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Următorul număr al revistei „HISTORIA SPECIAL“ va apărea în septembrie 2015

AlbA IulIA, orAşul dIn InImA TrAnsIlvAnIeI cu o IsTorIe 
conTInuă de două mIlenII, Are o rezonAnţă ApArTe în 

conşTIInţA poporuluI român. esTe orAşul măreţeI unIrI 
înfăpTuITe de voIevodul mIhAI vITeAzul în Anul 1600, 

AcelAşI unde pesTe TreI veAcurI AveA să devInă 
reAlITATe vIsul TuTuror românIlor de A TrăI înTr-o 

românIe mAre. evenImenTele IsTorIce mArcAnTe, TrAgIce 
şI glorIoAse deopoTrIvă, Abundă lA AlbA IulIA: AIcI A AvuT 

loc suplIcIul conducăTorIlor răscoAleI dIn Anul 1784, 
dAr ToT AIcI Au fosT încoronAţI regI AI românIeI mArI 

ferdInAnd I „înTregITorul” şI mArIA. însă IsTorIA 
orAșuluI nu se rezumă doAr lA AcesTe momenTe.

Alba Iulia,
de la castru roman la cetatea tuturor românilor

Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la începerea lucrări-
lor de construcţie a cetăţii de tip Vauban Alba Carolina, mo-
nument arhitectonic unic în Europa de Est, ale cărei vesti-
gii se pot vizita și astăzi. Supusă unui proces de restaurare 
întins pe mai mulţi ani, care a fost finanţat în mare parte 
prin programe europene, cetatea Alba Carolina a devenit o 
adevărată perlă a Transilvaniei, dar și a României, ce atra-
ge sute de mii de turiști în fiecare an.

Alba Iulia păstrează și vestigiile arheologice ale celui 
mai mare castru construit de romani după ocuparea Daciei: 
castrul de la Apulum, casa Legiunii a XIII-a Gemina, una 
dintre cele mai puternice forţe ale Imperiului Roman. Să nu 
credeţi însă că acestea sunt toate monumentele și momen-
tele istorice importante din istoria orașului; dimpotrivă, că-
lătoria abia începe. Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia 
este păstrătoarea unora dintre cele mai vechi și importante 
manuscrise ale creștinătăţii. Un exemplu în acest sens este 

Codex Aureus, un document aparţinând renașterii carolin-
giene, un Tetraevangheliar scris integral cu cerneală de aur. 

Intrarea în Cetate dinspre Poarta a IV-a este dominată de 
două lăcașe de cult – Catedrala Romano-Catolică „Sfântul 
Mihail”, construită în secolul al XII-lea, ce adăpostește mor-
mântul lui Iancu de Hunedoara, și Catedrala Ortodoxă a 
„Reîntregirii Neamului”, locul unde a fost încoronat primul 
Rege al României Mari. Și dacă tot vorbim despre Unire, pașii 
turistului curg aproape obligatoriu către sala în care, la 1 de-
cembrie 1918, delegaţii Marii Adunări Naţionale, în număr 
de 1.228, au hotărât Unirea Transilvaniei cu ţara mamă. Peste 
doar trei ani, în 2018, România va sărbători 100 de ani de la 
Marea Unire, iar Alba Iulia va deveni, în mod simbolic, capi-
tala tuturor românilor. În pragul împlinirii unui veac de la 
Marea Unire, Alba Iulia, cu un centru istoric renovat și repus 
pe harta obiectivelor turistice importante pentru Europa de 
Est, vă așteaptă să îi descoperiţi istoria și secretele.
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