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Capitolul I

Importanța istorică 

a unui prestigios așezământ ecleziastic
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În sala mare a Cazinoului militar din 
Cetatea Marii Uniri – denumită de atunci Sala 
Unirii – cei 1228 de delegaţi provenind din 
toate categoriile sociale şi de pe tot cuprinsul 
Transilvaniei au votat, cu un entuziasm inde-
scriptibil, rezoluţia de unire prezentată Adu-
nării de către marele patriot Vasile Goldiş. 
După citirea şi aprobarea textului, „bătrânul 
naţiei”, George Pop de Băseşti, a anunţat că 
Adunarea Naţională a poporului român a 
primit în unanimitate rezoluţia şi, astfel, uni-
rea Transilvaniei cu Țara-Mamă este decisă 
pentru toate veacurile. Unii dintre fruntaşii 
Adunării s-au îndreptat către mulţimea de 
popor care se afl a pe câmpul lui Horea şi 
în jurul Cetăţii, ducându-le vestea cea bună 
care a stârnit chiote de bucurie şi ovaţii răsu-
nătoare, prelungite într-un ecou ce s-a auzit 
până în împrejurimile Alba Iuliei.

În semn de mărturie şi recunoştinţă 
adusă „Împăratului neamurilor” (cf. Apoc. 
15, 3), din acest loc udat de lacrimile şi de 
sângele sfi nţilor şi martirilor noştri, trebuia 
să răsară un templu al neamului românesc, 
care să rămână peste veacuri mărturia tutu-
ror faptelor minunate petrecute la Alba Iulia 
– orașul-simbol al unității naționale şi capitala 
de sufl et a României. Aici, românii trebuie să 
revină mereu cu sentimentul religiozităţii, 
mărturisind din generaţie în generaţie că 
ei sunt nepoţii şi strănepoţii celor care, la 
1 Decembrie 1918, s-au adunat la Alba Iulia 
din toate ţinuturile bătrânului Ardeal, din 
blânda Moldovă şi din zările de arşiţă ale 
Munteniei, ca la o împlinire a legii, pentru a 
întregi în hotare de pământ şi în hotare de 
sufl et iubita lor ţară.



195

Imagini panoramice ale ansamblului Catedralei Reîntregirii
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