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Cum s-a făcut România Mare în Blaj

de Alexandru LUPEANU-MELIN

Sunt întâmplări și evenimente, pe cari contimporanii nu pot să le descrie, nici nu 
pot să le cuprindă. Nu pot, fi indcă trăiesc într-ânsele, sunt și ei o fărâmă din desfășu-
rarea lor, un mic fi ricel din marea urzeală a faptelor pe cari le trăiesc. Ori doară, putem 
noi cere picăturii de ploaie să-și deie seama despre sbuciumul și furtuna care-l coboară 
pe dânsul din negura norilor și-l așază să rodească ogorul însetat de umezeală? Sau, 
fi -va în stare mugurul primăvăratec să cuprindă și să pătrundă învierea cea mare a 
naturii, la care participă și dânsul? 

Întocmai așa suntem și noi, acest fericit rând de oameni, cari am fost părtași la ne-
asemănata minune a împlinirii visului nostru național. Căci iată, să ne dăm seama, că 
noi suntem nepoții și fi ii vechilor iobagi oropsiți ai țării Ardealului, noi, cari abia cu 
trei ani în urmă gemeam încă în cătușile de robie chinuitoare, cari ne mâncam pita în 
lacrimi și suspine, ne citeam pe ascuns cărțile și slujeam pajuri străine sămănându-ne 
oasele în răsboaie purtate de alții pentru idealurile lor, iar astăzi ne adunăm la sărbări 
naționale sub fâlfâiri de steaguri românești, cu imnuri cari preamăresc pe Regele dorit 
de noi, în apoteoza celui mai sublim avânt!

Când am trăit și noi, chiar noi înșine, clipele și zilele acestor grandioase schimbări 
întrezărite doar în vis, n-am fost în stare desigur, să le cumpănim în toată măreția lor, 
nici măcar să le încrustăm pe răbojul sufl ărilor noastre în formă de amintiri, atât erau 
de năvalnice și de bogate. Prin urmare, greu lucru este pentru noi, generația de astăzi, 
să apreciem Răsăritul de soare al nației noastre din anul Domnului 1918…

A scrie, sau a vorbi despre „primul Decembrie” este, deci, o sarcină care întrece 
orice istețime de condei ori de vorbă, fi indcă nu poate colțișorul de iarbă să grăiască 
despre primăvara care lui însuși i-a dat viață și strălucire de soare! Noi, cei de astăzi, 
doar singuri bucura ne putem, putem cânta și doine, putem să ne avântăm în rotiri de 
horă și-n tacturi de dansuri naționale; putem să ne extaziem de fericire, dar graiurile 
noastre sunt prea strâmte, căci bucuriile cele mari, ca și durerile, înnăbușesc graiurile 
și încâlcesc cărările condeielor de însemnare.

Scrisul meu de astăzi nu poate să fi e decât o palidă înseilare de icoane, pe care le-am 
văzut și eu alături de dumneavoastră toți, icoane care m-au robit și pe care regret că nu 
am penel atât de meșter să le pot zugrăvi în splendoarea cu care s-au desfășurat ... 
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Iată, să-ncep mai din vreme decât ziua de mare praznic de la 1 Decembrie și să- 
ncep cu Blajul, căci toate zilele bune ale neamului nostru de două sute de ani încoace, 
încep în acest orășel de lumină și de trezire la conștiință națională.

Rog să vă răscoliți amintirile și să mă urmați! 

Luni 4 Noiembrie 1918

Toată noaptea au răsunat salve de grenade și de mitraliere la gară: semne, că arma-
ta celor două pajuri se destramă cu totul. 

Dimineața pe la orele 10, Blajul fi erbe de o mișcare neînțeleasă. Oamenii cu tot ro-
potul de puști dinspre trenuri, nu au rămânere acasă. Se agită, se mișcă, forfotesc ... 
Piața e plină; se aglomerează grupuri, grupuri.

Deodată, ca prin minune, ca la un semn din ceriu, pe institute răsar drapelele nați-
onale: roșu, galben, albastru. 

Cel dintâi steag îl zăresc pe Seminarul teologic!
 − Ei, ce să fi e, au sosit frații? Dorobanții Regelui Ferdinand?
Oamenii își leagă tricolorul pe braț. Bărbați, femei, copii, deavalma.

 − Ce este? Un prieten ne lămurește:
 − Căpitanul Munteanu vine de la Arad!
Se alcătuiesc comitete naționale și garde românești. 

Alt zvon:
 − Căpitanul Munteanu, s-a dus să dezarmeze jandarmii!
Răsare steag național pe Internatul de fete. Al treilea pe institutul pedagogic. Apoi 

la „Patria”. La gimnaziu. Pe turnurile catedralei. Pe casa orașului, la cancelaria comu-
nală!

De pe strada Tipografi ei vine vuiet de glasuri, acorduri de marș, marș românesc:
 − La arme.
 − Cum. La arme?
 − Da, da, auziți bine,
 − La arme cei de un sânge și de o lege,
La arme pentru neam și pentru Rege,
Când patria ne chiamă sub drapel,
Datori sunt toți copiii și s’alerge 
Să-l apere, să moară pentru el!”

 − Vine garda națională! Jandarmii sunt dezarmați! 
Iată, vin!
Un căpitan tinerel în frunte. Are chipiul îndoit și tricolor și eșarfă tricoloră peste 

piept!
Teologii în șiruri de câte patru cu puști, cu baionete, cu cartușe de la jandarmi.
Teologii și școlarii și copilandrii Blajului cu arme ...
Da, cu arme, cu armele jandarmilor care se plimbau încă în dimineață înarmați 

până-n creștet.
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În piață, lumea aclamă cu lacrimile-n ochi, damele așteaptă cu brațele pline de fl ori. 
Steagurile fâlfâie!
Pe vechiul castel vlădicesc se leagănă în boarea vântului cel mai falnic drapel și 

cel mai lung. Se leagănă maiestuos și sigur, parcă ar fi  fost acolo, de când inimosul 
Inocenție Clain a descins mai întâi în austerele chilii bătrâne!

În fața institutului „Patria” s-a așezat o masă lungă. În jurul ei stau intelectualii 
Blajului, tineri și bătrâni. În față cea dintâi gardă națională a Ardealului, cu arma la 
umăr. Tinerii gardiști care noaptea nu visau încă această onoare, strâng armele cu pu-
tere supraomenească, cu fețele luminate de importanța clipei, mândrii și demni. Le 
strâng pentru că simt că acestea acum sunt ale lor și le poartă pentru neam. 

Ferestrile Patriei și ale Administrației Centrale Capitulare sunt înfl orite de siluetele 
fericite ale damelor blăjene. 

Lumea cântă „Deșteaptă-te Române”. Capetele se descopăr. Și răsună imnul sfânt 
al nației noastre cu îndrăzneală deplină, bărbătește și clocotitor de vesel. 

”Acum ori niciodată 
Să dăm dovezi la lume 
Că’n aste mâni mai curge 
Un sânge de roman.”

Sosește vicarul capitular al Mitropoliei: dr. Vasile Suciu cu alți canonici, de către 
reședința mitropolitană. Aclamații nesfârșite. 

Canonicul Niculescu ia cuvântul și spune, că știm pentru ce ne’am adunat, și pro-
pune organizarea „Consiliului Național” și a gardei naționale. Se decretează. 

Vorbește apoi căpitanul Munteanu, făcătorul de minuni de astăzi. Aseară, la casi-
nă, nu se știa încă nimic de ce are să fi e astăzi, nu era lozincă, un cuvânt de îndrumare, 
și multe de lămurit.

Dimineața? Apare un căpitan zvelt, uscățiv, cu ochi de văpaie, cu eșarfă tricoloră 
peste piept și cu o biciușcă pe care o învârte nervos în mâna dreaptă, în coace și’n 
colo... Apare pe neașteptate, se postează în fața patrulei de jandarmi înarmați, le sfi -
dează tradiționala împotrivire ce o răspândesc, îi ceartă scurt, sumar și-i alungă acasă, 
la cazarmă c-un plesnet de biciușcă!

Îi alungă... Și faimoșii jandarmi, opt oameni cu baionetele pe pușcă, intră ca-n pă-
mânt. Peste un sfert de ceas, același căpitan necunoscut, intră urmat de câțiva clerici 
fără arme, în viesparul jandarmilor și vorbește scurt, convingător: mai mult cu ochii și 
cu gesturile decât cu graiul cam neajutorat. 

 − Puștile jos!
 − La porunca cui? – întreabă „straja meșterul” Horvath cu semeție. 
 − La porunca mea! Eu poruncesc, căpitanul Munteanu de la Regiment 50! Că de nu, 
într’un ceas devreme aduc zece mii de topoare și tot fl eandări fac din jandarmii 
statului unguresc! Puștile să vie!
Ș’au venit frumușel, toate pe rând. Le-au adus împricinații înșiși căutând cu groază 

la aprigul căpitan. 



125

Puștile le-au adus teologii, iar munițiile căruța mitropoliei în trei rânduri. Aveau 
jandarmii vreo 34.000 de cartușe! 

Luminarea în Blaj 
Vorbirea căpitanului Munteanu a fost scurtă, militărească. A privit cu voiciune în 

ochii primului „consiliu național românesc”... A spus cine este, căci nu-l cunoștea. 
 − „Sunt căpitanul Munteanu de la Regiment 50, din Alba Iulia. Căpitan activ. Mă 
cunosc feciorii care au slujit cu mine din satele de prin prejur. Vin de la Arad să 
organizez garda națională românească. Și iată garda!” 

 − Drepți, gardă pentru onor!
Vreau să facem batalioane românești. Garda va sta la porunca Consiliului nați-

onal. Eu am fost soldat și vreau să fi u soldat și pe viitor. Soldatul țării mele dragi: 
Trăiască România Mare! 

Acest căpitan a fost minunea zilei. De el n’a mai auzit nimeni până acum... 
 − Ba da, am auzit – spune un fl ăcău mustăcios de pe sate, care sosește acum: Îl cu-
nosc. E domnul nost de la 50. He, hei, ce mai om, ce mai căpitan! Am fost la bătaie 
4 ani sub mâna dumnisale. Ăla Căpitan!

 − Adevărat! am zis și noi cu toții atunci. 
După adunare garda dă onorurile cu arma: pe vârful mesei stă căpitanul Munteanu 

cu drapelul treicolor în mână, pe care îl închină în dreapta și-n stânga, înainte, spre 
catedrala bătrână, care de la 1848 n’a mai văzut astfel de aremuri, spre larga piață și 
spre colinele din jur unde străjuiește crucea lui Iancu... Damele aruncă fl ori și admiră 
drapelul, iar bătrânii canonici, lăcrimează de bucurie...

Tinerii înalță piepturile și cântă: 
„ Pe-al nostru steag e scris unire 
Unire’n cuget și simțiri 
Și sub măreața lui umbrire 
Vom fi , vom fi  învingători.”

Un sătean frumos de la Ciufud, primarul Simu, urcă și el pe masă cu arma la umăr, 
ca o statuie măreață care avea să fi e simbolul viitorului. În jur, cetățeni ai Blajului cu 
ochi strălucitori de bucurie, alături garda românească, bravă și demnă, iar sus Românul 
sănătos, deștept, curat și mândru!

• Unde ești lupoaică de la Tibru să vezi pe strănepoții lui Romulus și Remus! 
Garda și publicul cutreieră străzile cu drapelul în frunte și marșuri naționale. La 

cazarma jandarmilor deja au și răsărit chipie cu naționalul nostru. S-au descătușat și 
acolo calea câteva sufl ete românești cari erau până azi sub porunca lui Horvath... 

Apoi la „Piatra Libertății” în genunchi la cel mai mare jurământ al nației românești:
„De fulgere să piară,
De trăznet și pucioasă 
Oricare s’ar retrage 
Din gloriosul loc!”
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Altă icoană

Câteva săptămâni mai târziu zidurile sure ale cetății Alba Iulia se desfășoară din 
ceața dimineții ca niște mușuroaie scurmate de mâna vremii.

Statuia ecvestră a lui Carol al VI-lea de pe poarta cea mare stă încremenită ca de 
un blăstăm. Cu toată năvala zorilor, ceriul nu se limpezește ci mocnește închis, adu-
nându-și năfrămile de nori, cari își spânzură poterele până pe umerii dealurilor. E frig, 
umed și ninge. Se pornește și’un vânt ascuțit, tăios, care-ți pătrunde până la sufl et. 

E dimineața zilei de prima Decembrie 1918... Ziua adunării celei mari. 
Natura nu se arată prielnică unei mari aglomerații de popor. Văzduhul cu norii lui, 

cu vântul cel ascuțit și cu fulgii cei lați de ninsoare ar vrea parcă să fi e o ultima cercare 
de credință a nației de opincari din țara Ardealului...

O, dar de acestea neînsemnate vicisitudini ale timpului nu se sperie oștile de iobagi 
ai Daciei străbune. Cum nu se sperie nici de bombele cari s-a zvonit că zac pânditoare 
sub roțile trenurilor, nici de dinamita pe care se spune că mâni dușmane ar fi  ascuns-o 
sub zidurile lui Carol al VI-lea ca să înăbușe în răcnete de moarte glasul adunării de 
astăzi!

Iată, s’a pornit curgerea satelor din tot cuprinsul ținuturilor românești...
Cei dintâi sunt moții lui Iancu și muntenii lui Horia de sub poalele răsăritene ale 

Bihariei. Îi varsă apele Ampoiului și-i mână la vale, spre țară, coborășurile Dealului 
mare. Vin cu sumane albe de lână, cu căciuli țuguiate, cu puștile pe umăr, cu ochi ar-
zători. Ei sunt primii cari urcă pe meterezele cetății și sfi dează zările cu bărbăția lor de 
șoimi deșteptați la libertate. Doi dintrânșii s’au urcat chiar pe vârful cetății, alături de 
împietritul împărat austriac și îi prind calul de dârlogi, vrând parcă să-i zică:

– Înălțate împărate, ne-ai mințit destul atâtea veacuri de trudă, ne-ai sfâșiat în roată 
pe Horia și ne-ai pălmuit pe Iancu, jos în mijlocul orașului. Ți-a fost deajuns. De acum 
ne-am suit alături de tine. Iată, îți ținem calul de hățuri. De ești piatră, să fi  piatră și 
veșnic piatră să rămâi, Habzburgule viclean, că de noi nu mai ai parte. Ne-ai pierdut... 
S-a isprăvit!

Pe altă parte, dinspre soare apune, vin Murășenii de către Arad, vine Orăștia cu 
ținutul ei, vine Reteagul cu strănepoții lui Decebal, vin Jiurile cu săteni pletoși ca codrii 
din cari coboară, vin mai de la stânga mărgineii de sub munții vechiului hotar, vin și 
oltenii cu căciuli rotilate și cu vorba semeață. Vine și Țara Bârsei cu poporul ei greu și 
ghiabur...

Ori sus, de la răsărit, curg Târnavele cu doine picurate, curge Murășul cu Câmpenii 
cei înalți și bălani; vin Someșurile, vine Bistrița cu vecinii lui Ștefan Vodă de demult, 
vine Maramurășul cu sumandele lui mițoase. Coboară din miazănoapte Sătmarul și 
Crișenii cei bătuți de soartă. 

Vin, tot vin, ca puvoaiele verii, cuprind orașul de jos, îl îneacă cu cântece și cu 
chiote, cu fâlfâiri de steaguri treicolore, și urcă toți spre poarta lui Mihai Viteazul, în 
fața căruia e o mare de fete de drapele și de căciuli încetinate. Satele urcă cu preoții în 
frunte, cu moșnegi, cu fl ăcăi, cu fete și cu copii... Am văzut preotese și fete de popă 
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care au venit pe jos, cale de ceasuri întregi, prin umezeala drumului, alături de fi icele 
poporului. 

E o adevărată vâlvătaie de tricolore și de steaguri bătute de vânt. Vântul înroșește 
fețele și le dă luciri de bronz. Însă nimeni nu se plânge, nici de frig nu bagă seamă. 

O sută de mii de români adastă afară, în câmp, lângă poarta lui Mihai, ca marea 
conferență ai fruntașilor, întrunită în Casina ofi țerească din cetate, să toarne în para-
grafi  de hotărâre dorința cea mai sfântă și mai mare a Ardealului, unirea cu frații de o 
limbă și de un sânge de peste Carpații cei înzăpăziți...

Iar când Arhiereii cei mai tineri au coborât la popor și au vestit spre celea vânturi 
cuvântul fermecat al unirii și când generalul Nicolescu din armata română, sosit la 
adunare ca simplu privitor, s-a arătat la mulțime: zările au început să clocotească și 
să vuiască de chiote, răspândind din culmi în culmi înveselitoarea strigare, mai dulce 
decât orice gând: 

Trăiască România Mare!

Strigătul acesta, al celor o sută de mii de săteni și de intelectuali români a fost luat 
pe aripile sale de vântul aprig al iernii și dus din culmi în culmi, răsfrânt de vârfurile 
munților și purtat din Vlădeasa spre steii Retezatului și până în ascuțișul Negoiului, 
care albește departe spre țara mamă. 

Era strigătul Ardealului, care se smulgea din robia milenară, din ocara și disprețul 
străinului. Sublimul strigăt atât de mare și de măreț:

Trăiască România Mare!

Prin acest strigăt de descătușare Unirea cu România era făcută, frații se regăseau și 
brațele noastre se deschideau pline de cea mai sinceră și mai caldă așteptare spre cei, 
de dorul cărora ne răposeseră:

„Și moșii și părinții!”

Excelența voastră,
onorat auditoriu, iubiți elevi!

Acestea au fost câteva dintre icoanele pe care le-am dezvăluit din amintirea noastră 
a tuturora. Fiecare din noi ar putea să le dapene și să le zugrăvească la infi nit, fi indcă 
infi nite au fost impresiile și strălucirile cari ne-au luminat sufl etele în marile vremuri 
trăite la 1 Decembrie 1918…

Nu vreau nici să fac pe istoricul pragmatic al acestor clipe mari, fi indcă mă simt 
slab în fața unor evenimente atât de grandioase și fi indcă le-am trăit și eu alături de 
dumneavoastră. Ele sunt subiect de epopee iar epopeile le scriu veacurile, nu contem-
poranii. Homer și Virgiuliu, au răsărit la sute de ani după Războiul troian și după 
fundarea Romei. Tot astfel, își va afl a Unirea Ardealului cu Țara mamă cântărețul său 
în veacurile viitoare, în perspectiva depărtării. 

Noi cei de astăzi nu avem decât simțirea și valul bucuriei. Noi cântăm imnuri și ne 
ridicăm pe aripile entuziasmului național. Noi suntem fericiții care au văzut împlini-
rea vremii!
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Dacă vrem însă totuși, să ne dăm seama de importanța și roadele zilei de întâi 
Decembrie să căutăm chiar astăzi în jur de noi și să cumpănim celea ce ne văd ochii și 
încălzește inimile. 

Iată, deasupra noastră, în această sală, ne împart priviri de căldură părintească 
auguștii suverani ai statului pe care l-am dorit, icoanele Maiestăților lor Regelui și 
Reginei tuturor Românilor; serbarea noastră de astăzi cuprinde imnuri naționale, cari 
pot să răsune în deplină libertate; elevii școalelor noastre pot să cânte și să reciteze ver-
suri în dulce grai strămoșesc și pe institutele de cultură cari ne ocrotesc fâlfâie în voie 
colorile iubite ale inimilor noastre… 

Pe toate acestea, precum și suverana conștiință națională, care ne umple astăzi ini-
mile de expansiva mândrie, și putința de a deveni adevărate santinele de civilizație 
românească în pragul răsăritului, după visul poetului Alexandri, ni le-a dat ziua de 
întâi Decembrie!

Închei cu strigătul de la Alba Iulia:

Trăiască România Mare!

Text preluat din Dosarul 116, fi la 1-29, fond Alexandru Lupeanu. (BARABAS 
Claudia Magda)


