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Prăbușirea monarhiei austro~ungare 
și adunarea dela Alba-lulia (fragment)

de Ioan LUPAȘ

… La sfârșitul răsboiului mondial, când armatele puterilor centrale erau amenin-
țate de catastrofa inevitabilă, a făcut și ultimul împărat habsburgic, Carol, încercări 
desperate, întâi prin guvernul prezidat de Hussarek, apoi prin acela al profesorului 
Heinrich Lammasch, să acorde popoarelor din cuprinsul monarhiei drepturi de lar-
gă autonomie sau chiar de independență națională, amăgindu-se cu speranța, că prin 
această dărnicie imperială, atât de întârziată, ar putea reuși a le îndupleca, să rămână 
și mai departe în tradiționala legătură de supușenie cu dinastia habsburgică. Ofertele 
lui fură însă categoric respinse din partea Cehilor, în numele cărora deputatul Stanek 
declara la 2 Octomvrie 1918, în parlamentul din Viena, că ceeace doresc ei, nu vor putea 
da niciodată guvernele împăratului. Totuș acesta continuă a se amăgi cu speranța că-
și va putea păstra „popoarele”. În consiliul de coroană dela 15 Oct. declară, că vrea să 
inaugureze o eră nouă, acordând tuturor popoarelor din cuprinsul monarhiei dreptul 
de a se organiza pe baze naționale. Ministrul de finanțe Spitzmüller îndrăzni să ac 
centueze însă, că proiectul împăratului va întâmpina dificultăți din partea Ungurilor. 
Iar Wekerle se rosti contra oricărei modificări a dualismului și pentru integritatea 
Ungariei, amenințând în acelaș timp Austria cu înfometarea. Amenințarea impresio-
nează. Manifestul împăratului dela 16 Oct. oferă popoarelor dreptul de a-și organiza 
state naționale, adaugă însă că „integritatea țărilor sfintei coroane ungare nu va fi nici 
decum atinsă”. Zadarnice au rămas și aceste încercări, fiindcă ele veniau într’un timp, 
când frontul dela Saloniki fusese spulberat, iar pe frontul italian armata austro-ungară 
urma să primească peste câteva zile (28 Oct.) lovitura de grație, la Piave.

În acelaș timp împăratul Carol, primind sfatul ultimului ministru de externe al mo-
narhiei dualiste, contele Iuliu Andrássy, făcu încercarea desperată de a obține pen-
tru Austro-Ungaria pace separată, în temeiul vestitelor 14 puncte ale lui Wilson, fără 
a-și da seama că propunerea era întârziată, dupăce puterile Antantei recunoscusem 
Cehoslovacilor și «Iugoslavilor dreptul la independență națională deplină. Acest punct 
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de vedere, admis în ultima notă a lui Andrássy cătră Wilson (27 Oct,), a contribuit esen-
țial să accelereze sfârșitul monarhiei dualiste, precum deasemenea a contribuit și măsura 
luată de ultimul ministru de răsboiu Stöger Steiner, care, bazându-se pe manifestul 
împărătesc, fără a mai cere și opinia consiliului de miniștri, îndrumase în mod oficial 
comandanții resturilor de armată austro-ungară, să ia contact direct cu diferitele con-
silii naționale stându-le în ajutor, ca trecerea la era nouă să se poată face pretutindeni 
fără periclitarea ordinei publice. In astfel de împrejurări rolul de factori determinanți 
ai mișcărilor revoluționare și-1 asumară în ultimul moment cei doi miniștri ai monar-
hiei: Andrássy, pregătindu-i înmormântarea cu fast diplomatic, iar Stöger-Steiner spo-
rind fastul acesta cu participarea neîntârziată a unei muzici militare funebre. Scriitorul 
austriac Edmund Glaise Horstenau, — directorul arhivei min. de răsboiu din Viena, 
afirmă că monarhia habsburgică ar fi avut încă și în împrejurările grele de atunci pri-
etini în Paris și Londra, dar că aceștia nu mai erau destul de puternici, să salveze mo-
narhia, chiar și în cazul, când ea însaș nu se mai poate salva. Astfel au izbucnit fără 
întârziere revoluțiile naționale: în Praga și Cracovia la 28 Oct., în Laibach și Zagreb la 
29, în Austria la 30, în Ungaria la 31 (Der Schicksalstag der Alten Monarchie. Das Ende 
des deutschüsterreichischen Bündnisses. Die Andrássy-Note vom 27. Oktober 1928, in 
Neues Wiener Journal din 27. X. 1928. Horstenau insistă asupra contrastului izbitor că 
Andrássy-tatăl, în calitate de min. de externe, a fost inițiatorul politicei filo-prusiace, 
iar Andrássy-fiul distrugătorul ei prin propunerea de pace separată).

*
Acest desnodământ fatal pentru împărăția Habsburgilor trebuia să aibă, în mod 

firesc, repercursiuni mai repezi sau mai întârziate și între Românii ardeleni și între cei 
bucovineni, ai căror reprezentanți n’au întârziat a cere la 4 Octomvrie independen-
ța națională-politică a provinciei lor. Comitetul național al Ardelenilor s’a întrunit la 
12 Octomvrie în Oradea Mare spre a redacta o moțiune, prin care declara categoric că 
nu mai recunoaște parlamentului și guvernului ungar dreptul de a reprezenta națiu-
nea română și termina revendicând drepturile ei nestrămutate și inalienabile la viață 
națională deplină. Această moțiune a fost comunicată parlamentului din Budapesta, la 
18 Octomvrie dupăce rostise contele Ştefan Tisza (17 X.) cuvântul: am pierdut răsboiul 
(elvesztettük a háborút) cuvânt despre care însuș prezentatorul moțiunei dela Oradea-
mar e spunea că „a ajutat cauzei noastre mai mult, decât am fi putut să-i ajutăm noi 
prin lupte de decenii”. Lăsând la o parte această nemeritată depreciere a luptelor nați-
onale-politice din partea cuiva, care a participat însuș la ele, nu poate fi retăcută obser-
varea, că simpla comunicare a moțiunii dela Oradea ar fi fost atunci singura procedare 
corectă, întrucât însuș cuprinsul ei nu mai admitea nici un fel de taifas cu parlamentul, 
pe care nu-1 mai recunoștea îndreptățit a trata chestiuni privitoare la națiunea română. 
Se pare că chiar impresia deputaților maghiari era aceasta. Așa se explică întreruperea 
unuia, care a caracterizat drept „fraze goale” cuvintele relative la ajutorul, pe care cu-
vântarea lui Tisza din 17 Oct. l-ar fi dat cauzei naționale românești. (Cf. I. Clopoțel, 
Revoluția din 1918 și Unirea Ardealului cu România, Cluj 1926 pag. 44). 
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Ar însemna să pun atențiunea Onor. Auditoriu la încercare grea, dacă aș voi să 
înfățișez în amănunte toate pregătirile pentru adunarea dela Alba-Iulia sau felul, cum 
s’a desfășurat adunarea aceasta. Sunt chestiuni, pe care le cunoașteți desigur cu toții 
fie din proprie experiență fie din comunicările zilnice ale celor ce au participat activ 
sau pasiv la aceste evenimente istorice.

Mai interesant ar fi, să încercăm a răspunde la întrebarea, pentruce a întârziat așa 
de mult adunarea dela Alba-Iulia ? Probabil din cauză că armata lui Mackensen, fiind 
atunci în retragere tocmai prin Ardeal, unde o forță militară bine organizată pentru 
apărarea populației românești nu o puteau garanta gardele naționale, s’a așteptat mo-
mentul să poată trece armata română din nou Carpații, fiindcă se știa, că „preluarea 
imperiului” nu se poate face numai prin declarații și rezoluții în baza dreptului de 
autodeterminare, ci era necesar ca dreptul acesta să fie sprijinit și pe o forță militară ca-
pabilă să impună respectul lui tuturor elementelor șovăelnice sau ireductibil ostile. 

Această forță a venit la sfârșitul răsboiului mondial să ajute la desăvârșirea proce-
sului de înfăptuire a unității noastre naționale-politice, prin afirmarea justiției imanen-
te a istoriei, care înțelege la moment potrivit să repare toate greșelile trecutului, cum 
le-a reparat și de-astădată reînviind Polonia din mormântul sfășierei sale, descătușind 
Alsacia-Lorena din lanțurile robiei semiseculare făcând să se nască din diferite provin-
cii Republica Cehoslovacă și redând Ardealul, Basarabia și Bucovina României întregi-
te acum în granițele de odinioară ale Daciei lui Burebista

III
Potrivit adevărului istoric vom spune, că această reîntregire nu poate fi considerată 

nici ca meritul unei persoane, nici al unei provincii, nici al unei generațiuni, ci ca răs-
plata dreaptă și firească a tuturor luptelor seculare și a tuturor sacrificiilor, pe cari le-
au adus cei mai buni dintre fiii neamului nostru vărsându-și sângele cu eroism nepre-
cupețit pe toate câmpurile de bătălie. Vom adăuga însă, că unitatea noastră națională 
își are temeliile cimentate puternic nu numai prin jertfele de sânge ale luptătorilor cu 
arma, ci și prin neîntreruptul sacrificiu de creer și de suflet, pe care l-au adus luptă-
torii cu condeiul: toți ceice din adâncimea veacului al XV-lea și până în zilele noastre 
au contribuit la răspândirea și înfrumsețarea scrisului românesc, la progresul limbii 
și la triumful literaturii și științei românești. Sacrificiul acesta a fost și este adeseori 
ignorat, probabil din cauza modestiei și a lipsei de îndemânare practică a celor ce au 
fost și sunt, în viața neamului nostru, îndeplinitorii celei mai importante fapte de or-
din sufletesc: creatorii și îndrumătorii conștiinței naționale. Aceștia au dat impulsul de 
căpetenie străduințelor și luptelor seculare pentru unitatea și libertatea tuturor fiilor 
neamului nostru. Prin creațiunile lor felurite: prin îndrumarea vlădicilor și a preoților 
luminați, prin îndemnurile cronicarilor și ale istoricilor, prin versurile poeților, prin 
cuvântările predicatorilor și prin scrisul cotidian militant al ziariștilor, cari au înțeles 
să facă din misiunea lor un apostolat, deci prin toate produsele literaturii naționale s’a 
lămurit succesiv în pături tot mai largi conștiința poporului nostru despre valoarea și 
menirea sa istorică. De aci a pornit apoi ofensiva sufletească împotriva tuturor cârmui-
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rilor de usurpațiune străină. Fiecare carte, fiecare gazetă românească și-a împlinit misi-
unea de a surpa încet, dar sigur temelia acestor cârmuiri de pripas, întinse din Miază-
zi, din Apus și din Răsărit, fără nici un drept, asupra teritorului strămoșesc. Dacă cea 
dintâi înfăptuire a unității noastre naționale politice, la 1600, a fost de durată efemeră, 
una dintre cauze trebuie căutată și în împrejurarea, că fapta lui Mihai Viteazul nu a 
putut să aibă atunci în sprijinul său decât un număr cu totul redus de cărți românești, 
abia vreo 8—9, câte ieșiseră până în zilele lui de sub teascurile tiparnițelor ardelene din 
Sibiiu, din Brașov și din Orăștie. Trebuia să urmeze primăvara renașterii noastre litera-
re, culturale și artistice, pe care ne-o înfățișează secolul XVII, trezind energiile creatoa-
re și conștiința unității naționale românești de amândouă laturile Carpaților. Trebuia 
să pătrundă până în cele mai dosite sate din fundul Bihorului „Cartea românească de 
învățătură”, pe care mitropolitul Varlaam al Moldovei o tipărise la Iași pentru „toată 
seminția” românească de pretutindenea, care se află pravoslavnică în această limbă”. 
Trebuiau să se reverse cu îmbelșugare darurile de cărți, odăjdii și alte ajutoare din par-
tea vcevozilor munteni și moldoveni asupra mitropoliei din Ardeal care „se învăluia 
— cum spune Constantin Brâncoveanu — ca o corabie în mijlocul valurilor mării și se 
năpăstuia în multe chipuri”.

Toate aceste necesități istorice au trebuit satisfăcute, spre a spori puterea de resis-
tență a poporului român din Ardea l în astfel de măsură, încât nici aparatul adminis-
trativ și militar formidabil al monarhiei habsburgice, care începuse a face proselitism 
religios cu temnița și cu tunul, să nu-1 mai poată clinti din străvechile sale legături 
sufletești, religioase și culturale cu frații de peste munți.

Cu toate că în cursul veacului al XVIII-lea sa u luat adeseori măsuri severe, să nu 
mai pătrundă în Ardeal nici o carte tipărită în Principatele Române, scopul de a des-
bina sufletește pe Ardeleni de frații lor de peste munți n a putut fi atins nici pentru 
ceice primiseră „legea împăratului” dela Viena. Avem în privința aceasta o dovadă 
prețioasă în atitudinea episcopului Inochentie Micu Klein, care spre sfârșitul păsto-
ririi sale, înainte de a pleca la Viena, ar fi spus — după mărturia contemporanului 
Martin Schmeizel — în sinodul din Blaj (1744) că, dacă va izbuti să se mai întoarcă de 
acolo, nu va sta la îndoială, să plece cu oamenii săi peste munți. (Komme ich wieder, 
so will ich mit euch über die Gebirge vorangehen. Cf. Lupaș, Epocele principale în isto-
ria Românilor. Cluj 1928 p. 20). Oricât de mult ar fi declarat el, că din punct de vedere 
religios se orientează împreună cu credincioșii săi spre Apus, nădejdea sufletului sbu-
ciumat și chinuit îi rămăsese ancorată tot în sfinte legături ancestrale: peste munți, deci 
spre Răsărit.

Dacă se găsiau organe oficiale împărătești, cari să controleze cu strășnicie la vamă, 
împiedecând circulația cărții românești — liberă în timpul principilor calvini ai 
Ardealului — ceice se aflau în serviciul unității religioase-culturale, smeriți călugări 
și dieci pribegi, lăsau în grija vameșilor împărătești paza granițelor. Ei cunoșteau atâ-
tea poteci tainice, pe unde puteau trece în dragă voie munții, cu dăsagii plini de cărți 
aducătoare adeseori de mângâiere și întărire sufletească pentru frații încercați de nu-
meroase suferinți.
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Secolul al XVIII-lea, zugrăvit de obiceiu în culori prea întunecate, nu a fost nici el 
tocmai așa lipsit de farmecul cărții românești, cum se crede îndeobște. Cine își va lua 
osteneala să numere cărțile indicate în Bibliografia veche românească, deia 1717—1808, 
va putea să constate, că in timpul acesta au apărut – în Muntenia 184 de publicațiuni 
românești, în Moldova 86, în Ardeal 162, iar numărul celor grecești abia se urcă la 
un total de 30—40. Nu încetase nici în împrejurările vitrege de atunci preocuparea 
celor ce îndrumau viața poporului român din Ardeal pentru chestiuni menite a spori 
simțul demnității și al unității naționale. Aceasta ne-o arată faptul, că în vara anului 
1792 — deci cu două decenii înainte de apariția Istoriei lui Petru Maior — „popa Sava 
Popovici cel bătrân ot Rășinari” ținea credincioșilor predică despre originea și conti-
nuitatea Românilor pc aceste plaiuri aducând dovezi „spr e a înțelege toată adunarea 
în ce se cuprinde arătarea” lui. (Cf. I. Lupaș, Studii, Conferințe și Comunicări Istorice. 
București 1928 voi. I. p. 375—388).

Dela descălecarea culturală a lui Gheorghe Lazăr și a urmașilor săi până la izbuc-
nirea răsboiului mondial contactul frățesc dintre luptătorii cu condeiul, de amândouă 
laturile Carpaților a fost neîntrerupt. Nu s’a produs eveniment politic, literar sau cul-
tural mai de seamă în vre-un ținut românesc, fără să-și aibă repercusiunile firești și în 
celelalte ținuturi locuite de fii poporului nostru. S ă amintim numai câteva din cele mai 
importante. Revoluția lui Tudor Vladimirescu înspăimântase așa de muit pe guverna-
torul de atunci al Ardealului, contele Gheorghe Bánffy, încât s’a adresat episcopilor 
români rugându-i să-și îndemne credincioșii la liniște. Cu 7 ani mai târziu, în preajma 
păcii dela Adrianopol a ieșit din nou la iveală slăbiciunea Austriei, ceeace îl îndemnă 
pe Friedrich Gentz, colaboratorul lui Metternich, să spună că viitorul acestei împărății 
îi apar e „mai întunecat decât mormântul». Iar americanul Charles Sealsfield1 publi-
când la 1828 o carte despre Austria,2 zugrăvește viitorul ei în culori mohorîte, spunând 
că „mai mult decât patru milioane de locuitori ai Ungariei aparțin bisericii grecești 
(ortodoxe) și fiind cu totul înstrăinați sufletește de casa austriacă, s-ar lăsa cu ușurință 
câștigați de Rusia; prin aceasta ar fi pecetluită soarta Ungariei și in mod firesc nici a 
Austriei nu ar mai fi mult timp îndoielnică” (V. Bibi. o. c. pag. 327).

Inițiatorii mișcărilor revoluționare din 1848 aveau viziunea clară a României de-
pline și viitorul ei se arăta „înflorit în visurile lor...” După unirea Principatelor, 
Alexandru Papiu Ilarianu scria în memoriul său cătră Cuza Vodă (1860) că Românii 
din Transilvania „numai în Principate privesc, numai de aci așteaptă semnalul, numai 
de aci-și văd scăparea”. Acelaș lucru îl confirmă cu 4 ani mai târziu un călător englez 
Charles Boner, care cunoscând situația și mentalitatea Românilor ardeleni spune lămu-
rit despre ei, că nimic nu-i atrage spre Apus, că speranțele lor ..sunt îndreptate toate 
cătră Răsărit și toți nutresc în taină nădejdea, că odată după unirea tuturor provinciilor 
se va întemeia o națiune românească mare și puternică” (I. Lupaș, Epocele principale în 
istoria Românilor p. 138). Iar în conferința ministerială prezidată de împăratul Francisc 

1 Un Austriac de naștere, cu numele Karl Postl din Moravia.
2 Austria, as it is (Austria cum este ea).
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Iosif în Viena la 27 August 1865, ministrul austriac, contele Belredi spunea, că față de 
Românii arde leni trebuie a se proceda cu deosebită precauțiune, deoarece un proce-
deu nepotrivit cu împrejurările date i-ar jigni repede și i-ar împinge spre Principatele 
Dunărene, spre care și dealtfel gravitează necontenit (Redlich o. c. vol. II, pag. 414).

După succesele militare ale Românilor în răsboiul ruso-turc ziarul englez The 
Morning Post scria (la 1 Oct. 1877): „Dacă vre-odată Ungurii au bănuit, că la București 
există intenția de a se folosi de vre-o ocazie datorită unor întâmplări, spre a întruni 
împrăștiatele părți ale neamului moldo-valah într’un regat românesc, această bănuială 
trebuie să fie întărită prin descoperirea, că Românii nu sunt numai ambițioși, dar că pot fi 
și bravi. În fața Plevnei brigadele românești au repurtat singurul succes al zilei... s’a uitat, 
că numele poporului român e acela al unui neam vânjos și voinic. Având în vedere, 
că sunt mai mulți Români în cuprinsul dominiunilor Coroanei austro-ungare, ca în afară 
de ele, capacitatea militară și aspirațiile vădite ale satelitului Rusiei nu pot ii bineve-
nite pentru oamenii de stat din Pesta și din Viena” (Anuarul Institutului de Istorie 
Națională Cluj vol. IV. p. 412—3).

Într’adevăr, fiecare succes obținut de Românii din Sudul și Răsăritul Carpaților în-
spăimânta pe cârmuitorii din Viena și din Pesta, cari n’au lipsit a lua pas de pas măsuri 
politice și administrative pentru împiedecarea sau măcar pentru întârzierea înfăptui-
rii definitive a unității naționale-politice românești. Astfel după unirea Principatelor 
Române ei au forțat unirea Transilvaniei cu Ungaria (1865) unire împotriva căreia au 
protestat însă atât reprezentanții Românilor cât și ai Sașilor la dieta din Cluj. După 
succesul României din 1866 cu dinastia ereditară au abrogat (1867) legile favorabile 
Românilor ardeleni, votate în dieta din Sibiiu (1863—4); după succesele din răsboiul 
independenței au votat legea pentru maghiarizarea învățământului primar (1879); 
după proclamarea Regatului (1881) au votat legea pentru maghiarizarea învățămân-
tului secundar (1883); după serbările comemorative din 1906, la cari au participat și 
Românii din Ardeal și Bănat, a urmat fără întârziere legea lui Apponyi (1907). Dar 
toate măsurile lor au fost zadarnice. Nu era cu putință a opri desăvârșirea unui’proces 
istoric firesc, sau după expresiunea așa de semnificativă a istoricului ardelean (Gașpar 
Veres-Bojtinus) dela începutul secolului XVII: legea inevitabilă a destinului nu putea 
fi schimbată prin nici o măsură omenească (inevitabilis fatorum lex humana providentia 
mutări non potest).

Unitatea națională a Românilor fusese înfăptuită în domeniul religios-cultural 
prin lupta credinții și prin munca seculară a condeielor, prin puterea cuceritoare a 
literaturii, prin farmecul irezistibil al cântecului, cu mult înainte de 1 Decemvrie 1918. 
Adunarea dela Alba-Iulia nu avea decât să consemneze într’un proces verbal politic 
realitatea văzută clar nu numai de cătră ceice osteniseră de-alungul veacurilor pentru 
luminarea și buna îndrumare culturală a neamului nostru, dar și de cătră streinii, cari 
abătându-se prin aceste părți au avut „ochi să vadă” și condeiu să scrie adevărul.

Ziua dela Alba-Iulia nu este deci meritul celor ce și-1 revendică adeseori, pe cât de 
nedrept, pe atât de sgomotos, — ci al unei serii întregi de generațiuni, cari ne-au prece-
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dat muncind și sacrificându-se pentru ca noi cei de azi să putem îi părtași unei bucurii 
nespuse, ca cea dela 1 Decemvrie 1918.

Dacă s’a amintit totuș cuvântul „merit”, trebuie să spunem, că acesta revine ce-
lor ce și-au sacrificat viața în timpul răsboiului pentru întregirea României, sutelor de 
mii de ostași eroi, al căror sânge s’a vărsat cu îmbelșugare pentru cimentarea temeliei 
patriei noastre întregite, și gloriosului lor comandant, Regelui Ferdinand, care a adus 
cel dintâi sacrificiu la începutul răsboiului, sacrificiul așa de scump al legăturilor sale 
sufletești, pentru izbândirea idealului nostru național (Auditorul se ridică și ascultă 
într’o atmosferă de biserică încheierea conferinței).

Pentru ceice viețuesc astăzi e de ajuns să spună ceeace a spus Goethe după lupta 
dela Valmy, (1792) în care trupele franceze sub comanda lui Dumouriez s’au împo-
trivit cu succes Prusiacilor: Cu ziua de azi începe o epocă nouă în istorie și veți putea 
spune, că ați fost și voi de față. 

În adevăr, cu ziua de 1 Decemvrie 1918 a început o epocă nouă în istoria Românilor 
ardeleni și toți ceice au participat la adunarea națională din Alba-Iulia vor putea rosti 
cu mulțumire cuvintele: am fost și noi de față!

Text preluat din Transilvania, an 60, nr. 4-5, aprilie-mai 1929, pp. 255-262. (Cristian 
TEODORU)


