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În anul sãrbãtorii Centenarului Marii Uniri a Românilor – 2018 –, an ratat din punctul
de vedere al dezbaterii publice privind identitatea, prioritãþile, strategiile, temele de interes
pentru români, mediul academic ºi-a fãcut în mod remarcabil datoria – cu unele mici dar
însemnate excepþii. Programe, proiecte, conferinþe, dezbateri, expoziþii ºi o întreagã pleiadã
de autori care au semnat volume, studii ºi articole dedicate marelui eveniment au demon-
strat cã sub aparenþa unei „indiferenþe“ publice faþã de evenimentele de acum 100 de ani,
existã o viaþã academicã ºi intelectualã preocupatã de evenimentele majore din viaþa na-
þiunii române, un numãr însemnat de academicieni, cercetãtori ºtiinþifici, universitari
care, în limita mijlocelor de care dispun, þin treazã conºtiinþa naþionalã ºi întreþin valorile
naþionale într-o lume globalizatã aflatã într-o schimbare sistemicã, plinã de capcane ºi de
provocãri.
Dintre colecþiile ºi lucrãrile publicate cu ocazia sãrbãtorii Centenarului Marii Uniri

se remarcã trilogia istoricului Stelian Neagoe care, pe parcursul anului 2018, a publicat
trei lucrãri dedicate, fiecare în parte, unirii celor trei provincii româneºti cu þara. Este un
demers singular în spaþiul publicistic circumscris evenimentelor unice de acum un secol,
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care pune în valoarea sa realã fiecare din cele trei uniri care au condus la realizarea
României Mari. Pentru cã statul român din perioada interbelicã a fost rezultatul voinþei ro-
mânilor din cele trei provincii care au dorit sã se uneascã cu þara (complementatã desigur
de dorinþa ºi acþiunile românilor din România Micã), fiecare provincie în parte având
propria sa istorie ºi propriul mod de acþiune în sensul unirii, care sunt evidenþiate prin
cele trei lucrãri ale istoricului Stelian Neagoe.
Prima lucrare ce omagiazã unirea Basarabiei cu România care a avut loc la 27 martie

1918, este editatã de Stelian Neagoe, avându-l ca autor pe primul ministru al României din
timpul evenimentelor istorice care au readus Basarabia în cuprinsul României, Alexandru
Marghiloman, Unirea Basarabiei cu România-Mumã. 27 martie 1918 ºi care prezintã din
perspectiva celui care administra atunci destinele þãrii, momentele care au condus la reali-
zarea unirii cu România a teritoriului rãpit Moldovei de Imperiul Þarist. A doua lucrare
Unirea Bucovinei cu Þara-Mamã. 28 noiembrie 1918, rememoreazã prin ochii istoricului
evenimentele de acum un secol din þinutul bucovinean, prin care românii de aici au decis
unirea cu þara, cu informaþii arhivistice noi ºi necesare, în condiþiile în care s-a scris ºi s-a
dezbãtut mai puþin despre unirea Bucovinei cu România decât despre unirea celorlalte
douã teritorii româneºti.
Cea de-a treia parte a trilogiei – lucrarea de care ne ocupãm pe larg aici – Marea

Unire Româneascã de la 1 decembrie 1918, a fost publicatã chiar în preajma sãrbãtoririi
Centenarului, ca un elogiu adus întregii generaþii care a creat România Mare, fie prin sacri-
ficiul personal pe frontul de luptã, fie prin participarea efectivã la evenimentele istorice
sau doar susþinerea lor simbolicã, fie prin deciziile care au fost luate atunci de cãtre elita
politicã româneascã, de „întregitori“, aºa cum i-a numit, pe bunã dreptate, pe liderii po-
litici ai momentului, marele istoric Nicolae Iorga. Este finalul procesului de realizare
efectivã a României Mari – motivul pentru care România a intrat în confruntãrile din
prima conflagraþie mondialã – care va continua anii urmãtori pentru recunoaºterea sa
internaþionalã.
Volumul dedicat Unirii Transilvaniei, Banatului, Criºanei, Sãtmarului ºi Maramureºului

cu România la 1 decembrie 1918 este unul care întruneºte toate cerinþele unei lucrãri
reper pentru momentul care a adus cea mai mare împlinire naþiunii române. Într-un format
care l-a consacrat pe istoricul Stelian Neagoe, cartea are douã mari pãrþi. Prima parte,
numitã Marea Unire Româneascã conþine analiza sinteticã a evenimentelor de acum o
sutã de ani, cu punctarea tuturor momentelor cheie care au consfinþit realizarea Unirii.
Cea de-a doua parte conþine Documente ale Marii Unirii, însoþite de facsimile ale unora
dintre documentele timpului ºi de ilustraþii care redau vizual unele dintre secvenþele atâtor
momente istorice ca ºi figurile personalitãþilor care au reuºit sã realizeze marele proiect
al Marii Uniri.
Pentru istoricii clasici, orice eveniment are o desfãºurare logico-cronologicã, el trebuind

analizat prin prisma cauzelor care l-au premers ºi l-au determinat. ºi pentru istoricul
Stelian Neagoe, evenimentul în sine al Marii Uniri a Românilor de la 1 decembrie 1918
este rezultatul unui proces îndelungat, pe care l-au parcurs generaþii întregi de români.
Este ºi motivul pentru care îºi începe lucrarea prin Tratatul de Pace de la Bucureºti, semnat
în anul 1913, la finele rãzboaielor balcanice – spre deosebire de toate celelalte lucrãri
dedicate acestui eveniment care debuteazã, de obicei, cu începutul primei conflagraþii mon-
diale, în anul 1914 ºi intrarea efectivã a României în rãzboi, doi ani mai târziu – pentru
a reaminti cã procesul de creare a ceea ce numim astãzi România Mare este unul anterior
începerii Primului Rãzboi Mondial.
Sunt narate apoi toate etapele procesului care au condus la momentul de la 1 decembrie

1918, izbucnirea conflictului mondial ºi intrarea României în rãzboiul pe care inspirat ºi
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corect îl numeºte istoricul Stelian Neagoe, Rãzboiul întregirii naþional-teritoriale a Regatului
României. Pentru cã acesta a scopul pentru care statul român s-a alãturat Antantei în anul
1916, eliberarea românilor din teritoriile ocupate de imperiile vecine ºi nu vreo dorinþã
de hegemonie sau de dominare a altor naþiuni.
Evenimentele din preajma Unirii – atent ºi minuþios alese în funcþie de importanþa ºi sem-

nificaþia lor, o prezentare exhaustivã a acestora nefiind relevantã pentru scopul lucrãrii –
sunt prezentate în paralel, atât cele ale liderilor românilor de peste munþi cât ºi cele ale
clasei politice din Vechiul Regat. Astfel este surprinsã atmosfera mult mai apropiatã de
cea autenticã care a însufleþit toate conºtiinþele româneºti spre înfãptuirea proiectului
aºteptat de veacuri.Declaraþia pentru valorificarea dreptului la autodeterminare a naþiunii
române, „rostitã de cutezãtorul deputat român Alexandru Vaida Voievod în Parlamentul
de la Budapesta, la 18 octombrie 1918“ (p. 39) este cea care inaugureazã declanºarea
fenomenului „bulgãrelui de zãpadã“, evenimentele din Transilvania succedându-se cu
repeziciune în urmãtoarele douã sãptãmâni. Organizaþi, ºi mai ales hotãrâþi, românii din
Transilvania, conduºi de o pleiadã de lideri – Alexandru Vaida Voievod, ªtefan Cicio
Pop, Teodor Mihali, Vasile Goldiº, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Bãseºti, episcopii Miron
Cristea ºi Iuliu Hossu, Ion Flueraº, Iosif Jumanca, Silviu Dragomir, Ioan Suciu, pentru
a-i aminti doar pe câþiva dintre ei – ce luptaserã pentru drepturile naþiunii române din
Imperiul Austro-Ungar, au acþionat cu fermitate, convinºi de dreptatea deciziei lor ºi pro-
fitând de contextul internaþional care le era favorabil. Au fost douã sãptãmâni care au
schimbat destinul naþiunii române, douã sãptãmâni în care s-a decis viitorul statului ro-
mân în ansamblul lui. Întrunirea Marii Adunãri de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918
ºi adoptarea Hotãrârii Unirii cu România a fost expresia cea mai elocventã a voinþei
românilor din teritoriile austro-ungare de a fi parte a statului român ºi de a se bucura de
aceleaºi drepturi ca ceilalþi români.
Procesul nu era însã încheiat, evenimentele succedându-se în continuare cu aceeaºi

repeziciune. În zilele urmãtoare delegaþia transilvãnenilor porneºte spre Bucureºti,
pentru a prezenta Regelui Ferdinand decizia de la Alba Iulia, pentru a se putea adopta de
cãtre instituþiile statului român documentele care sã ateste intrarea teritoriilor de peste
munþi în cadrul statului român. ªi aici istoricul Stelian Neagoe surprinde esenþa eveni-
mentelor care au condus la ratificarea de cãtre Parlamentul României a Actului Unirii de
la 1 decembrie 1918. ªi-n acelaºi timp, aduce documente noi, aflate „decenii de-a rândul
la index“ (p. 54), aºa cum este substanþialul Raport cãtre regele Ferdinand I, întocmit de
preºedintele Consiliului de Miniºtri ºi ministru de Externe Ion I. C. Brãtianu care a stat
la baza adoptãrii Decretului Regal din 11 decembrie 1918.
Dupã realizarea pe plan intern a Marii Uniri a Românilor, statul român a avut de dus

cea mai dificilã luptã, cea pe plan internaþional, pentru a obþine recunoaºterea noilor lui
graniþe. Strategia României în vederea semnãrii Tratatului de Pace de la Trianon este
astfel parte componentã a marelui proiect al unirii românilor, ce a fost derulatã în condiþiile
înfruntãrii unei opoziþii contondente venitã în special din partea delegaþiei ungare la lucrãrile
Conferinþei de Pace de la Paris.
Un subcapitol aparte este rezervat de autorul lucrãrii unui subiect care este adesea

trecut sub tãcere sau tratat pãrtinitor atunci când se vorbeºte despre unirea Transilvaniei
cu România. Este vorba de Adeziunea naþionalitãþilor conlocuitoare la Marea Unire de
la 1 decembrie 1918. ªi nu este vorba doar despre actele prin care Consiliile reprezentative
al saºilor, ºvabilor, evreilor etc. din Transilvania le-au adoptat în perioada imediat urmã-
toare Actului de la 1 decembrie 1918 prin care îºi exprimau adeziunea la Actele Marii
Uniri. Istoricul Stelian Neagoe merge mai departe ºi prezintã reprezentanþii pe care pro-
vinciile unite cu þara (inclusiv din Basarabia ºi Bucovina) i-au trimis în primul Parlament
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al României Mari. Remarcãm un numãr însemnat de membri ai comunitãþilor etnice mi-
noritare care au ajuns în Parlamentul României Mari ºi care fac parte din diferite comisii
parlamentare, unii dintre ei jucând roluri însemnate în viaþa parlamentarã a þãrii. Iar
aceasta va fi o constantã pentru întreaga viaþã parlamentarã a României interbelice: din
Parlamentul României au fãcut parte constant lideri ai diferitelor grupuri minoritare etnice,
putând astfel sã reprezinte ºi sã apere interesele propriilor comunitãþi în cel mai înalt for
politic al þãrii. Pentru cã, aºa cum spunea Alexandru Vaida Voievod într-o ºedinþã a
Camerei Deputaþilor din decembrie 1919, „Poporul român se distinge prin spiritul lui de
largã toleranþã. În privinþa aceasta putem constata, fãrã exagerare, cã nu este întrecut de
niciun alt popor.“ (p. 95)
Cea de-a doua parte a lucrãrii cuprinde un numãr însemnat de Documente ale Marii

Uniri. ªi nu numãrul lor este important ci mai ales faptul cã e vorba, în marea lor majori-
tate, de documente inedite, culese din lucrãri vechi ori din presa vremii sau de documente
care pânã acum nu au fost publicate în integralitatea lor. Aºa de pildã, este un Memoriu
adresat Consiliului de Miniºtri, în septembrie 1916, de mai mulþi lideri ai românilor tran-
silvãneni, în numele românilor refugiaþi din Ardeal ºi din Bucovina, prin care vin cu o
serie de propuneri, ca de pildã, organizarea unor regimente ardelene ºi bucovinene for-
mate din foºti soldaþi ai armatei austro-ungare veniþi în România care ar putea fi „cu folos
pe câmpul de luptã ºi în teritoriile ocupate, pe care, fiind leagãnul în care s-au nãscut, le
cunosc de aproape.“ (p. 137)
Poate cã cel mai interesant document este „Declaraþia pentru valorificarea dreptului

la autodeterminare a naþiunii române, rostitã de deputatulAl. Vaida Voievod, la 18 octombrie
1918, în Camera ungarã din Budapesta“ deoarece sunt inserate ºi intervenþiile celorlaþi
deputaþi ºi a preºedintelui Camerei ungare din timpul discursului liderului românilor
transilvãneni. Este astfel redatã atmosfera creatã în Camera ungarã de declaraþia prezentatã
în numele naþiunii române.
Dintre documentele publicate mai amintim discursurile integrale rostite de liderii ro-

mânilor din Transilvania în faþa Marii Adunãri Naþionale de laAlba Iulia, cuvântarea ros-
titã cu ocazia înmânãriiActului Marii Uniri Regelui Ferdinand I al României, textul Înaltului
Decret Regal prin care se decreta unirea „de-a pururea“ cu România dar ºi textele Tratatelor
de Pace cuAustria, Bulgaria ºi Ungaria, unele dintre acestea fiind prezentate ºi în facsimile.
Întreaga trilogie publicatã de istoricul Stelian Neagoe cu ocazia sãrbãtorii Centenarului

Marii Uniri este o încununare a operei unui istoric iubitor de neam care are o calitate mai
aparte: reuºeºte prin scrierile sale sã ajungã ºi la cel mai elevat intelectual dar ºi la elevul
de liceu, pasionat ºi dornic sã cunoascã istoria þãrii lui. Într-un stil simplu, sugestiv, ritmic
(care te trimite cu gândul la cãrþile lui Constantin C. Giurescu dar ºi la pana povestitorului)
îþi oferã informaþia necesarã, bazatã pe numeroase surse primare, despre evenimentele
petrecute acum un secol, atunci când s-a realizat România Mare. În vremuri în care opi-
niei publice îi sunt constant oferite informaþii eronate, lucrarea de faþã este o sursã de
cunoaºtere autenticã a modului în care s-a realizat Marea Unire. Sintetic ºi-n acelaºi timp
analitic, volumul este util specialiºtilor prin numãrul consistent de informaþii primare
aduse în circuitul ºtiinþific de astãzi, dar poate fi parcurs cu uºurinþã de oricine vrea sã
ºtie sã afle mai mult despre Marea Unire. Este o carte care poate fi cititã cu uºurinþã, ono-
rând unul din rolurile specialistului, acela de a fi prezent în cetatea din care face parte ºi
de a putea sã-ºi facã înþeles mesajul de cãtre un numãr cât mai mare de oameni. Pentru
cã acesta este rostul cãrþilor, de a ajunge la cât mai multe minþi dornice de cunoaºtere.
Iar în anul sãrbãtorii Centenarului Marii Uniri era nevoie de o astfel de carte care sã pre-
zinte sintetic istoricul Marii Unirii aºa cum s-a desfãºurat ºi cum a fost consemnat în
izvoarele istorice.
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UN EVENIMENT EDITORIAL DE CENTENAR

CRISTI PANTELIMON

Autorii interbelici scriau „Stat“, cu majusculã. În perioada dintre 1945 ºi 1989 se scria
„Partid“ cu majusculã. Astãzi, cuvintele care desemneazã formele de organizare politicã
ale românilor nu mai sunt ortografiate cu majuscule. Doar numele þãrii, România, mai
are acest privilegiu – sã sperãm cã mãcar acesta va rãmâne ca atare, la adãpost de valul
demitizant care strãbate istoria sau, mai precis, istoriografia. ªi totuºi, în perioada inter-
belicã, teoreticienii lucizi ºtiau cã, aºa cum spunea Mihail Manoilescu, noi, românii, avem
încã mult de învãþat pânã sã devenim una cu Statul nostru.
Încercarea de a reclãdi istoria pe majuscule, de a reface prestigiul trecutului, este

parte din curentul care se opune degradãrii spiritului politic al popoarelor, prea evident
pentru a nu fi sesizat de un ochi avizat. Popoare care pânã mai ieri-alaltãieri se sacrificau
în numele idealurilor colective, astãzi se aruncã peste graniþe în direcþia de unde bate mai
bine vântul câºtigului material. Datoria istoricului este însã aceea de a arãta Nordul, nu
direcþia vântului – aceasta din urmã þine de „meteorologia“ cotidianã, a analistului grãbit
sã tragã concluzii de azi pe mâine.
Lucrarea despre care vorbim în rândurile de faþã ambiþioneazã sã jaloneze istoria

recentã a þãrii în sensul valorilor perene, cele care meritã a fi scrise cu litere mari.Marea
Unire Româneascã este, în sine, o astfel de expresie-etalon, pe care istoricul Stelian
Neagoe ne-o oferã cu ocazia Centenarului. Lucrarea este rodul unei reflecþii de duratã
asupra istoriei moderne a României. Istoricul Stelian Neagoe construieºte din primele
pagini sensul de adâncime al evenimentelor de acum o sutã de ani, pe care cititorul le
primeºte gata descifrate. Astfel, pregãtirea momentului Unirii se face dupã cãderea gu-
vernului conservator al lui Titu Maiorescu ºi venirea la putere a liberalilor, la 14 ianuarie
1914: acest guvern, scrie Stelian Neagoe, „avea sã fie (un guvern) al Neutralitãþii, al
Rãzboiului, al Unirii ºi al Pãcii“ (p. 7). Victoriile din Rãzboaiele Balcanice arãtaserã o
Românie capabilã sã cearã ceea ce era firesc sã cearã: încetarea persecuþiilor împotriva
românilor din Imperiul Austro-Ungar ºi chiar mai mult... Dupã cum ºtim, viziunea politicã
extrem de îngustã (ca sã nu spunem de-a dreptul ºovinã) a liderilor maghiarimii din
Austro-Ungaria a fãcut ca tensiunea dintre români ºi maghiari sã creascã pânã la cote
alarmante. De la A. C. Popovici ºtim chiar cã maghiarii îi considerau pe români, la sfâr-
ºitul secolului XIX, ca lideri ai opoziþiei faþã de politica dualismului ºovin, un fel de capi
ai revoltei care îi mai cuprindea pe sârbi ºi slovaci, printre alþii. Numai românii aveau un
þel, un plan, un program bine definit, „domnii slovaci ºi sârbi fiind doar niºte moluºte“,
cum se exprima, elegant, presa de la Budapesta. Dincolo de aceste accente, era clar pentru
toatã lumea cã românii tindeau a fi o unitate politicã (e adevãrat, sensul acestei unitãþi
nu se întrevedea cu totul în ceaþa începutului de secol XX, dar fiorul conºtiinþei politice
unitare exista pe deplin).
Prima treaptã a acestei unitãþi este sintetizatã de Stelian Neagoe în cel dintâi capitol

al lucrãrii, care poartã numele La început a fost rãzboiul întregirii naþional-teritoriale a
Regatului României. Sunt trecute în revistã toate elementele de politicã externã care au
condus România ca, de la tratatul secret cu Puterile Centrale, sã devinã o aliatã secret legatã
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a Antantei (cu tot cu efectul de „cochetare“ cu Imperiul þarilor, pe care, instinctiv, oamenii
politici români îl considerau periculos). Dar nu numai Rusia sau Antanta tentau România,
ci ºi Puterile Centrale, care promiteau ºi ele Ardealul (pe lângã Basarabia ºi chiar...
Odessa!), dar cu o întârziere de douãzeci de ani...1. Un loc de frunte în primul capitol
este ocupat de schiþa biograficã pe care autorul i-o face regelui Ferdinand, omul „strictei
datorii cu orice jertfã“, cum spunea Nicolae Iorga, schiþã pe cât de alertã, pe atât de
caldã. Dupã toate tergiversãrile ºi amânãrile pe care „cãmãtarul de timp“ (cum îl
numeºte istoricul) Ionel Brãtianu le-a „furat“ de la Antantã în vremea neutralitãþii, acesta
a trebuit sã cedeze presiunii istoriei ºi sã treacã la acþiune. Stelian Neagoe redã integral
în primul capitol textul Convenþiei Politice încheiate de România cuAntanta. De asemenea,
este reprodusã Declaraþia de rãzboi pe care România, prin ministrul sãu la Viena, Edgard
Mavrocordat, o prezentaAustro-Ungariei la 15 august 1916. Desfãºurarea evenimentelor
în prima parte a rãzboiului ne-a fost, cum ºtim, total nefavorabilã. Pregãtirea armatei ro-
mâne, mai cu seamã la capitolul înzestrãzii tehnice, lãsa de dorit. Erau chiar voci în peri-
oada interbelicã ce considerau cã neutralitatea, în loc sã ne întãreascã, ne-a slãbit, fiindcã
nu ne-a dat posibilitatea sã ne cunoaºtem adversarul ºi sã ne pliem tactica pe cea a aces-
tuia. România a trecut repede Carpaþii, dar nu ºi-a asigurat flancul sudic (cu Bulgaria),
ceea ce a fãcut-o vulnerabilã, aºa cum ºtim. Desigur, nici aliaþii nu au fost mai presus în
prima parte a participãrii noastre la rãzboi. Revoluþia din Rusia a complicat pânã la paro-
xism lucrurile, aºa cã România a fost obligatã (ceea ce a constituit ulterior un reproº din
partea Antantei) sã încheie pacea de la Bucureºti din 7 mai 1918 (dupã armistiþiul de la
Buftea încheiat de guvernul Averescu) prin guvernul Alexandru Marghiloman (din feri-
cire, neratificat de regele Ferdinand).
Dar soarta rãzboiului mondial ne-a surâs, iar guvernul Marghiloman a fost sacrificat

pentru ca la putere sã revinã liberalii. Cursul istoriei revenea la normal: „S-a dat ultimatum
trupelor inamice de a pãrãsi teritoriul român, lucru petrecut ca atare, astfel cã armatele
lui Mackensen traversau în liniºte ºi pace arterele de circulaþie ale Alba-Iuliei în ziua când
pe Câmpul lui Horea se desãvârºea ultimul act al Marii Uniri a românilor de la 1918“2.
Capitolul al doilea al lucrãrii se apleacã asupra Unirii cu România a Transilvaniei,

Banatului, Criºanei, Sãtmarului ºi Maramureºului. Capitolul nu se ocupã de istoria veche
a Unirii, ci evocã evenimentele cele mai importante care premerg de aproape acest act ºi
pe cele care-l urmeazã de asemenea la scurt timp. Începutul este fixat în celebraDeclaraþie
pentru valorificarea dreptului de autodeterminare a naþiunii române, rostitã de Alexandru
Vaida Voievod în Parlamentul de la Budapesta la 18 octombrie 1918. Lucrarea descrie
momentul unic al Adunãrii de la Alba Iulia din 1 decembrie, spicuind din cuvântãrile celor
mai reprezentative figuri ale înãlþãtorului moment (Gh. Pop de Bãseºti, Vasile Goldiº,
Iuliu Maniu, Iosif Jumanca, Miron Cristea, Iuliu Hossu) ºi expunând cele IX puncte al
HotãrâriiAdunãrii, din care primul este ºi cel mai important, fiind cel în care se proclamã
unirea românilor „din Transilvania, Banat, Þara Ungureascã (...) cu România“3. De asemenea,
cu aleasã grijã este descrisã ºi misiunea delegaþiei liderilor transilvãneni care au dus
mesajul Adunãrii de la Alba Iulia în faþa Regelui Ferdinand, în Sala Tronului din Palatul
Regal. Cel care a prezentat mesajul transilvãnean a fost Vasile Goldiº, ample pasaje din
mesaj, care ºi astãzi ne umplu de emoþie, fiind reproduse în lucrare.
Capitolul al treilea al lucrãrii prezintã ratificarea de cãtre Parlamentul României a

actului Unirii de la 1 Decembrie 1918 (acesta este ºi titlul capitolului).
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Evenimentul solemn s-a petrecut la 29 decembrie 1919 (într-o zi de luni); Adunarea
Deputaþilor era prima care reieºea în urma unui vot universal în România, iar întrunirea
s-a fãcut în Sala Mare a Ateneului Român din Bucureºti. Ca ºi în alte lucrãri ale d-sale,
istoricul Stelian Neagoe developeazã aproape în direct evenimentul, transpunându-l pe
cititor pe scena trecutului. Astfel, „vedem“ cum Nicolae Iorga, preºedinte al Adunãrii
Deputaþilor, îi dã cuvântul ministrului ªtefan Cicio Pop, primit la tribunã cu aplauze care
dureazã minute în ºir. Sunt reproduse dialogurile epocii, ca într-o piesã de teatru cu
subiect istoric. De data aceasta, „piesa“ e realã, iar momentul, unic, ne face sã ne þinem
respiraþia... În aceeaºi zi de 29 decembrie s-a þinut ºi ºedinþa solemnã a Senatului, în care
s-a citit textul legii de unire a Transilvaniei, Banatului, Criºanei, Sãtmarului ºi Maramureºului
cu Vechiul Regat.
În continuarea volumului, profesorul Stelian Neagoe descrie Tratatul de pace de la

Trianon (capitolul patru al lucrãrii). Astãzi, istoria a netezit asperitãþile ºi umbrele de
culise ale negocierilor acestui tratat. Capitolul patru al lucrãrii de faþã reaminteºte toate
aceste elemente de suspans sau relativ suspans în care s-a aflat delegaþia românã, implicit
soarta României Mari înainte de semnarea oficialã a actelor la Trianon. Aceste elemente
meritã rememorate, mãcar pentru a ne reaminti cã, aºa cum spunea Iuliu Maniu la Alba
Iulia la 1 decembrie, românii nu se pot bizui în primul rând pe capitale sau state strãine
(mari puteri inclusiv), ci mai înainte de toate pe lupta proprie ºi unitatea proprie de vederi.
Aºa cum se ºtie, geopolitica nu suportã vidul de putere. O naþiune care nu „emanã“
putere nu poate fi luatã în serios la masa negocierilor. De aceea, la Trianon, România a
trebuit sã se batã (de data aceasta diplomatic) pentru a desãvârºi ceea ce se petrecuse pe
câmpurile de luptã. Ungaria, abilã diplomatic, încercase inclusiv o manevrã de deturnare
a scopului delegaþiei române prin iniþiativa unei aºa-numite Confederaþii Danubiene, pe
care românii au „paralizat-o“ cu succes, dupã expresia premierului român Al. Vaida
Voievod. Tratatul propriu-zis s-a semnat la 4 iunie 1920. Autorul reproduce trei articole
(45, 46 ºi 47 care se referã la þara noastrã), dar cititorului îi este indicatã sursa de docu-
mentare pentru a studia întregul cuprins al documentului istoric.
Lucrarea istoricului Stelian Neagoe conþine ºi alte elemente. Un capitol este dedicat

adeziunii naþionalitãþilor conlocuitoare la Marea Unire de la 1918. Un important capitol
de documente ale Marii Uniri sporeºte zestrea acestei lucrãri –Memoriul românilor tran-
silvãneni refugiaþi în Regat care doreau sã lupte de partea României ºi cereau Consiliului
de Miniºtri al României constituirea de regimente ardelene ºi bucovinene cãtre sã ia
parte la lupta împotriva Austro-Ungariei, Declaraþia de autodeterminare a naþiunii ro-
mâne cititã deAl. Vaida Voievod în Parlamentul de la Budapesta (deja invocatã mai sus),
Manifestul cãtre naþiunea românã al lui ªtefan Cicio Pop de la Arad din 6 noiembrie
1918, înainte de Marea Adunare de la Alba Iulia, Discursul aceluiaºi ªtefan Cicio Pop la
Marea Adunare de la Alba Iulia, Discursul lui Gheorghe Pop de Bãseºti de la 1 decembrie
de la Alba Iulia, Discursul lui Vasile Goldiº de la acelaºi eveniment mãreþ, Discursul lui
Iuliu Maniu ºi Rezoluþiunea de la Alba Iulia, Discursul lui Iosif Jumanca, de asemenea
de la 1 decembrie, Discursul PSS Miron Cristea, cel al PSS Iuliu Hossu ºi cel al PSS
Ioan I. Papp laAdunarea Naþionalã de laAlba Iulia, extrase esenþiale din Tratatul de pace
cu Ungaria, cu Austria, cu Bulgaria. În final, sunt reproduse în facsimil documente de
epocã, de asemenea de primã importanþã, dar ºi o serie de fotografii de epocã, fie cu
aspect militar, fie cu figuri ale liderilor politici ai momentului.
Dintr-o astfel de panoplie a istoriei recente luminoase a neamului nu putea lipsi con-

tribuþia lui Nicolae Iorga, cel mai mare istoric al neamului ºi unul dintre cei mai mari
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luptãtori pentru unitatea politicã a românismului. Iorga, patetic dar ºi realist în acelaºi
timp, face portretul acestui neam cu aparenþe de slãbiciune dar rezistenþã de neînfrânt,
pe care imperii de toate orientãrile au vrut sã-l „cuprindã“ ºi nu au putut pe deplin:
„Neam pãrãsit la rãscrucea furtunilor care bat aici din veac în veac ºi vor bate totdeauna

în aceste locuri de ispititor belºug ºi de trecere a oºtilor. Copil al Romei pierdut în pustiul
veºnic înnoit, al barbarilor. Aºa de puþin între aºa de mulþi. Cu fraþii la celãlalt capãt al
Europei ºi cu strãini de noi în toate pãrþile. Apþi pentru cea mai înaltã civilizaþie ºi siliþi
de a trãi de la o bejenie la alta. Oricari alþii s-ar fi risipit în lume (...) Noi am rãmas. ªi,
iatã, suntem tot acasã“4. Aceste cuvinte, scrise sau rostite la anul 1940, poate cel mai
greu din istoria noastrã modernã, se potrivesc ºi astãzi ºi s-au potrivit probabil tuturor ro-
mânilor, dar ºi celor care i-au condus, celor care, pe aceste locuri, de la începuturile lui
Decebal ºi pânã la Ion Antonescu, au întãrit cu fapta lor eroicã sensul rezistenþei noastre
etnice. Astãzi, „copilul“ Romei are deja un secol de existenþã politicã modernã. Maturi-
tatea noastrã politicã, pe care unii o pun la îndoialã, stã ºi va sta în capacitatea de adaptare.
Lucrarea de faþã este o demnã rememorare a unui trecut glorios, la ceas aniversar, ºi

o invitaþie la demnitate pentru cei care, pornind de la trecut, vor ºti sã fãureascã viitorul.
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