
                                                            1 Decembrie, o zi specială 
 
 
 
    Era seara zilei de 30 Noiembrie. Ecaterina, o fetiță de vreo 8 anișori stătea în sufrageria bunicilor 
și se gândea. Auzise la școală că mâine e 1 Decembrie, Ziua României  și nu înțelegea ce e așa de 
important la ziua aceasta. Toata lumea se comporta de parcă era Crăciunul, împodobind peste tot 
cu stegulețe în culorile roșu, galben și albastru, steagul României. 
    Fetița nu observă când bunicul ei se așeză lângă ea, în fața șemineului.   

- La ce te gândești, Cati?  
- Să vezi, bunicule, săptămâna trecută, la școală, am auzit-o pe doamna învățătoare zicând că 
mâine, pe 1 Decembrie, este ziua României și nu înțeleg de ce toată lumea se comportă de parcă 
ar fi Crăciunul... 
- Draga mea, 1 Decembrie este o zi importanta pentru români și România.   
- De ce?  
- Pentru că atunci au dobândit libertatea.  
- Cum adică? întrebă  fetița curioasă. 
- La început nu era o țară care să se numească „România”. Erau mai multe regiuni care se 
numeau: Țara Românească , Transilvania, Basarabia, Moldova și altele. În Transilvania situația 
românilor era foarte grea.  Transilvania a fost o parte din Ungaria.  Chiar daca era sub ocupație 
ungară, ea avea adunări proprii de stat.  De asemenea a fost și sub ocupație otomană, iar 
voievozii erau aleși de Înalta Poartă. Românii nu aveau multe drepturi cum ar fi: nu aveau voie 
să își aleagă voievodul, nu aveau voie să își exprime părerile  personale și altele.  
- Săracii oameni. Ce viață grea duceau...  
- Da, dar să îți spun cum erau și românii din Basarabia. Această regiune populată de români 
era sub ruși. Imperiul Țarist a  impus reguli foarte dure: limba română a fost  interzisă  în toate 
școlile  din Basarabia fiind înlocuită de rusă, iar  toate cărțile bisericești vechi  au fost distruse. 
Rușii  ped epseau foarte dur pe cei care încălcau legile lor. Românii din Basarabia au apelat la 
sprijinul României, dar nu a fost destul. Vezi, Cati, ce greu le era oamenilor înainte? 
- Da, bunicule! Cu adevărat noi suntem liberi! 
- De asemenea, la libertatea noastră a contribuit unirea din 1600, înfaptuită de voievodul Mihai 
Viteazul, domnul Țării Românești. În 1599 acesta trece munții în Ardeal și înfrânge oastea 
principelui local eliberând Transilvania de  sub Ungaria. Transilvănenii îl proclamă și voievod 
al lor. În 1600 Mihai vodă merge în Moldova și o adaugă în alianța lor așa că voievodul se 
proclamă la Iași domn al Țarii Românești, al Ardealului și al Moldovei și folosește o stemă 
comună. Din păcate unirea nu a durat  mult timp  pentru că atât otomanii, maghiarii și alte 
nații erau contra domnitorului român,  așa că l-au asasinat pe la spate. 
- Vai! Ce nedreptate!  
- Da... Dar a mai fost o unire. Unirea Mică din 1859, făcută de Alexandru Ioan Cuza. Acesta a 
fost ales de către popor domn al Moldovei, dar și al Țării Românești, în același timp. Astfel, 
Moldova s-a unit cu  Țara Românescă. 
- Ce bine! A fost foarte înțelept din partea lui!  
- Ai dreptate, Ecaterina! Dar de la răutatea oamenilor a început Primul Război Mondial, 
continuă bunicul. În acest război participa aproape întreaga lume, de aceea se numește 
mondial. Țările participante s-au împărțit în două tabere numite Antanta și Puterile Centrale. 
Antanta era formată din Franța, Anglia, Rusia, si altele, iar  Puterile Centrale din Germania, 
Austro-Ungaria și Imperiul Otoman. După mult timp de gândire, România s-a alăturat 
Antantei. Românii au purtat multe bătăli. Au eliberat Transilvania de Austro-Ungaria, au fost 
înfrânți de germani de câteva ori, au ieși. victorioși de la bătăliile de la Mărăști, Mărășești și 
Oituz. La lupta de la Mărășești, nemții i-au atacat pe nepregătite pe români, dar aceștia s-au 
luptat vitejește spunând „ Pe aici nu se trece!” și așa a fost. 
- Bine le-au făcut! Așa le trebuie dacă calcă pe pământul românesc! spuse fetița înverșunată. 
- Da, Cati...răspunse bunicul surâzând. Să știi că la război au participat și fete, cum ar fi 

Măriuca, o fetiță de 12 ani, care a murit împușcată de nemți în bătălia de la Mărășești. 
Aceasta voia să facă și ea ceva pentru țară așa că soldații i-au dat o sarcină foarte 
importantă. Treaba ei era să se cațere în nucul stufos din curtea bunicului ei  și de acolo să 
se uite în zare și să anunțe venirea trupelor dușmane unui sergent.  

- Ce curajoasă era! 



- La fel de curajoasă a fost și Ecaterina Teodoroiu! 
- O chema ca pe mine, spuse Cati bucuroasă. 
- Ai dreptate! Ecaterina Teodoroiu a lucrat inițial ca asistentă medicală, dar apoi a hotărât că 

vrea să se facă soldat, încurajată de Familia Regală. Aceasta, impresionată de vitejia 
Ecaterinei pe frontul de luptă i-au acordat Medalia Virtutea Militară și au numit-o 
locotenent. Se zice că ultimele ei cuvinte înainte să moară au fost: „ Înainte băieți, nu 
renunțați, eu sunt încă cu voi!” . 

- Ce vitejie a putut să aibă. Mai povestește bunicule, ce s-a întâmplat după război? 
- După război a urmat pacea și Marea Unire. Regele de pe atunci, Ferdinand a hotărât unirea 

Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova. Toți românii s-au adunat la Alba-Iulia, pe 1 
Decembrie  1918  pentru a auzi verdictul dat de Regele Ferdinand și Regina Maria. Toată 
lume  era îmbrăcată în costum popular și flutura stegulețe. Era o veselie și agitație de 
nedescris. În sfârșit se uneau cu Transilvania. Din multe locuri răsunau cântece patriotice, 
iar în Sala Unirii, o mie de delegați veniți din Transilvania decideau unirea cu România. 
Episcopul greco-catolic, Iuliu Hossu, a citit Actul Unirii și aceasta s-a realizat. După mult 
timp, Transilvania a ieși din ocupația Austro-Ungară și s-a alăturat fraților ei din România, 
formând astfel România Mare, de astăzi. De ceea ziua de 1 Decembrie este atât de 
importantă pentru români, înțelegi? 

- Da... dacă nu ar fi fost Marea Unire, nu ar mai fi fost nici România Mare. Dar regele 
Ferdinand nu avea o regină? 

- Ba da, draga mea! Avea o regină bună și frumoasă, pe care o chema Maria. După cum ți-am 
zis, ea a contribuit la Marea Unire. 

- Din ce țară era? 
-  Regina Maria s-a născut în Anglia, tatăl fiindu-i englez, iar mama rusoaică. A fost aleasă să 

fie soția Regelui Ferdinand. Poporul român a iubit-o din prima clipă când a venit în 
România.  Regina Maria și Regele Ferdinand au avut 5 copii. Ileana, Carol, Elisabeta, Maria 
și Nicolae. Mircea, cel de al șase-lea copil a murit la o vârstă fragedă. În timpul Primului 
Război Mondial, Regina Maria se ducea prin spitale sau îngrijea răniții de pe front 
împreuna cu principesa Ileana și principesa Elisabeta. După moartea Regelui Ferdinand, la 
tron a urmat Regele Carol al II-lea. Acesta a încercat să distrugă popularitatea Reginei 
Maria, așa că aceasta s-a retras ori la țară, ori în Anglia. Aceasta s-a îmbolnăvit și a murit 
pe data de 18 Iulie 1938. 

- Ce rău a fost Regele Carol al II-lea cu mama lui! Cred că tot poporul a jelit-o.  
- Normal! Acum la culcare cu tine. Mâine e o zi mare. Mergem la București să vedem parada. 
- Bine, bunicule! Noapte bună. 
  A doua zi, Ecaterina, bunicul, bunica, mama, tata și sora ei mai mică, Daria au mers să vadă 
parada. Familia se îmbrăcase în costum popular și țineau steagul României în mână. Au 
admirat soldații români, maiori, generalii, roșiorii, soldații altor țări europene, tancurile și 
mașinile de război, precum și preferata ei, cavaleria. De asemenea, au văzut și avioanele de 
luptă care desenau pe cerul albastru steagul româniei. 
   La finalul zilei, Ecaterina îi zise fericită bunicului: 

- Ziua de 1 Decembrie este cu adevărat specială!  


