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GIURGIU ȘI MAREA UNIRE 

 

 

Marea Unire de la 1918 nu a fost doar rodul jertfelor din Războiul Reîntregirii, al 

conjuncturii internaționale (devenită favorabilă prin înfrângerea Puterilor Centrale și 

destrămarea imperiilor), al abilității unor politicieni patrioți și al voturilor din adunările 

plebiscitare de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. Ea s-a datorat și conștientizării 

majorității covârșitoare a cetățenilor din toate provinciile, prin activitatea naționalistă a 

marilor intelectuali români, ca și prin aceea a miilor de propagandiști anonimi 

(învățători, preoți, funcționari și alte categorii socio-profesionale). 

Orașul Giurgiu și județul Vlașca nu au făcut excepție de la curentul unionist, ce a 

cuprins în anii premergători războiului mase tot mai largi, a crescut în anii neutralității 

și nu a mai putut fi zăgăzuit apoi, în pofida uriașelor pierderi umane și materiale, a 



suferințelor și amenințărilor de tot felul din anii 1916-1919. Sute de giurgiuveni și mii 

de vlăsceni au plătit cu viața credința în victorie și în visul unei Românii Mari. 

Acum 100 de ani – în orașul ruinat, eliberat la 10 noiembrie (stil nou) de Armata 

Franceză a Dunării, loc în care începuseră să se întoarcă refugiații și demobilizații – 

vestea hotărârilor de la Alba Iulia a ajuns (cu mijloacele acelui timp) abia pe 3 

decembrie. O mulțime entuziastă s-a adunat să celebreze acel moment astral în Parcul 

Alei. Autoritățile au convocat populația la Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului”, 

unde s-a slujit un Te Deum, apoi – treptat – viața și-a reluat cursul firesc. 

Pe de altă parte, știm exact că pe Câmpul lui Horea giurgiuvenii au avut cel puțin 

un martor: cel mai de seamă intelectual al orașului de atunci, venerabilul fost profesor și 

director al Gimnaziului ”Ion Maiorescu”, ardeleanul Nicolae Droc-Barcian, care a trăit 

fericirea de a-și fi văzut visul împlinit. Aportul giurgiuvenilor la Marea Unire este mult 

mai complex decât am putut sintetiza noi în această pagină. Nutrim credința că 

următoarea generație de cercetători va descoperi noi mărturii, ce vor ajuta la înțelegerea 

mersului istoriei, dar și a datoriilor pe care urmașii le au încă de îndeplinit. 
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