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Abstract 

In the report he presented before the Great National Assembly of Alba-Iulia, Vasile Goldiş 
underlined some of the ideals for which humankind had fought and continued to fight in the post-
war period: national freedom, social equality. The solemn address he uttered is an expression of his 
humanism and confidence in human civilization, of the conviction that the organization of a 
democratic state and the achievement of equality of rights for all citizens are and must be a “work 
of civilization”. 

 
Rezumat 

În raportul prezentat în faţa Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, Vasile Goldiş, a 
subliniat câteva din idealurile pentru care omenirea a luptat şi în epoca postbelică: libertatea 
naţională, egalitatea socială. Din cuvântarea solemnă expusă se desprinde umanismul şi 
încrederea sa în civilizaţia umană, convingerea că organizarea unui stat democratic şi realizarea 
egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor sunt şi trebuie să fie o „operă de civilizaţie”. 
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Prezent la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, Vasile Goldiş va ţine un discurs memorabil pe 

marginea ideilor conţinute în „Rezoluţie” şi potrivit programului statornicit dinainte va da citire 
acestuia. [1] „Destinul a voit ca propunerea unirii de la Alba-Iulia s-o facă arădeanul care vă 
vorbeşte acum” - arăta el, în 1932, la o întrunire populară din. Arad. [2] În cuvântarea solemnă, el 
„a ştiut să aştearnă în cele mai lapidare fraze ideea unirii" şi "să sintetizeze în forme constituţionale 
furtuna de dorinţă a mulţimilor” [3]. 

Adresându-se „Măritei Adunări Naţionale”, schiţează în cuvinte alese istoria dramatică dar 
eroică a poporului român de-a lungul veacurilor. Îi subliniază obârşia şi trecutul şi-i admiră trăinicia 
prin vreme. În această frământată istorie, apare clipa strălucitoare a faptei lui Mihai Viteazul, care a 
conferit rezistenţă naţiunii române. Oratorul se opreşte asupra primului război mondial cu alte mari 
sacrificii umane şi materiale, dar cu biruinţa ideii de unitate naţională. Pe baza acestei raţiuni, 
naţiunea română din Transilvania „aleargă în braţele dulcei sale mame”. 

Subliniind necesitatea istorică vitală a eliberării şi unirii românilor, Vasile Goldiş conchide: 
„Naţiunile trebuiesc eliberate. Între aceste naţiuni se află şi naţiunea română din Ungaria, Banat şi 
Transilvania. Dar libertatea acestei naţiuni înseamnă unirea ei cu Ţara Românească, deoarece unirea 
românilor într-un singur stat este cea mai firească pretenţiune a civilizaţiunii.” În cuvântarea 
solemnă se evidenţiază drept argument istoric, printre altele, continuitatea poporului român din 
Transilvania, dreptul său inalienabil de a păstra această preţioasă moştenire - teritoriul străbun. Pe 
temeiul acestor principii şi idei, integrate într-o expunere de înaltă ţinută istorică şi umanitară, 
oratorul subliniază că poporul român din Transilvania, Banat şi părţile ungurene „dimpreună cu 
toate teritoriile locuite de dînşii trebuie să fie unite cu Regatul român” [4]. În încheierea discursului, 
Goldiş nu uită însă să atragă atenţia că „Unirea românilor într-un singur stat numai atunci va fi 
statornică şi garantată prin istoria viitoare a lumii, dacă va răspunde tuturor îndatoririlor impuse prin 
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noua concepţie a civilizaţiunii, prin duhul vremurilor nouă.” Ca atare - arată patriotul democrat – 
„va trebui să asigurăm tuturor neamurilor şi tuturor indivizilor conlocuitori pe pământul românesc 
aceleaşi drepturi şi aceleaşi îndatoriri. Civilizaţiunea care ne-a eliberat pretinde de la noi respectul 
pentru dînsa şi ne obligă să prăbuşim în noul nostru stat orice privilegiu şi să statornicim ca 
fundament al acestui stat munca şi răsplata ei integrală,,. [5] 

În raportul prezentat în faţa Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, Vasile Goldiş, a 
subliniat câteva din idealurile pentru care omenirea a luptat şi în epoca postbelică: libertatea 
naţională, egalitatea socială. Din cuvântarea solemnă expusă se desprinde umanismul şi încrederea 
sa în civilizaţia umană, convingerea că organizarea unui stat democratic şi realizarea egalităţii în 
drepturi a tuturor cetăţenilor sunt şi trebuie să fie o „operă de civilizaţie”. [6] 

Cugetările lui Vasile Goldiş sunt menite să clarifice istoria, să o interpreteze şi să o 
determine în sensul legităţilor acesteia, în sensul adevărului şi al moralităţii istorice. Discursul lui 
Goldiş nu e numai un document vibrant şi patetic, e logic şi lucid, e calm, festiv şi solemn, deoarece 
exprimă un adevăr evident, de necontestat. 

Sfârşindu-şi frumoasa cuvântare, Vasile Goldiş supune spre aprobare „Măritei Adunări 
Naţionale” din încredinţarea şi în numele Marelui Sfat al Naţiunii Române din Ungaria, Banat şi 
Transilvania hotărârea de unire: „Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi 
Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de (18 noiembrie) 
1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dînşii cu 
România” [7]. 

Propunerea de unire a fost însoţită şi de revendicările social-politice ale maselor populare. 
Printre altele se înscrie deplina libertate naţională pentru toate naţionalităţile conlocuitoare, astfel că 
fiecare dintre aceste naţionalităţi „se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi 
din sînul său, şi va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în 
proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc” [8]. 

Se stipula, apoi, înfăptuirea desăvârşită a unui regim democratic pe toate tărâmele vieţii 
publice, adică legiferarea votului general, direct, egal şi secret, pentru ambele sexe, de la vârsta de 
21 de ani, totala libertate a presei, asocierii, întrunirilor şi în principiu „libera propagandă a tuturor 
gîndurilor omeneşti”, ca şi asigurarea de drepturi şi avantaje muncitorimii industriale. 

Rezoluţia exprima, de asemenea, dorinţa ca în perioada postbelică să se asigure o 
comuniune deplină a naţiunilor libere, bazată pe asigurarea suveranităţii şi deplinei egalităţi în 
drepturi şi să se elimine războiul ca mijloc pentru reglementarea raporturilor internaţionale. 
Proiectul de Rezoluţie prezentat a fost adoptat în unanimitate [9], cu aceasta pecetluindu-se 
hotărârea românităţii de dincoace de Carpaţi de a se uni cu „Ţara”, aspiraţie naţională de veacuri. Se 
încheie, totodată, o lungă şi fructuoasă etapă în activitatea politică a lui Vasile Goldiş, desfăşurată 
cu entuziasm, pricepere şi abnegaţie în apărarea cauzei naţionale. Cuvântarea, ca şi hotărârile de la 
Alba-Iulia, „au să rămînă pe veci o glorie a Adunării Naţionale de la: 1 Decembrie 1918, fiindcă 
prin ele se proclamă principiile eterne şi infailibile ale dreptăţii, libertăţii şi păcii în lume” [10]. 

Entuziasmul stârnit de împlinirea visului secular al întregii românimi, oriunde se aflau fiii 
săi în momentul marii sărbători, a fost la înălţimea însemnătăţii evenimentului. În comuna Cuvin, 
judeţul Arad. comandantul stegar Constantin Puticiu adună pe români în edificiul comandei, unde 
tinere fete decorează steagul tricolor şi pe toţi ostaşii cu flori. Stegarul C. Puticiu, vorbind despre 
însemnătatea zilei de 1 Decembrie 1918 arăta: „Precum la Sfintele Paşti, toaca vesteşte învierea lui 
Hristos, aşa ea vesteşte înviorarea neamului românesc. Sus române, ridică-ţi fruntea, căci azi eşti 
liber în ţara ta” [11]. Pe lângă cele petrecute în Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia, scrisori, telegrame, 
adeziuni sosesc din toate părţile unde se găseau români. Alte manifestaţii tot atât de importante, prin 
sinceritatea simţămintelor, au loc peste tot: sate, târguri oraşe. Numeroase oraşe din Transilvania, 
Arad, Oradea, Braşov apoi Bucureştiul şi Iaşul ocupă locurile de frunte, la fel despărţămintele 
ASTRA, Academia Română, universităţile, asociaţiile, societăţile. De la ţăran până la intelectual, 
toţi fiii ţării întregite în furntariile sale etnice erau chemaţi să se înroleze în „oastea cea mare a 
luptei pentru întărirea şi înălţarea neamului”, potrivit rostirii sensibilului poet Alexandru Vlahuţă. Şi 
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s-au înrolat conştienţi că Unirea, opera celor mulţi, pretindea să fie apărată şi înălţată. Au aderat 
rând pe rând, la hotărârile de Unire naţionalităţile con1ocuitoare: saşi, şvabi, polonezi, evrei, ţigani 
în adunări populare, convinse că România Mare le poate oferi condiţiile de viaţă paşnică, de 
dezvoltare plenară a aptitudinilor creatoare în toate domeniile. Mai puţin ungurii din Transilvania, 
debusolaţi de ritmul schimbărilor şi incitaţi în sens negatic de guvernul de la Budapesta. 

Desăvârşirea statului naţional unitar român a avut urmări pozitive în evoluţia ascendentă a 
societăţii româneşti în toate domeniile: economic şi politic, social şi cultural, prin afirmarea 
valenţelor creatoare ale românilor şi naţionalităţilor con1ocuitoare în plan naţional şi internaţional. 
 
Concluzii 

În concluzie, putem aprecia că în perioada anilor 1906-1918, Vasile Goldiş . a militat pentru 
dezvoltarea conştiinţei naţionale şi a mişcării de eliberare naţională a românilor, în special prin 
documentele adoptate de Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, care au 
marcat apogeul gândirii şi carierei politice a marelui cărturar, „părinte al patriei” şi ideolog al Marii 
Uniri. Până la împlinirea acestui important eveniment al istoriei românilor, Vasile Goldiş a acţionat 
ca o impozantă personalitate creativă şi constructivă pe calea eliberării naţionale a popoarelor 
înrobite de imperii din Europa vremii. După Unire, s-a afirmat ca un gânditor creştin-social şi 
democrat vizând nu numai spaţiul naţional, ci şi cel european. În calitate de lider al Partidului 
Naţional Român, de ministru al Instrucţiunii, Cultelor şi Naţionalităţilor, de ministru în guvernul 
Ion I.C. Brătianu şi în cabinetul generalului Averescu, de deputat în Parlamentul României, a 
promovat acelaşi crez şi valori politice, rămânând consecvent cu sine însuşi şi afirmându-se ca un 
gânditor creştin-democrat. 

Noile sale idei politice au răspuns provocărilor venite din sfera edificării unui stat naţional, 
unitar, suveran şi independent sau au vizat problema solidarizării energiilor naţionale în scopul 
consolidării unirii, al desăvârşirii unirii sufleteşti a tuturor românilor în noul lor stat unitar naţional. 

 
Bibliography 

GO1DIŞ, Vasile, Societatea Naţiunilor şi Adunarea Naţională de la Alba-Iulia, în Hotarul, 
nr.7, 1933, p. 1-2 

Ibidem, p.4 
MUNTEANU V., Doctrinarul Ardealului, în Adevărul, 17 februarie 1934, nr.121, p.7 
4. Vasile Netea, Oratorii de la Alba-Iulia, în Universul literar, 30 noiembrie 1943, nr.112, 

p.5-6 
Ibidem, p.7-9 
Ibidem, p.10-12 
ŞTEFAN Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Bucureşti, 1968, p.275-278  
Ibidem, p.282-285  
Ibidem, p.288-291 
GOLDIŞ Vasile, Societatea Naţiunilor şi Adunarea de la Alba-Iulia, în Hotarul, nr. 7, 1933, 

p. 2 
Românul, 12/25 decembrie 1918, nr. 22, p.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Eugen Gagea - The Solemn Address Uttered by Vasile Goldiş in Alba-Iulia on 1 December, 1918 

 192 

 


