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O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie :
”Şi eu am fost la Alba Iulia !” Fiii fiilor voştri
vor chezăşui puternic şi fericiţi, rostind:<<Şi
părinţii noştri au fost la Alba Iulia!>>”
Iuliu Hossu,episcop,1 Decembrie 1918

1 DECEMBRIE

ALBA IULIA – SIMBOL AL UNIRII
Sala Unirii din Alba Iulia

“Istoria ne cheamă la fapte.
Toate neamurile din jurul nostru
şi-au hotărât viitorul. Naţiunea
română din Transilvania are să-şi
spună cuvântul său hotărâtor
asupra sorţii sale şi acest cuvânt
va fi respectat de lumea întregă.”
Actul de convocare a Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia
(fragment).

Clubul militar din Alba
Iulia (“cazina”)

DOCUMENTELE MARII UNIRI
Actul Proclamaţiei de Unire de la
Alba-Iulia citit de Vasile Goldiş

Rezoluţia Marii Adunări Naţionale
de la Alba-Iulia, 1 Decembrie 1918
“Românii din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii
lor legali la Alba-Iulia, în ziua de 1
Decembrie 1918, au decretat unirea lor şi
a acestor teritorii cu Regatul Român.”
(fragment)

ARTIZANI AI UNIRII

Nicolae Iorga (1871 1940)

"În această zi - scria
Nicolae Iorga - a sosit
un
ceas
pe
care-l
asteptam de veacuri,
pentru care am trăit
întreaga noastră viaţă
natională, pentru care
am muncit şi am scris,
am luptat si am gândit.
A sosit ceasul în care
cerem
şi
noi lumii
dreptul de a trăi pentru
noi, dreptul de a nu da
nimănui ca robi rodul
ostenelilor noastre".

Vasile Goldis (1862 – 1934)
,,Fraţi români, locul cel
mai istoric al neamului vă
aşteaptă
cu
braţele
deschise, veniţi deci să-l
atingeţi cu pasul vostru,
ca să simţiţi fiorul ce l-a
mişcat odată pe marele
voievod cu numele de
arhangheli, pe martirii
Horea, Cloşca si Crişan, pe
craiul munţilor, Avram
Iancu, şi pe toţi cei care
au început şi lucrat la
realizarea
Visului
de
veacuri pe care noi cei de
azi îl vedem ca pe răsăritul
cel mai strălucit al celei
mai senine zile a neamului
românesc".

Iuliu Maniu (1873-1953)
“Noi voim ca acest
pământ al Romaniei
mari
să
întronăm
libertatea
naţionala
pentru toti. Voim ca
fiecare naţiune să se
poată cultiva in limba
ei, să se roage lui
Dumnezeu în limba ei şi
să ceară dreptate în
limba ei. Numai având
un regim de drepturi si
libertăţi înăuntru ţării
vom avea tăria să
validăm cauza noastra
in afară”.

Moldova

Transilvania

CELE TREI MARI
PUTERI

România Cea Mare
Ţara Românească
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