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Radiografia unei zile

I. Zilele de dinainte



SCURT ISTORIC AL UNIRII DE LA ALBA IULIA

De la începutul toamnei lui 1918, pe fondul apropierii sfârșitului 
războiului, devenise tot mai clar că Imperiul Austro‑Ungar va parcurge 
o criză politică fără precedent. În cuvintele lui Lucian Blaga, „mânjite 
de sânge, simbolurile imperiale se năruiau”1. Principiile propovăduite de 
președintele american Woodrow Wilson încă din ianuarie, reluate și sporite 
în iulie, ce păreau să devină biblia noilor organizări politice ale lumii, au 
zdruncinat serios Imperiul în fundamentele sale multinaționale. Nici 
celelalte foste imperii multinaționale ale continentului, Țarist și Otoman, 
nu au avut o soartă mai bună, deși au trecut prin transformări de altă 
natură. Oricum, înfrângerea din tranșee devenise iminentă, iar învingătorii 
aveau să facă toate eforturile pentru a încuraja modelul statului național 
și peste ruinele puterilor învinse. Odată ivite orizonturile unor retrasări 
de granițe în spiritul libertății naționale, nici sârbii, bosniecii, croații, 
polonezii, cehii sau slovacii nu au mai luat în calcul ideea de a rămâne pe 
mai departe în structura vechiului stat, oricâte încercări de resuscitare ar fi 
încercat autoritățile pentru a salva de acum muribundul imperiu. 

Românii ardeleni, îndrumați de o elită politică de excepție, cu Iuliu 
Maniu, Ștefan Cicio Pop, Teodor Mihali, Vasile Goldiș, Alexandru Vaida 
Voevod, Aurel Lazăr și alții, s‑au capacitat, intens și irepetabil, pentru a 
profita de contextul politic favorabil și a obține ruperea Transilvaniei de 
Ungaria și unirea ei cu România. Chiar dacă astăzi există voci, e drept, nu 
multe, care contestă forța și îmbrățișarea unanimă a motivațiilor românilor 
ardeleni, în realitate voința și vocea acestora au fost ferme pentru „divorțul” 
de Ungaria, chiar unanime la scară istorică. Mai înainte, în climatul 
din 1910 sau 1915, verbalizarea unui deziderat atât de îndrăzneț era 
periculoasă, echivalentă cu „trădarea națională”, astfel că a existat, desigur, 
un segment al elitei care a îndemnat la ponderație și la câștiguri naționale 
mai mărunte, dar mai ușor realizabile. Însă de îndată ce contextul istoric 
a permis‑o, targetul România Mare, până nu demult unul mai degrabă 

1 Blaga 1973, p. 191.
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utopic, a fost asumat de toată lumea. „Teljès elszaydás” (Despărțire totală) 
a pronunțat Iuliu Maniu la negocierile cu partea maghiară de la jumătatea 
lunii noiembrie, sintetizând voința românilor ardeleni2. 

Lideri ai românilor ardeleni3

Nici alte posibile forme de organizare ale Transilvaniei postbelice nu 
au fost, practic, luate în calcul, iar la ideea unor condiții puse României 
s‑a renunțat rapid. Cea mai conturată astfel de condiție era aceea emanată 
dinspre elita socialistă, cum că România să renunțe la rege și să devină 
republică. E greu de cuantificat astăzi cât de puternică a fost această idee 
în prezilele unirii, întrucât ea este, cu siguranță, exacerbată în scrierile 
istorice și chiar în memoriile publicate târziu, sub presiunea regimului 
primelor decade comuniste, când „denunțarea” poziției monarhice a fost o 
țintă bine definită a istoriografiei. Orișicum, urmărind documentele, este 
evident că reacția împotriva acestei condiții a fost mult mai puternică, 
mai vocală, decât supraviețuirea condiției însăși. Chiar de 1 Decembrie, 
se pare că grupuri numeroase încă strigau la Alba Iulia împotriva unirii cu 

2 Pascu 1983, II, p. 122–125.
3 Colecția Elena Cadariu Bormioli.
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„condițiuni”, deși se renunțase deja complet la idee și nimeni nu mai avea 
dorința să o reia.

Astfel, per ansamblu, dezbaterile între fruntașii politici transilvăneni 
pe tema unirii, în octombrie‑noiembrie 1918, au fost mai degrabă 
armonioase, străbătute de consensul general că unirea cu România este 
singura cale de urmat. La ora Adunării Naționale de la Alba Iulia, cu rol 
de Constituantă, discuțiile fuseseră depășite demult. Aici nu se mai poate 
vorbi decât de entuziasm. La acea oră, formula unirii a fost configurată pe 
paradigma căsătoriei din dragoste.

De cealaltă parte, dorința României de a obține Transilvania a fost 
mai mult decât evidentă, fiind chiar motivul principal pentru care Vechiul 
Regat a intrat în Primul Război Mondial, îngroșând forțele Antantei. Deși 
lucrurile au evoluat dezastruos pentru România până în anul 1918, până 
la momentul Adunării de la Alba Iulia, aceasta reușise să obțină teritoriile 
Basarabiei (fapt nesperat în 1916), profitând de desființarea Imperiului 
Țarist, și al Bucovinei, ca urmare a disoluției Imperiului Austro‑Ungar. 
Comparativ cu Transilvania, diferența era că Bucovina aparținuse jumătății 
austriece a imperiului, Cisleithaniei, în timp ce prima fusese încorporată 
Ungariei din 1867, adică jumătății imperiului numită și Transleithania. De 
asemenea, Transilvania cu Banatul și „Părțile Ungurești” reprezentau un 
teritoriu mare și bogat, a cărui preluare avea să aducă România în primele 
zece state din Europa, și ca suprafață, și ca populație. În același timp, 
preluarea Transilvaniei nu putea să evite opoziția ungurilor; deși, din punct 
de vedere etnic, era majoritar românească, Transilvania nu era percepută de 
maghiari ca un teritoriu limitrof, dispensabil, ci ca unul legat indisolubil de 
epopeea maghiară, ca leagăn al civilizației maghiarilor. Problema principală 
pentru unguri nu era nici măcar că figurau în rândul celor învinși în război, 
fără a fi luați în calcul la masa negocierilor conferinței de pace, ci era aceea 
că paradigma statului național după care trebuia reconfigurată Europa nu îi 
avantaja deloc. Referitor la Conferința de pace, începută în ianuarie 1919 
la Paris, în cadrul acesteia aveau să se definitiveze cadrele politico‑teritoriale 
ale Europei, iar în cazul Transilvaniei, Tratatul de la Trianon, al puterilor 
aliate cu Ungaria, avea să stabilească exact frontiera acesteia cu România, 
confirmând (deși nu integral) decizia Adunării de la Alba Iulia.

Să revenim însă la toamna lui 1918, punctând cronologic momentele 
ce au pregătit Adunarea de la Alba Iulia, unele de o importanță uriașă 
pentru evoluțiile din Transilvania:
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 – La 7 octombrie, guvernul Ungariei adresează președintelui american 
o cerere de armistițiu. Wilson exclude posibilitatea menținerii Imperiului 
Austro‑Ungar.

 – La 12 octombrie, în casa lui Aurel Lazăr din Oradea, stafful 
Partidului Național concepe Declarația de independență a națiunii române, 
pornind de la principiile lui Woodrow Wilson. Declarația este impropriu 
numită în istoriografie „Proclamația de autodeterminare”, termenul de 
„autodeterminare” neexistând în vocabularul politic românesc din 1918.

 – La 18 octombrie, Declarația este prezentată în Parlamentul de la 
Budapesta de deputatul Alexandru Vaida Voevod, cel mai elocvent dintre 
fruntașii românilor pentru această postură. Declarația a stârnit proteste 
puternice din partea politicienilor maghiari, care, după cum rememora 
Ștefan Cicio Pop, „se gândeau la represiuni diabolice contra noastră, dar 
curând apucară calea concesiunilor largi, oferindu‑ne ministere și, mai 
târziu, crearea unei Elveții orientale”4. 

 – Ziua de 18 octombrie a fost una încărcată: tot atunci, președintele 
W.  Wilson respingea propunerile Austro‑Ungariei de armistițiu. SUA 
se pronunța în favoarea cauzelor cehilor, slovacilor, slavilor sudici etc., 
semnând, practic, certificatul de deces al Imperiului Austro‑Ungar.

 – În 30 octombrie, la restaurantul Jägerhorn (Cornul Vânătorilor) 
din Budapesta, se constituia Consiliul Național Român Central, ce își 
asuma soarta națiunii române din Transilvania. Consiliul era format din 
șase membri de vază ai Partidului Național – Ștefan Cicio Pop, Vasile 
Goldiș, Teodor Mihali, Alexandru Vaida Voevod, Aurel Lazăr și Aurel 
Vlad, respectiv șase membri ai Partidului Socialist, mai precis ai Partidului 
Socialist din Ungaria, Secția română: Iosif Jumanca, Ion Flueraș, Enea 
Grapini, Tiron Albani, Baziliu Surdu și Iosif Renoiu. Constituirea 
Consiliului a fost publicată în ziarul socialiștilor, Adevărul, ce apărea tot la 
Budapesta. Presedintele CNR a fost ales Ștefan Cicio Pop. Pe lângă consiliu 
avea să se înființeze și o secție militară, sub comanda supremă a maiorului 
Alexandru Vlad.

 – În 31 octombrie începea Revoluția Crizantemelor de la Budapesta. 
Prim‑ministrul Wekerle demisiona, iar mai vechiul prim‑ministru Tisza 
era asasinat. Károlyi era numit prim‑ministru de împărat, în încercarea 
disperată de a ține Ungaria alături de Austria. 

 – Începând cu 2 noiembrie, Consiliul Național Român avea să 
funcționeze la Arad, în casa lui Ștefan Cicio Pop.

4 Cicio Pop 1984, p. 555.




