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ECOUL MARII ADUNĂRI CONSTITUANTE DE LA ALBA – IULIA 

1 DECEMBRIE 1918                         

 

 

Biblioteca Casei Corpului Didactic Sibiu vă propune spre lecturare o 

crestomație de texte menite să reflecte ecoul puternic pe care l-a avut actul unirii 

Transilvaniei cu România pecetluit la Alba-Iulia. 

 

 

 

S-au scris sute de telegrame și zeci de articole în presa națională și 

internațională, texte în care se simțea solidaritatea și adeziunea la hotărârile 

adunării. 
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În numele Uniunii femeilor române din Brașov, Elena Săbădeanu telegrafia 

la Alba-Iulia: ”Dragostea de surori către frați ne îndeamnă să zicem celor întruniți 

în locul preamărit al neuitatului Mihai Viteazul ......într-un ceas bun consolidarea 

neamului” 

Românii brașoveni trimit următoarea telegramă: ”Salutăm cu căldură Marea 

Adunare națională din cetatea istorică și așteptăm cu evlavie solia mîntuirii 

neamului” 

Consiliul bisericii greco-catolice române din Lugoj, în adresa sa către 

”măritul prezidiu al Adunării de la Alba-Iulia”, declara: ”Cu suflet plin de vie 

bucurie și mîngîiere sufletească salutăm Adunarea istorică a națiunii române din 

Ungaria și Transilvania convocată în Alba-Iulia ca, în numele dreptății veșnice și 

în puterea principiului de liberă dispunere, să hotărască peste soarta sa, să-și 

croiască viitorul său de veacuri dorit și să-și spună cuvîntul său cum că voiește ca 

națiunea liberă și independentă să se afirme între alte națiuni libere și 

independente ale lumi civilizate” 

Ziarul ”Drapelul” scria: ”.....Am înviat! Sîntem și vom fi. De aici înainte este 

depus prezentul și viitorul în mîinile noastre. Ne vom ocîrmui prin noi înșine și 

singuri vom decide destinele noastre”. 

Ziarul ”Unirea” din Blaj, relatând despre mărețele evenimente de la Alba-

Iulia, adăuga că delegații neamului românesc ”au izbucnit în nesfîrșite urale cînd 

au văzut cu ochii visul împlinit al atîtor milioane pe care destinul tiran i-a 
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împrăștiat în cele patru vînturi, ridicînd granițe volnice între frații de un sînge și 

de o lege....Legea firii a biruit asupra vitalității, civilizației, a reușit să-și pună 

genunchele pe pieptul hidrei feudalo-militariste. De acum cărarea noastră e 

hotărîtă și nu e putere pe lume care să ne poată abate de la ea. Vom merge pe 

drumul nostru, vom pune umăr la umăr și vom așeza fiecare cîte o cărămidă la 

grandioasa clădire a României pentru care lucru nepoții și strănepoții ne vor 

binecuvînta și în morminte”. 

 

”Gazeta poporului” scria că ”strălucita sărbătoare de la Alba-Iulia a adus 

pe seama poporului românesc din Ardeal, Banat și Țara Ungurească mult 

așteptatul cuvînt de mîntuire. Cum năzuiește cerbul însetoșat spre izvorul de apă 

răcoritoare, așa a alergat poporul numeros rîvnind să asculte hotărîrea cea mare 

de la Bălgrad. Văzduhurile și apele, cu puterile lor, nu au fost în stare să oprească 

năvala unei ape așa de mari mulțimi de oameni cum nu s-a mai pomenit la noi 

niciodată. Într-un gînd și un suflet și-a croit astfel națiunea română un drum nou 

și un făgaș mai larg pentru soarta sa. De acum nu mai sînt hotare între noi. De 

acum nu ne mai despart nici munții înalți nici apele largi. Muntenia, Moldova și-

au cîștigat din nou pe frații răpiți. Fiecare din aceste țărișoare era un mărgăritar 

scump pe coroana României. Dar cînd ele se adună laolaltă, înfrățindu-se cu 
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mîndrul Ardeal, pestrițul Banat, și frumosul Maramureș, vor da piatra nestemată 

care va rămâne în veci o podoabă a lumii.” 

 

 

Ziarul ”Dacia” din București remarca în articolul Unirea Ardealului cu 

România: ”Știam că va veni. Așteptam numai ceasul binecuvîntat cînd acest măreț 

act național să iasă la lumină, împins ca de puterea legilor eterne ce conduc 

răsăritul Soarelui. Ardealul s-a aruncat în brațele patriei-mame. Peste o sută de 

mii de feciori și bărbați, înfățișînd poporul acela robust crescut în leagănul 

munților și-au contopit glasurile într-o singură voință, care e însuși instinctul de 

solidaritate al sîngelui românesc. Știam că așa are să fie! Sufletul acela în 

cuptorul robiei milenare, sufletul acela năvalnic și vijelios din care au țîșnit 

revoltele mîndriei naționale, care a sîngerat pe viață, a gemut în lanțuri, a inundat 

cîmpia memorabilă a Blajului, a îngenuncheat în mucenicii legendari ai idealului, 

sufletul acelora care a strălucit apoi în anii luminoși, apostoli al latinității noastre 

nobile, a biruit peste vecii vecilor.” 

 

 

Textele au fost culese din lucrarea Unirea Transilvaniei cu România – 1 Decembrie 

1918, editată de Institutul de Studii Istorie, lucrare pe care iubitorii de istorie o pot consulta la 

Biblioteca CCD Sibiu.  

 

Bibliotecar CCD Sibiu 

Maria Pitariu 
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