
1 DECEMBRIE 2021 
O viață întreagă veți mărturisi cu mândrie: „Și eu am fost la Alba Iulia!” 

Fiii fiilor voștri vor chezășui puternic și fericiți, rostind 
 „Și părinții noștri au fost la Alba Iulia!” 

                                                                        Episcop Iuliu Hossu 
  

     1 Decembrie este Ziua Națională a României, zi cu mare încărcătură simbolică. 
      În urmă cu 103 ani, pe 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, Marea Adunare Națională adopta o hotărâre istorică ce marca crearea României Mari.  
       Curajul și determinarea unor oameni politici români (în special regele Ferdinand, regina Maria, prim-ministrul Ion I.C.Brătianu), dorința de unire (pentru care armata română intrase în 

război),  victoria Antantei în Primul Război Mondial și impunerea principiului autodeterminării naționalităților, au oferit cadrul favorabil împlinirii idealului național. Marele eveniment de 

la Alba Iulia a fost precedat de acţiuni ale fraţilor din Basarabia (27 martie/9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 /28 noiembrie 1918), care votaseră, la rândul lor, unirea cu România. 
         Alături de cei 1228 de delegați desemnați de populația din comitatele Transilvaniei, la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia,  au fost prezenți peste 100 000 de români din toate colțurile 

țării, pentru a participa la un eveniment unic într-o viață de om: o minune istorică, împlinirea visului de veacuri al românilor. Într-o atmosferă de sărbătoare și de mare bucurie, a fost 

adoptată în unanimitate Rezoluția citită de Vasile Goldiș, care la punctul I prevedea unirea „tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească ... și a tuturor teritoriilor locuite 

de dânșii cu România”. Printre cei prezenți la eveniment s-au numărat și români de la poalele Tâmpei. 
        Brașovenii s-au mobilizat pentru desemnarea democratică a reprezentanților la adunare. Semnarea celor 121 de credenționale – acțiune democratică și plebiscitară a românilor- de 

către 16.995 de oameni arată înțelegerea profundă a momentului și dorința nestrămutată „să fim uniți, împreună cu teritoriile românești din Ardeal, Banat, Ungaria și Maramureș, la 

regatul României, sub stăpânirea majestății sale, regele Ferdinand I ” – după cum era precizat în textul fiecărui credențional. 
       Delegaţia Ţării Bârsei la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, formată din 110 persoane, a fost condusă de protopopul Vasile Saftu. Românii care nu au putut fi prezenți la la 

eveniment și-au exprimat aprobarea, susținerea și entuziasmul prin telegrame și scrisori adresate Marii Adunări Naționale și unor personalități din conducerea Consiliului Național Român 

Central. Pe 1 Decembrie 1918, în timp ce la Alba Iulia „se pecetluia soarta neamului românesc”, în bisericile brașovene aveau loc slujbe pentru a marca măreția zilei. 
       După votarea Marii Uniri  s-a constituit Marele Sfat Național al Transilvaniei, ca organ legislativ provizoriu. În componența acestuia, ca dovadă a contribuției orașului de la poalele 

Tâmpei în realizarea unirii, au fost cooptate 29 personalități brașovene, printre care și Andrei Bârseanu, ales vicepreședinte.   
        Măreția Adunării de la Alba Iulia a fost redată în „Glasul Ardealului” de brașoveanul Ov. Dante Gherman, participant la eveniment: reprezentanții poporului român urmăreau să spună 

„ cuvântul cel mai mare, pe care l-a spus vreodată istoria nemului nostru” . 
        Prin votul exprimat la Alba Iulia dar și la Chișinău și Cernăuți, erau uniți într-o singură țară, oamenii care vorbeau, gândeau, simțeau și se purtau românește... 
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