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CUVÂNT-ÎNAINTE

În ultimii 12 ani am activat la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, 
secția Istorie, timp în care, în mod firesc, Unirea de la 1 Decembrie 1918 
a devenit una din temele mele de interes major. Volumul de față reflectă 
întrucâtva această relaţie. Pregătirea lui s‑a întins pe mai mulți ani și poate 
ar mai fi durat până la apariție dacă nu se ivea ocazia „perfectă”: izolarea 
venită la pachet cu pandemia de COVID‑19, ceea ce mi‑a oferit un timp 
nesperat pentru completarea și finalizarea conţinutului.

În ceea ce privește concepția, metoda și structura volumului, trebuie 
să punctez, în primul rând, că ideea de bază constă în surprinderea zilei de 
1 Decembrie 1918 în toate dimensiunile sale. Spre deosebire de alte lucrări 
care abordează Unirea Transilvaniei, dar unde preocuparea majoră este de 
contextualizare a evenimentului, de încadrare a lui într‑un proces istoric 
adesea prea amplu determinat, rezultând, în medie, un conținut de 95% 
evenimente conexe și doar 5% informații despre 1 Decembrie, în prezentul 
volum raportul este invers. Desigur, nu am ignorat contextualizarea, însă 
am plasat‑o la nivelul secundar, al fiecărei mici realități, al fiecăruia dintre 
elementele care compun tabloul zilei de 1 Decembrie. M‑a interesat 
o prezentare cât mai completă a acestei zile și doar a ei, așa cum nu s‑a 
mai realizat până acum. Structura este una simfonică, cu un început și 
un final în tempo rapid, în timp ce părțile de mijloc permit variațiuni 
lente ale temei de bază. Am dorit o abordare cât mai problematizată a 
subiectului, cum de asemenea nu s‑a mai realizat. Am căutat, deopotrivă, 
să scot în evidență și să discut informații mai puțin cunoscute și să trec 
rapid peste cele în general cunoscute, fără a le omite însă total, pentru a 
nu afecta capacitatea conținutului ca întreg de a sintetiza toată informația 
evenimentului de la 1 Decembrie 1918. Am insistat pe imaginea zilei, cu 
aspectele care pot fi reconstituite, astfel încât prezentul volum să poată 
deveni un instrument util de lucru pentru cei care ar dori să facă ilustrație, 
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film documentar și artistic, ori reenactment istoric. Am încercat să creez 
un conținut interesant și pentru cititorul avizat și pentru cel mai puțin 
familiarizat cu subiectul. Sper să fie util și pentru cei care străbat o astfel de 
carte cu pixul în mână, și pentru cei care o frunzăresc.

Istoriografic, 1 Decembrie 1918 nu este un subiect tentant pentru 
istoricul care caută inovația. S‑a scris enorm pe această temă, astfel că, 
atunci când o abordezi, trebuie să intri, volens nolens, în toată bibliografia. 
Iar aceasta nu este numai multă, ci și adesea greoaie, repetitivă, superficială, 
uniformă epistemologic, axiologic și stilistic. Este un demers care necesită 
mulți ani și care pare că nu se lasă niciodată finalizat, pentru că mereu 
descoperi titluri noi sau de care nu știai. Mai uiți și ce ai citit în urmă 
cu zece ani. În mai puține cuvinte, am parcurs eu această bibliografie 
ca să nu trebuiască să o parcurgeți dumneavoastră. Pe de altă parte, ca 
eveniment, Unirea de la Alba Iulia este, cu siguranță, spectaculoasă. Dată 
fiind importanța ei majoră pentru istoria națională, ea a fost, de‑a lungul 
timpului, încorsetată în paradigme politice, ignorându‑se fotogenia ei. 
Istoricii, și după ei și alți „creatori de conținut”, au tratat‑o cu o oarecare 
reținere, dacă nu teamă de a inova. Oricum, odată filtrate izvoarele prin 
propriii receptori, pe palierul următor, dorinţa de a realiza o sinteză vine 
de la sine. 

În același timp, ultimii 30 de ani nu au produs o abordare fundamental 
nouă a subiectului. Trecând printr‑un text publicat în 2018 dedicat Unirii 
Transilvaniei, nu sesizezi o diferență metodologică și stilistică profundă față 
de un text din 1988. Desigur, nu îmi propun prin acest volum să acopăr 
tot ceea nu s‑a făcut în 30 de ani, dar încerc să produc o istorie altfel, cel 
puțin din unele unghiuri. Cuvântul de ordine este problematizarea, care, 
consider, se potrivește cel mai bine cu ceea ce trebuie să facă un istoric, să 
pună și să își pună întrebări, să conteste construcții istoriografice șubrede, 
să le valideze pe cele credibile, să critice, să se întrebe mereu dacă lucrurile 
stau realmente așa cum le‑a aflat de la alții sau altfel. De aceea, apelul 
la sursa primară este esențial, ceea ce relevă, sper, și prezentul volum. În 
privința stilului, am urmărit să abandonez încordarea care conjugă operele 
istorice de acest gen și să produc, atât cât o permit rigorile științifice, un 
text relaxat, dar și pasionant.

În cele din urmă, trebuie să aduc mulțumiri colegilor din muzeul 
albaiulian. De‑a lungul anilor, am purtat sute de discuții pe tema Unirii, 
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ce mi‑au fost extrem de utile, fie că am determinat informații și direcții 
noi, fie că m‑au ajutat să îmi structurez și sedimentez informația istorică. 
Îi menționez doar pe: Ioana Rustoiu, Florin Bogdan, Marius Cristea, 
Smaranda Cutean, Dragoș Ursu, Liviu Zgârciu și Dorin Giurgiu. Desigur, 
lista poate fi mult extinsă cu alți colegi, de instituție și de breaslă, dar prefer 
să o închei aici, întrucât știu că cititorul dorește să intre cât mai grabnic în 
acțiunea lui 1 Decembrie 1918.




