirea Marelui Sfat Naţional Român intrau 200 de delegaţi aleşi din
rândul reprezentanţilor cu mandat. Completarea până la 250 de locuri, reprezentând
configuraţia deplină a noului organism, urma a se face prin cooptare. Preşedinte a
fost proclamat George Pop de Băseşti. Din Marele Sfat Naţional Român a emanat
Consiliul Dirigent, cu rolul de guvern provizoriu al Transilvaniei. începând din 4
decembrie 1918 sediul său a fost stabilit la Sibiu, unde şi-a desfăşurat activitatea
până la 4 aprilie 1920 când, ca urmare a eforturilor privind consolidarea şi
desăvârşirea unificării administrative, prerogativele sale au fost preluate de
guvernul de la Bucureşti.
în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, în cadrul
inestimabilelor valori care prezintă în mărturii originale, cu o mare putere emoţională,
tradiţiile glorioase ale luptei poporului român pentru unitate, apărarea integrităţii
teritoriale şi a suveranităţii statale, se afla numeroase obiecte şi documente evocatoare
ale Marii Unui de la 1 Decembrie 1918. îngălbenite de timp, purtând patina vremii ori
având unele neîmpliniri de ordin tehnic sau din cauza emoţiei ce a făcut mâna să
tremure sau ochiul să lăcrimeze, toate ne aduc în minte copleşitoarea stare sufletească a
celor ce au pregătit sau au participat la înfăptuirea visului de veacuri al poporului
român. Pe filele mandatelor peste care S-L^ aşternut implacabil semnele timpului, fie că
se numeau procese verbale, credenţionale, împuterniciri sau ,Jiotărârea noastră", se văd
diferitele semnături, de la cele ale ţăranilor vârstnici deprinşi de o viaţă să mânuiască
doar coarnele plugului, la ale tineret.Jui studios, toate exrjrimând manifestările
entuziaste ale populaţiei româneşti care, ρ* ba^a 5 r i n c i p i i l o r democratice, şi-au ales
reprezentanţi în consiliile naţionale locale, au desemnat delegaţii care să reprezinte, în
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, voinţa fermă de unire într-un singur stat
naţional. Fotografii de epocă au fixat pe memoria peliculei pregătirile delegaţiilor
pentru drumul ce urmau să-1 facă la vechea chemare , Acum ori niciodată", sau marea
afluenţă a mulţimii adunate în jurul cetăţii. Tot de atunci se mai păstrează câteva
steaguri tricolore şi altul cu imaginea simbol a acvilei romane şi înscrisul:
„LEGIUNEA ROMANĂ MDCCCXVIII/ VISUL DE VEACURI SE
ÎNDEPLINEŞTE".
1

Multe documente înfăţişează activitatea desfăşurată în spirit democratic
pentru pregătirea marelui act istoric. Trei dintre acestea prezintă o importanţă
deosebită: „Declaraţia de Independenţă" din 12 octombrie 1918, „Rezoluţia Adunării
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Naţionale de la Alba-Iulia" din 18 noiembrie/ 1 decembrie 1918 şi „Proclamarea
Unirii Tuturor Românilor" .
Primul document a fost considerat multă vreme creaţia lui Vasile Goldiş,
socotit „omul condeiului, stilizatorul impecabil de comunicate, cugetătorul politic
de mare talent" . Toate aceste calităţi rămân incontestabile pentru marele patriot şi
cărturar care a fost Vasile Goldiş, însă paternitatea documentului i-a fost contestată
chiar de acela care i-a dat rostirea în memorabila şedinţă a Parlamentului de la
Budapesta. In Schiţa autobiografică din ale sale Memorii, Dr. Alexandru Vaida
Voevod arată că dactilografiase textul Declaraţiei în locuinţa sa de la Olpret, iar
după ce 1-a citit pe 12 octombrie în prezenţa colegilor săi din P.N.R., adunaţi la
hotelul Park din Oradea, a fost reţinut de Vasile Goldiş spre a fi tradus în limba
maghiară. Traducerea a u i . ^ i t textul iniţial, singura modificare fiind făcută cu
acordul lui Alexandru Vaida Voevod, prin înlocuirea termenului de „naţiune daco
română" cu „naţiunea română". Deşi lui Alexandru Vaida Voevod i se atrăsese
atenţia că riscă să s>: expună, împreună cu familia sa, unor represalii din partea
autorităţilor maghiar dacă va citi declaraţia în Parlamentul de la Budapesta, acesta
nu s-a lăsat intimid t. Pe 18 octombrie 1918 a dat glas declaraţiei, arătând că în
acele „clipe istorici fiecare român simte la fel ca mine şi inima fiecărui român e
pătrunsă de aceleaşi sentimente, dorinţe şi speranţe cărora eu le-am dat expresie" .
17

18

19

Datorită importanţei sale covârşitoare ;a act ce a premers hotărârea istorică
de la 1 Decembrie 1918, Declaraţia de Independenţă a fost, la iniţiativa Consiliului
Dirigent al Transilvaniei, transcrisă cu tuş negru pe pergament tare, purtând
semnătura „pentru conformitate" a dr. Laurenţiu Oanea, unul dintre notarii
Adunării Naţionale de la Alba Iulia.
„Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba-Iulia din 18 noiembrie/ 1
decembrie 1918" reprezintă un pergament al cărui text este la fel de important prin
prevederile sale pe cât este de cunoscut. Actul conţine semnătura lui Ştefan Cicio
Pop în calitate de vicepreşedinte al Adunării Naţionale şi pe aceea a lui Laurenţiu
Onea, notar. Surprinzător, lipseşte semrătura lui George Pop de Băseşti,
preşedintele Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia.
Explicaţia a fost dată de inginerul Enea Grapini, veteran al mişcării şi fost
membru al Consiliului Naţional Român Central, cu ocazia unei vizite la Muzeul
Naţional de Istorie a României în 29 martie 1975. Născut la 1835, George Pop de
Băseşti avea 83 de ani când a venit la Alba Iulia. Venerabila vârstă şi sănătatea
precară a vechiului luptător naţionalist dădea semne îngrijorătoare. Din această
Documentele se află în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, cu nr. inv. 68255,
68256| 68257; a se vedea şi Cornelia Apostol, Emil Dumitrescu, Valoroase documente din
patrimoniul naţional evocatoare ale Marii Uniri de la I Decembrie 1918, în: „Muzeul Naţional",
voi. VIII, Bucureşti, 1995, pp. 97-101.
1. Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi Unirea Ardealului cu România, Cluj, 1926, p. 38. Vasile Goldiş a
fost considerat autorul textului Declaraţiei de Independenţă şi de către Silviu Dragomir, conform
declaraţiilor sale, publicate de loan Scurtu în: op. cit., p. 103.
" Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol I, Cluj-Napoca, 1994, p. 128.
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cauză, în 2 decembrie 1918, cu suferinţa agravată, a plecat la fiica lui din Deva,
doamna Elena Hosu-Longhin, însoţit de dr. Kiş-Odeşteanu, avocat rezervist în
armata austro-ungară şi de încă un tovarăş de drum, tot din Sălaj. Din Deva aceştia
l-au condus acasă, la Băseşti, unde a decedat la începutul primăverii.
în asemenea condiţii, bătrânul preşedinte nu mai putea zăbovi câteva zile nici
la Alba Iulia şi nici la Sibiu. Trebuia însă realizat urgent documentul Unirii, ca piesă
aparte, extrasă din procesul verbal al şedinţei, care să vestească voinţa de eliberare şi
unire decretată la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia de poporul nostru şi să facă dovada
pretutindeni şi peste veacuri, în faţa oricărui for internaţional. Şi încă, nu scris cu
cerneală pe hârtie obişnuită, ci pe pergament scris cu tuş negru, ca să dăinuiască peste
secole. O atare operaţie nu se putea face la Alba Iulia, ci numai la Sibiu, şi necesita
câteva zile bune de lucru. Rezultatul a fost textul Rezoluţie de Unire, transcris corect cu
tuş negru pe pergament de piele, mai dur şi mai băţos, în ediţie mai simplă, autentificat
prin semnăturile dr. Ştefan Cicio Pop în calitate de vicepreşedinte şi dr. Laurenţiu
Oanea în calitate de notar (secretar) al Adunării Naţionale.
După acest concept original s-au mai făcut două exemplare, tot originale.
Execuţia acestora a fost superioară din punct de vedere artistic: pe pergament de piele
moale, maleabil, cu iniţialele în tuş roşu, iar textul în tuş negru, cu litere de tip , jedis",
parafate de asemenea prin semnăturile dr. Ştefan Cicio Pop în calitate de vicepreşedinte
şi dr. Laurenţiu Oanea în calitate de notar (secretar) al Adunării Nationale.
Un exemplar al „Documentului unirii" a fost prezentat de către delegaţia
Ardealului regelui Ferdinand, în Bucureşti, şi a rămas în păstrare în palatul vechi
din Calea Victoriei, unde a fost distrus în urma incendiului din anii următori.
A l doilea exemplar, tot în ediţie de lux, a fost predat şi încredinţat
guvernului României, care ulterior 1-a depus la Conferinţa de Pace de la Paris, în
ianuarie 1919. Delegaţia României a luat cu ea diferite documente spre a
reprezenta interesele ţării cât mai bine, dar prin felul în care s-au desfăşurat
lucrările înaltului for internaţional speranţele ei au fost deşarte. Nu întâmplător tot
Alexandru Vaida Voevod îşi amintea de un cadou oferit regelui Ferdinand, un
exemplar de lux al volumului cu Tratatul de la Versailles care avea pe o copertă de
argint pe Nike, celebra statuie scoasă fără cap la Samotrake, folosită „ca un simbol
al păcii, care s-a încheiat fără cap" .
Exemplarul existent, păstrat în Muzeul Naţional de Istorie a României, este
conceput ca original de prezentare în ediţie simplă a documentului, după care s-au
făcut apoi celelalte două exemplare menţionate, în ediţie de lux.
Dacă cele două exemplare în ediţie de lux au fost aduse la Bucureşti în 14
decembrie 1918 de o delegaţie a Marelui Sfat National Român, conceptul original a
fost păstrat cu grijă de dr. Laurenţiu Oanea. După ani, acesta 1-a mcredinţat lui
Alexandru Cicio Pop, fiul binecunoscutului luptător pentru unire, împreună cu
Declaraţia de Independenţă făcută de Alexandru Vaida în Parlamentul de la Budapesta
20

Alexandru Vaida Voevod, op. cit., vol. II, p. 98.
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în 1918 şi cu Extrasul din stenograma Adunării de la 1 Decembrie 1918, privitor la
Hotărârea Adunării în legătură cu Unirea Transilvaniei cu România.
în urma gestului de înaltă conştiinţă patriotică al lui Alexandru Cicio Pop,
valoroasele documente au intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a
României, prin actul de donaţie 190/ 1974. De atunci ele sunt admirate cu emoţie
de numeroase grupuri de vizitatori. Privindu-le alături de fotografia delegaţiei
Marelui Sfat Naţional Român, care în 14 decembrie 1918 aducea la Bucureşti actul
Unirii, ne revine în memorie alocuţiunea primului ministru al României întregite,
rostită cu acel prilej:
„De o mie de ani vă aşteptăm şi aţi venit să nu ne mai despărţim. Sunt clipe
în viaţa unui neam de fericire atât de mare că răscumpără veacuri întregi de dureri.
Bucuria noastră nu e bucuria unei singure generaţii, ea e sfântă cutremurare de
fericire a întregului popor românesc, care de sute şi sute de ani a stat sub urgia
sorţii celei mai cumplite, fără a pierde credinţa lui nestrămutată în această zi care
ne uneşte şi care trebuia să vie, care nu se putea să nu vie" .
21
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M E M E N T O S O F A HISTORIC R E S O L U T I O N E X P E C T E D
„FOR A THOUSAND Y E A R S . . . "
- Abstract After a brief survey of the Romanian people's century-old struggle for
national unity, the article focuses on the efforts towards the achievement of the
historic Union Act of 1 December 1918. In doing so, the author has referred to
documents which belong in the patrimony of the National History Museum of
Romania: the Declaration of Independence, the Resolution of the National
Assembly of Alba Iulia, the Proclamation of the Unification of All Romanians.
The political engagement for the right to independence and national unity
of the Romanian population of Transylvania is emotionally evoked, as are the
preparations of masses of residents across the country to join the Grand National
Assembly in Alba Iulia.
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