1 Decembrie 1918
„O, ziuă sfântă, o, ziuă mare
De veacuri aşteptată, fii binecuvântată!
Pământul doinei noastre: Ardealul şi Banatul,
Crişana, Maramureş, Moldova minunată
De atâtea ori trunchiată,
Vin astăzi să se-nchine puterilor divine,
Strigând, strigând, strigând: Mărire Ţie,
Mărită Românie, unită pe vecie!”
Imnul municipiului Caransebeș

• De-a lungul secolelor, românii au avut un vis sfânt, acela de a trăi într-un
singur stat, într-un stat românesc.
• Deşi vorbeau aceeaşi limbă, aveau aceeaşi credinţă, aceleaşi obiceiuri
şi acelaşi trecut istoric, nedreptatea, asuprirea, vitregiile istoriei au făcut
ca ei să trăiasca impărţiţi în mai multe state: Transilvania, Moldova, Ţara
Românească, Dobrogea.
• Pentru realizarea visului de aur, unirea “cheia de boltă fără de care s-ar
prăbuşi întreg edificul naţional“, s-au jertfit, au trăit, au muncit şi au murit
numeroase generaţii de români.

Mihai Viteazul, primul domnitor al celor
trei Țări Române Unite (1593-1601)

• Cu rădăcini în întreg trecutul istoric, ideea unităţii naţionale a început să
prindă contur în cursul secolului al XIX-lea, secolul naţionalităţilor, cum a
fost numit de istorici.
• Au contribuit la aceasta numeroase evenimente precum:
 Revoluţia de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu;
 Revolutia de la 1848-1849;
 Marea Adunare Națională de la Blaj, din mai 1848, prin unirea Moldovei
şi a Ţării Româneşti;
 Unirea Principatelor Romane, 1859;

Spațiul românesc
la sf. sec. al XVIII-lea

• Dar familia românească în 1859 nu era completă, iar bucuria nu putea fi
deplină până când şi celelalte fiice ale sale, Transilvania, Banatul,
Bucovina, Basarabia și Dobrogea, înstrăinate, nu erau aduse în sânul său.
• În 1877, România își obține independenţa, devenind un stat de sine
stătător, creându-se condiţii favorabile pentru dezvoltarea economică şi
pentru afirmarea sa în relaţiile internaţionale.

• În
1878,
Dobrogea
revine în trupul ţării,
după
secole
de
dominaţie otomană.

• În 1916, România intră în vâltoarea Primului Război Mondial pentru
realizarea deplinei unităţi naţionale, pentru aducerea în graniţele fireşti a
Transilvaniei, Banatului, Bucovinei și Basarabiei.
• Soldaţii români, bravi eroi, au pus interesele naţionale mai presus de
propria lor viaţă, jertfindu-se cu eroism în bătăliile purtate în anii 1916 1917 împotriva Puterilor Centrale.
• Mărăşti, Mărăşeşti,
Oituz sunt câmpuri
de luptă unde soldaţii
români şi-au lasat
sufletele să urce la
cer, unde-l puteau
privi pe Dumnezeu
şi-i puteau cere să
dea poruncă să se
înfăptuiască
România Mare.

• Sacrificiul lor nu a fost în zadar. La • Prima a fost Basarabia, pământul
românesc dintre Prut şi Nistru, “cu
sfârşitul războiului, într-un context
fruntea umbrită de codrii Bucovinei
internaţional favorabil, prăbuşirea
şi cu picioarele scăldate în Marea
marilor
imperii
şi
afirmarea
Neagră“. Desprinsă din Imperul
principiului
autodeterminării
Rus, sub dominaţia căruia se afla
naţionale, rând pe rând, provinciile
din 1812, decide să se unească cu
românești reveneau acolo unde le
ţara mamă, prin hotărârea luată de
era locul.
Sfatul Ţării, întrunit la Chişinău la
27 martie 1918.

• A urmat Bucovina, “ţara
pădurilor de fag“, aflată din
1775
sub
dominaţia
Imperiului
Austriac,
respectiv Austro-Ungar, din
1867.

• La 18 noiembrie/ 1 decembrie 1918, la Alba Iulia se întruneşte Marea Adunare
Naţională, care trebuia să hotărască viitorul Transilvaniei, pământul românesc
intracarpatic, fără de care România nu putea fi completă, aflată de secole sub
dominaţie străină.
•

Într-o atmosferă de un
puternic
entuziasm,
Adunarea Naţională, la
care au participat peste • Momentul este
solemn
si
100 000 de oameni veniţi
înălţător, încheind
din
toate
colţurile
un proces istoric
Transilvaniei, a adoptat
legitim, acela de
“Rezoluţia“,
citită
a–i aduce pe
Adunării
de
Vasile
românii de o
parte şi de alta a
Goldiş, care în articolul 1
Carpaţilor într-un
proclama unirea tuturor
singur
stat,
românilor
din
justificat
prin
Transilvania, Banat, Ţara
virtutea dreptului
Românească
şi
a
istoric.
teritoriilor
locuite
de
dânşii cu România“.

• Pregătită de întreaga istorie naţională, Unirea din 1918 a fost opera unei
generaţii de execepţie, între care menţionăm: Regele Ferdinand I, Ion I . C.
Bratianu, Ion Inculeţ, Pantelimon Halippa, Iancu Flondor, Ioan Nistor, Iuliu
Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti si mulţi alţii pe care, cu mândrie, îi putem
numi “părinţi ai României Mari“.
• În faţa amintirii sacrificiului înaintaşilor noştri, nu poţi să nu te gândeşti că
“pentru a trăi o clipă ce ţi-a fost dăruită trebuie să o meriţi, ca om şi ca
neam, în fiecare clipă“.
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