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Albumul celor din 1918

de Vasile NETEA

Așa se va chema caietul ilustrat pe care „Institutul de Istorie Națională” al 
Universității din Cluj-Sibiu, la 1 Decembrie 1943, odată cu încheierea primului sfert 
de veac de la proclamarea unirii tuturor Românilor, îl va dărui istoriografi ei și opiniei 
publice românești.

După câte s-au lămurit până acum, caietul acesta va cuprinde numele tuturor de-
legaților ofi ciali care, în istorica sală de la Alba Iulia, au votat actul unirii precum și al 
tuturor membrilor Marelui Sfat Național.

Numele vitejilor luptători, aparținând tuturor straturilor sociale ale Transilvaniei, 
vor fi  însoțite și de fotografi ile respective. 

Iată, o inițiativă care cinstește deopotrivă, atât institutul condus de d. profesor 
Lupaș, d-sa însuși fi ind un aprig luptător, cât și marea luptă dusă de un întreg popor 
pentru realizarea celui mai înalt vis național. 

Nu ne îndoim că înfăptuirea grafi că a acestui album – fi ind cu totul de prisos să 
mai vorbim de nivelul alcătuirii sale științifi ce – se va afl a la înălțimea faptului istoric 
pe care îl sărbătorește. 

Numele d-lui profesor Lupaș, inițiatorul acestei lucrări, ca și al colaboratorilor 
d-sale mai tineri, d-nii Ioan Crăciun și I. Moga, constituie însă, și din acest punct de 
vedere, o adevărată certitudine. 

Mai trăiesc încă multe din înaltele fi guri ale epocalului eveniment din 1918. Unele 
dintre ele se găsesc și astăzi în linia dintâi a luptelor naționale, fi ind neprihănite mode-
le de înțelepciune, de caracter și de intransigență românească.

Generația celor din 1918, cu toate marile pierderi ce a avut să le îndure mai ales în 
anii din urmă, își păstrează încă un nivel peste care nu s-a trecut. 

Constatarea este valabilă atât în domeniul politic, cât și în cel ziaristic, literar sau 
științifi c. 

Astfel, cu toate că de mult s-au risipit în țărână osemintele unui Gheorghe Pop de 
Băsești, venerabilul președinte al măritei adunări naționale, contemporan al lui Rațiu 
și al lui Șaguna, ale unui Vasile Lucaci, „Leul de la Sisești”, ale lui Vasile Goldiș, ora-
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torul zilei de 1 Decembrie 1918, ale lui Șt. Cicio Pop sau Valer Braniște, ca și acelea, 
mai recent, ale lui Octavian Goga sau Miron Cristea, generația aceasta, prin cei mai de 
seamă dintre fruntașii săi, Iuliu Maniu, Mitropolitul N. Bălan, Episcop Iuliu Hossu, 
pentru a-i aminti numai pe aceștia, și-a păstrat nezguduită puterea de credință și de 
închegare națională. 

Aureolele ce le înconjoară frunțile își păstrează neatinsă măreția din 1918. 
În ziaristică și în literatură apoi, și ne gândim, în primul rând, la literatura cu 

caracter militant, deși atâtea nume noi s-au înregistrat în inventarul publicistic al 
Transilvaniei, nimeni n-a putut depăși dinamismul scânteietor al lui Octavian Goga. 

În știință, pe planul întâi considerând iarăși o știință cu caracter militant, istoria, 
d-nii profesori Ion Lupaș și Silviu Dragomir au rămas neîntrecuți atât ca prestigiu, cât 
și ca hărnicie și putere de creație. 

Generația aceasta, prin fața căreia, în ani grei de luptă, a defi lat de atâtea ori chipul 
năprasnic al lui Mihai Viteazul sau fi gura de zeu răzvrătit a lui Avram Iancu, a avut 
norocul, atunci în 1918, de a trăi cel mai înalt ceas al istoriei românești. 

Prin lupta, prin sacrifi ciile și prin demnitatea ei, l-a meritat în mod categoric. 
Și nu trebuia să cunoască otrava peste alți douăzeci și doi de ani! 
Umilința și durerea i-au fost deopotrivă de întregi ca și fericirea.
La 1 Decembrie 1943, chipurile ei vor apărea într-un album. O mărturie frumoasă 

pentru cele viitoare vremuri, o învățătură, un avertisment. 
Dar nu vor apărea numai chipurile luminoase ale celor ce, după marele act, au ur-

cat înaltele trepte ale vieții noastre politice. 
Albumul, în primul rând, va fi  o închinare în fața trecutului. Nu vor lipsi, deci, din 

el nici icoanele acelor oameni simpli, preoți, învățători, țărani, care fără a fi  ajuns ni-
ciodată deputați, prefecți sau miniștri, au fost totuși luptătorii neprihăniți ai celei mai 
glorioase epoci de istorie românească. 

Câtă lume nu i-a uitat de atunci încoace, de câtă nepăsare au avut parte. 
Și ei, cei mici, ca și atâția alții din cei mari. 
Ne mulțumim să amintim exclusiv două nume: Vasile Lucaci și Valer Braniște. 
Albumul acesta îi ridică acum din nou în lumina istoriei. 
Iată o faptă ce răscumpără cel puțin o parte din multul întuneric ce s-a ridicat pes-

te viața lor. Apare albumul generației transilvane din 1918. Răsare din țărână marea 
lumină... 
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