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Revoluţia de la 1848 din Transilvania, 
a reprezentat o uriaşă dramă, un moment 
de insecuritate şi de angoasă, care a 
permis ideologiei naţionale să penetreze 
şi să tulbure mentalitatea populară, 
să stimuleze angajarea românească la 
acţiune revoluţionară. Tulburătoarele 
evenimente revoluţionare europene 
din primăvara anului 1848 şi, mai ales, 
fermitatea şi intransigenţa revoluţiei 
ungureşti au îngrijorat pe liderii naţionali. 
Ei erau hotărâţi să intre în acţiune, să 

impună revendicările naţionale şi sociale româneşti, dar se temeau de un eşec, în 
lipsa unei solidarităţi naţionale. Adunarea naţională românească devenea astfel o 
formulă politică de gestionare, de reconciliere şi securizare a aspiranţelor ideologice 
naţionale, cadrul de asumare colectivă a misiunii politice de exprimare a voinţei 
generale româneşti. Entuziasmul, starea de exaltare a participanţilor la Adunările 
naţionale din aprilie şi mai, fervoarea retrăită apoi şi la Adunarea naţională din 
septembrie 1848, au fost expresia relevantă că s-a trăit experienţa comuniunii şi 
solidarităţii naţionale şi s-a realizat o sublimă materializare a patriotismului modern 
românesc.

Referinţa fundamentală a regenerării societăţii europene în secolul al XIX-lea a 
fost, în primul rând, acel fenomen complex şi confuz, petrecut la sfârşitul veacului 
al XVIII-lea: marea revoluţie franceză de la 1789. Fascinaţia excepţională a acestui 
eveniment izvora din faptul că Revoluţia s-a dorit o fisură în evoluţia istorică, 
o ruptură cu vechiul regim, un moment al întemeierii democratice şi naţionale. 
Partizanii acestei uriaşe descătuşări mentale au fost convinşi că, răsturnând 
privilegiile şi abuzurile vechiului regim, reconciliind societatea pe baza unor noi 
principii raţionale, Libertate, Egalitate, Fraternitate, ofereau lumii un focar de 
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Lumină. Glisarea unui important sector mental spre ideea de schimbare structurală 
a societăţii, a dat naştere la mijlocul veacului al XIX-lea la o puternică efervescenţă 
revoluţionară, care a cuprins întreg spaţiul românesc. Fascinaţia modificării unor 
elemente sociale vechi, percepute drept anacronice sau chiar iluzia unei rupturi 
bruşte a echilibrelor tradiţionale, au făcut masele populare receptive la ideologiile 
revoluţionare, chiar dacă ele nu erau prea conştiente de consecinţele acestui fapt 
din punct de vedere politic1.

Revoluţia paşoptistă europeană s-a vrut o ruptură bruscă cu rămăşiţele trecutului 
mai ales că ideologii ei s-au lăsat dominaţi de mirajul unui progres inevitabil la nivel 
social. Revoluţia paşoptistă de la noi a fost o mişcare polimorfă şi confuză, care 
poate fi mai bine înţeleasă, dacă se restituie, cu egal prestigiu, atât evenimentele 
palpabile cât şi iluziile, obsesiile şi speranţele mesianice, care au bulversat în acel 
moment mentalul românesc. Revoluţia de la 1848 din Transilvania, dincolo de 
evenimentele care au conturat-o, a reprezentat o uriaşă dramă agravată de pulsiuni 
seculare, un moment de insecuritate şi de angoasă, care a permis ideologiei naţionale 
să penetreze şi să tulbure mentalitatea populară, să stimuleze angajarea colectivă în 
acţiune. Climatul emoţional, creat de „epoca” revoluţionară, de izbucnirea lanţului 
întâmplărilor grandioase, a „minunilor” revoluţionare din iarna şi primăvara anului 
1848 a avut o puternică rezonanţă în mentalitatea publică ardeleană, dar fruntaşii 
naţionali români ştiau că mesajul revoluţionar trebuia să ajungă eficient şi în lumea 
ţărănească românească. Ecoul schimbărilor din Imperiul Habsburgic, în „primăvara 
popoarelor” a răspândit semnele premonitorii ale unei schimbări ireversibile şi urgente, 
resimţite în astfel de termeni: „câtă schimbare, ce bucurie! Acum nu mai e cenzură: 
a pierit amica întunericului de dinaintea razelor libertăţii şi patroana despotismului 
s-a stins cu ruşinea împărţite. De acum înainte.. privileghiile şi monopolurile vor 
cădea, (…) Mişcarea metropolei (Viena-n.n) e mişcarea a toată împărăţia!”2 Această 
gigantică răsturnare despre care se zvonea în Imperiu a fost înţeleasă ca moment de 
descătuşare a unei renaşteri naţionale româneşti, care trebuia să mobilizeze întreaga 
conştiinţă românească. „Deşteptaţi-vă din somnul cel greu” însemna ieşirea din starea 
de ignoranţă, de acceptare şi resemnare în faţa unei situaţii politice intolerabile pentru 
o naţie atât de numeroasă în Transilvania: „voi dară, un milion şi trei sute de mii 
de români nu sunteţi pe lume ca naţie, „voi pân-acum aţi fost morţi politiceşte”3. 

1 Liviu Maior, 1848-1849. Români şi unguri în revoluţie, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
1998, p. 924-928. Jean Starobinski, 1789. Emblemele Raţiunii, Bucureşti, Editura Meridiane, 
1990, p. 40-41, 163. Cf. Al. Zub, La sfârşit de ciclu. Despre impactul Revoluţiei Franceze, 
Institutul European, 1994, p.42.

2 L.Maior, op. cit., p. 49-67 Idem, „Naţional şi social în vara anului 1848-1849 în Transilvania” 
în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca, XXII, 1980, p. 285-297.

3 Proclamaţia din 24-25 martie 1848, apud Simion Bărnuţiu, Discursul de la Blaj şi scrieri 
de la 1848, ediţie îngrijită de I. Chindriş, Cluj-Napoca, 1990, p. 32, 37. T. V. Păcaţian, 
Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana Ungariei, Ed. A 
II-a, 1904, p. 263.
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Momentul care a neliniştit intelighentia românească a fost intenţia liderilor revoluţiei 
maghiare de a înfăptui uniunea Transilvaniei cu Ungaria. Vestea uniunii a stârnit 
confuzie şi agitaţie, partizanii entuziaşti ai acesteia fiind unguri şi secui, care cereau 
convocarea în acest sens a Dietei la 29 mai 1848. Se aştepta, însă, reacţia celorlalte 
naţiuni ardelene, saşii şi românii, care trăgeau consecinţe grave de pe urma acestui 
eveniment. Proiectul uniunii a fost perceput de liderii români ca un moment de criză, 
„o umbră infernală, ameninţătoare de periciune”. Planul cel „nedrept”, uniunea, 
era considerată o „tocmeală” între autorităţile Transilvaniei şi cele ale Ungariei, dar 
tocmeala numai era bună, dacă nu era întemeiată pe învoire liberă dintre părţi, cea 
română facând „de două ori cât celelalte trei”, maghiarii, saşii şi secuii4. 

Elita românească, laică şi ecleziastică, nu avea ea însăşi o concepţie clară despre 
revoluţie şi nici un scenariu coerent în acest sens. Promovarea unei formule de 
consultare populară românească – adunarea naţională – neliniştea nu numai 
autorităţile maghiare, dar şi pe reprezentanţii confesiunilor româneşti. din Ardeal 
care se considerau intermediare între mulţimea credincioşilor şi puterea statală, girau 
o soluţie tradiţională, paşnică şi răbdătoare a „dialogului” dintre naţiune şi puterea 
oficială, de unde şi atitudinea ezitantă, rezervată la ideea unei consultări naţionale 
care să depăşească cadrele consultării politice de la nivelul sinodului. Simion 
Bărnuţiu a demascat revoltat această „comedie” a tergiversării umilitoare în privinţa 
unei acţiuni de „maturitate” politică a românilor ardeleni. Argumentul adversarilor 
ei era: „să se cultiveze mai întâi clerul, apoi şi poporul şi…vom mai vedea(!)”. De 
asemenea ezitarea unor lideri naţionali a venit şi din temerea că Dieta de la Cluj 
(29 mai 1848) „putea să se apuce a susţine că petiţiunea cu cererile naţiunii române 
(…) ar putea fi născocirea unor capete neastâmpărate”5. Iată, de ce, manifestările 
revendicative româneşti au fost lipite de unitate şi ezitante în lumile martie-aprilie 
1848, resimţindu-se absenţa unui nucleu ferm şi angajant de conducere şi coordonare 
a unei acţiuni revoluţionare puternice.Au existat discuţii, propuneri, opinii, liderii 
naţionali sfătuindu-se, de pildă, în casa canonicului Timotei Cipariu. Propunerile în 
vederea unei strategii de acţiune revoluţionară românească s-au dovedit a fi diferite, 
„focul acesta ne mistuia văzând cu ochii, am fi dorit ca cineva să ne conducă pe 
câmpul de bătaie” mărturisirea Vasile Moldovan, martor ocular al consfătuirilor 
româneşti. T.Cipariu a propus să se facă o petiţie către Împărat, iar profesorul 
I.Turcu a sugerat ca aceste cereri să se pretindă cu fermitate. „Noi nici să cerem, 

4 Apelul „Către fraţii unguri, saşi şi secui”, în S.Bărnuţiu, op. cit., p. 59. Alexandru Papiu-
Ilarian, Oşorhei, 25 martie 1848, în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, X, nr. 13, 
martie 1848, p. 99-101, George Bariţ, „Franţa, Paris”, în Gazeta de Transilvania, XI, nr. 
24, 1848, p. 97. Foaie pentru minte.., XI, nr. 12, 22 martie 1848, p. 93. 

5 Cornelia Bodea 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, 1982, vol. II, p. 463. Cf. L. Maior, Memorandul. Filosofia politico-istorică 
a petiţionalismului românesc, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1992, 
p. 5.
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nici să pretindem, ci să luăm ce este al nostru”6. Liderii naţionali erau încă marcaţi 
de speranţa reformismului austriac, de aceea, chiar şi noua strategie de militantism 
politic s-a menţinut în umbra legalismului şi a dinasticismului. Ei îşi puneau 
încă speranţa într-o formulă mai degrabă petiţionară naţională. Dar, respingerea 
repetată a cererilor româneşti fusese consecvent pusă pe seama faptului că acestea 
nu erau „arătarea dorinţei tuturor românilor” şi, „nefiind răzimate pe opiniunea 
publică”, au putut fi considerate de Împărat şi de Dieta ardeleană drept proiectele 
unor „neodihniţi”7. Renunţarea la maniera ineficientă a deliberărilor restrânse în 
favoarea adunărilor populare, care să testeze o atitudine general românească şi să dea 
legitimare acţiunii liderilor politici în legătură cu revendicările sociale şi naţionale, 
a însemnat inaugurarea unei strategii noi, cu adevărat revoluţionară, ce a culminat 
cu Adunarea naţională de la Blaj din mai 18488.

Contele Teleki a presupus că Blajul urma să fie centrul mişcărilor româneşti, de 
aceea l-a chemat numaidecât la sine pe episcopul Ioan Lemeni, pentru sfătuire în 
chestiunea evenimentelor ce puteau să se desfăşoare în Transilvania. Într-adevăr, în 
toate centrele mai de seamă din Ardeal, dar, mai ales, la Blaj naţionaliştii români erau 
mai înfocaţi. Cunoscând această stare de spirit favorabilă unei unei acţiuni naţionale 
Simion Bărnuţiu a considerat oportună o mare adunare naţională la Blaj, care să 
concentreze toate forţele spre susţinerea drepturilor naţionale. Bărnuţiu a acordat un 
loc aparte solidarităţii naţionale, mai ales că era nevoie de un răspuns românesc faţă 
de plănuita uniune, care echivala cu dispariţia reperelor fundamentale ce defineau 
naţiunea română: Biserica, şcoala, tradiţia, cultura, etc., dar, mai ales, dintre toate, 
ea ameninţa cu stingerea limbii, „ereditatea cea sfântă”, iar „naţionalitatea română 
fără limba română nu poate fi”9. Nevoia consensului şi a unităţii revendicative 
în societatea românească a devenit o prioritate, iar modalitatea cea mai eficientă 
aveau să fie adunările populare care au avut rolul de a atrage ţărănimea în acţiunea 
politico-naţională paşoptistă. Liderii românilor, conştienţi de bariera de netrecut 
a prejudecăţilor politice şi naţionale, afişate deschis de autorităţile din Ardeal, au 
considerat că era momentul oportun să angajeze şi să consulte întreaga naţiune, 
„totimea poporului”, într-o manieră mult mai organizată şi mai fermă. Această 
strategie, a stat la baza iniţierii şi modelării chemării românilor la Adunarea naţională 
de la Blaj pentru 30 aprilie 1848 în Duminica Tomii, după Sfintele Paşti. „Veniţi 

6 Silviu Dragomir, „Istoria revoluţiei” în Studii şi documente privitoare la revoluţia română 
din Transilvania în anii 1848, vol. V, Cluj, 1946, p.104-106. Simona Nicoară, Mitologiile 
revoluţiei paşoptiste româneşti, Cluj-Napoca, P.U.C., 1999, p. 170-175.

7 „Discursul lui Bărnuţiu din catedrala Blajului” în Revoluţia de 1848 din Transilvania, I, p. 341.

8 Coriolan Suciu, Cum a fost pregătit 3/15 Maiu 1848, Blaj 1925, p. 5.

9 „Răspuns la proclamaţiunea românilor din Ungaria”, apud S. Bărnuţiu, op. cit., p. 61. Apelul 
„Către fraţii unguri, secui şi saşi” în S.Bărnuţiu, op. cit., p. 59. Toader Nicoară, „Românii în 
sensibilitatea săsească şi austriacă la sfârşitul sec.XVII şi în sec. XVIII: clişee şi stereotopii” 
în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, Banatica, Reşiţa, 1996, p.34-51.
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cu toţii, căci aceeaşi pofteşte însuşi mântuinţa naţiunii noastre (…) veniţi români 
la Blasiu, acolo ne vom înţelege despre toate drepturile noastre şi le vom pretinde 
cu toată energia”10. 

Mesajul revoluţionar fundamental s-a întemeiat pe neliniştea că naţiunea era 
în pericol şi trebuia salvată!În această atmosferă de ameninţare s-a născut ideea 
ca „pe Dumineca Tomii, după Paşti, toţi tinerii (…) cu toţi cunoscuţii lor civili şi 
preoţi, inteligenţi şi ţărani, pe câţi îi vor putea îndupleca să se afle la Blaj, unde, 
convenind mai mulţi să poată face paşii necesari în cauza naţională”. Modelul şi 
imboldul în acest sens îl dădeau tinerii entuziaşti precum Avram Iancu, Samuel 
Poruţiu, Ioan Mărgineanu şi alţii, „junimea noastră, spunea Papiu-Ilarian, era 
încălzită de sfântul foc al naţionalitatei, răzimată pe dreptul de adunare (garantat 
prin noua constituţiune austriacă şi practicată în ţară de la 15 şi 22 martie-nn) şi nu 
întârzia a motiva de-a dreptul o adunanţie pe dumineca Tomei la Blasiu”. Spiritul 
chemării românilor la Blaj la 30 aprilie, pentru „salutea naţiunei”, trebuia să atingă 
sensibilitatea românească. Poporul trebuia să ştie ce-l aşteaptă! Un astfel de mesaj 
destinat „însufleţirii naţionale” era Proclamaţiunea lui Aron Pumnul (care avea 
atunci 30 de ani), adresată tinerimii şcolare din Blaj. Şcolarii blăjeni era rugaţi 
ca în vacanţa de Paşti, ce începea din 8 aprilie, să ducă Proclamaţiunea şi s-o 
distribuie prin toate satele, să convoace, astfel, poporul la adunare pe Dumineca 
Tomii (30 aprilie)11. Această Proclamaţiune a lui Pumnul a fost „strigătul” de chemare 
a românimii pentru această Adunare naţională, o consultare ce putea dădea acea 
îndreptăţirile episcopilor Lemeni şi Şaguna să grăiască în numele naţiunii. Frenezia 
propagandei lămuritoare asupra cauzei naţionalităţii româneşti în rândul poporului 
a luat forma unui apostolat, fiind răspândite foi „din mână în mână... - mai ales de 
tineri – prin comunele de unde sunt născuţi, iar … preoţii şi dascălii (trebuiau-n.n) 
să le răspândească ca circulare în comunele învecinate şi aşa mai departe (…) Nici 
un unghiuleţ din ţară nu rămăsese neagitat”12. Tonul chemării aminteşte de limbajul 
mesianismului creştin, propovăduind pace, libertate, frăţietate, iubire în vorbe şi 
în fapte, „care e şi voia lui Dumnezeu”– o cauză „sfântă”. Promisiunea „mântuirii” 
naţiei era legată de instaurarea unei armonii între fraţi, indiferent de confesiune 
(uniţi şi neuniţi) „căci toţi sunt Români”, dar şi între naţiunile din Ardeal, căci „cu 
toţi (sunt-n.n) fiii Patrii, Sas şi Ungur”. Tinerimea resimţea „misiunea grea, ce le-o 
încredinţează naţiunea”, de aceea, pătrunsă de patriotism naţional li se părea că 
„moartea e prea puţină pentru a o reţine de la propusul ei”. În „călătoria apostolilor” 
românismului pretutindeni erau primiţi cu „vivate” şi poporul asculta cu „evlavie” 
chemarea de la Blaj pentru Duminica Tomii. Martorii oculari au reţinut un entuziasm 
general, ca şi cum „toată românimea, toată ţara gemea”13. 

10 „Proclamaţia lui Aron Pumnul”, apud C. Suciu, op. cit., p. 30-31.

11 C.Suciu, op. cit., p. 20.

12 Ibidem, p. 11-14, 30.

13 „Proclamaţia lui Aron Pumnul” p. 67, 69. Vasile Moldovan, Memorii din 1848-49, Braşov, 
1896, p. 8,13. C. Suciu, op. cit., p. 31-32. L. Maior, op. cit., p. 75-79.
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Agitaţia tot mai evidentă a tinerimii româneşti, fascinată de spiritual timpului, de 
principiiile de libertate, egalitate, frăţietate a devenit suspectă în ochii autorităţilor, 
fiind denunţată la guvern ca având o pretinsă atitudine conspirativă. În acea atmosferă 
de suspiciune din partea autorităţilor Ardealului centrul de gravitaţie pentru 
partizanii naţionalismului românesc şi, totodată locul unde s-a produs „scânteia” 
mişcării revoluţionare, a devenit Blajul. Temerile de propagare a naţionalismului 
au determinat autorităţile transilvane să se gândească la diverse tertipuri pentru a 
zădărnici venirea românilor la Blaj: „adunarea mulţimii lipsite de cultură poate să 
cauzeze totdeauna pericol, îndeosebi acum când starea sufletească a oamenilor este 
mai iritată”14. Dar, încă din 28 aprilie, a început să se strângă poporul la Blaj, ceea 
ce era o demonstraţie evidentă a ecoului chemării, o probă indubitabilă de voinţă 
şi comuniune colectivă, un model pentru conştiinţa românescă. 

La 30 aprilie 1848, în Duminica Tomii la Blaj, mulţimea adunată a ascultat mai 
întâi Sfânta Liturghie, apoi pe acei oratori din junimea bisericească şi civilă care au 
cuvântat cu înflăcărare proprie tinerilor, de pe estrada dinaintea Catedralei, către 
poporul „însetat". Acesta asculta cuvinte de pace, despre „respectarea persoanelor 
şi contenirea de către escesuri, încredinţându-i că a sosit şi pentru poporul român 
ziua şi ora răscumpărării, ce nu e departe”15. Prerogativele Adunării din 30 aprilie de 
la Blaj erau mari, căci ea devenea o probă de afişare a legitimităţii cauzei româneşti 
într-un cadru contestat de autorităţi, era un moment în care s-au cristalizat părerile 
politice, unde s-a lansat „Apelul către români” şi s-a discutat programul viitoarei 
adunări, cea mare din 15 mai. Chemarea poporului pentru Adunare naţională, 
programată la 15 mai, a îmbracat un suflu mai radical, speculându-se o stare de 
spirit colectivă deja iritată. Naţiunea era proclamată drept instanţă legitimă şi 
protectoare: „Nimic să nu vă temeţi fraţilor. Cu noi este Dumnezeu, cu noi dreptatea 
(...) Să trăiască naţiunea română! Voi sunteţi poporul, să-mi credeţi, dacă veţi 
asculta de noi (este cuvântul unui cancelist către popor!) gloanţele puştilor nu 
pot să pătrundă în voi”16. Adunarea naţională, în totimea sa, devenea o imagine a 
invincibilităţii şi infailibilităţii. Apostolatul naţionalităţii a continuat, însă şi după 
Duminica Tomii. Aceeaşi tinerime entuziastă, Papiu-Ilarian, Iancu, Buteanu şi alţii 
aveau să continue misiunea de „apostoli” ai libertăţii naţionale, să propovăduiască 
pricipiile „mântuitoare”, să cheme românimea în ziua adunării celei mari din 15 mai.
Tinerimea, acum ca şi înainte de Dumineca Tomii, predica poporului libertatea şi 
cereau ca „printre tote periclele vieţei să vină toţi,..din toată ţara la Blasiu, la locul 
scăparei (mântuirii-n.n)”17. Mesajul chemării nu şi-a pierdut tonul creştin, dar era 

14 Ibidem, p. 80.

15 T.Cipariu, ”Blasiu, luni după Duminica Tomii ”(art.) în Organul luminărei, nr. 69, 21 
aprilie 1848 p. 390. C.Bodea, op. cit., I, p. 434. Al. Papiu-Ilarian, Istoria românilor din 
Dacia superiore, II, Viena, 1852, p. 108.

16 G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pe 200 de ani din urmă, ediţia a II-a, îngrijită 
de Şt. Pascu, Fl. Salvan, Braşov, 1994, vol. II, p. 177.

17 Al. Papiu-Ilarian, op. cit., II, p. 199.
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un creştinism ataşat scopurilor naţionale revoluţionare: „veniţi... alergaţi la Blasiu 
şi să arătăm duşmanilor noştri şi la toată lumea...cu seriozitatea adunării noastre, 
cu dreptatea şi maturitatea conduşilor noştri... să nu poată zice străinii cum că 
drepturile ce le pretindem românii sunt numai pretensiunea unora şi a altora, ... ci de 
a cărora necesitate sunt pentru toţi românii”. Chemarea apela la registrul religios ala 
mentalului colectiv, speculând o stare de nelinişte şi aşteptare, care nu-şi putea găsi, 
altfel, un puternic suport psihologic decât doar sub protecţia Providenţei şi a unei 
solidarităţi colective. Propaganda revoluţionară a dat roade, aprecia Papiu-Ilarian, 
căci, „poporul a sorbit de pe buzele fruntaşilor cuvinte înţelepte şi luminătoare”18.

Având ca prim model Adunarea din Duminica Tomii, (30 aprilie 1848) această 
Adunare a românimii la Blaj din mai 1848, simboliza un consens de voinţă politică 
comună prin glasul liderilor naţionali. Adunarea naţională de la Blaj din 3/5-15-17 
mai 1848 a fost percepută de sursele vremii ca o ipostază a naţiunii, adunate într-un 
număr impresionant şi solemn pe Câmpia Libertăţi pentru a exprima comuniunea 
sentimentelor şi solidarizarea românească în faţa unor idealuri şi aspiraţii prioritare 
„Căutaţi la această mulţime de români – spunea Bărnuţiu în solemnul său discurs 
din Catedrala Blajului, la 14 mai 1848 – care strigă în numele a toată naţiunea ... 
uniţi-vă cu poporul toţi, preoţi, noveri, cetăţeni, ostaşi, învăţaţi şi vă consultaţi cu 
un cuget asupra mijloacelor reînvierii naţiunali, pentru că toţi sunteţi fiii aceleaşi 
mame şi cauza este comună”. Exigenţa acestui act al schimbării istoriei, al trasării 
unui nou destin al naţiei, a fost lansată solemn de Simion Bărnuţiu în acel discurs 
din 14 mai 1848, ţinut în faţa mulţimii adunate la Catedrala Blajului: o gintă întragă 
… un popor întreg (nu poate - n.n.) să steie nemişcat ca piatra când îi bate ora 
fericirii!”Adunarea a reprezentat exaltare simbolică a voinţei româneşti: „ţineţi cu 
poporul toţi, ca să nu rătăciţi, pentru că poporul nu se abate de la natură, nici nu-l 
trag străinii aşa de uşor în partea lor, cum îi trag pe unii din celelalte clase ... şi fâşia 
pe popor dimpreună cu aceştia, nu vă abateţi de la cauza naţiunală...Naţionalitaea e 
libertatea noastră cea din urmă şi limanul salutei noastre venitoarie,…ancoră,..ce a 
ţinut naţia română în contra tuturor valurilor. De nu s-a scufundat în abisul pieirii”19. 

Adunarea naţională generală din mai 1848 era o „masă imensă de oameni” care, 
în ochii martorilor oculari a căpătat dimensiuni „măreţe”, estimate la douăzeci 
şi cinci, treizeci de mii, până la patruzeci de mii de participanţi. Ea a transmis 
un mesaj mesianic: acea promisiune de a se proclama „sărbătoreşte, în ziua de 
mâine, (viitor - n.n) libertatea şi independenţa naţiunii române”. Câmpul pe care 

18 Ibidem, p. 199-201, 207. S. Nicoară, op. cit., p. 178-184.

19 „Raporturile românilor cu ungurii şi principiile libertăţii naţionale” (prezentare de 
S.Bărnuţiu la 2/14 mai 1848 în Catedrala din Blaj), apud. Documente privind Revoluţia 
de la 1848 în ţările române. C. Transilvania, vol.IV, 14-25 mai 1848, Editura Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1988, p. 26-27, 32. G. Bariţ, op. cit., p. 338. N.Popea, Memorialul 
arhiepiscopului şi mitropolitului Andreiu, baron de Şaguna sau luptele naţionale politice 
ale românilor, 1846-1873, I, Sibiu, p.83-130. L.Maior, 1848-1849.., p. 76-77. S. Bărnuţiu 
op. cit. p. 37.
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s-a ţinut Adunarea, - care a fost denumit al Libertăţii în ultima zi a sărbătorii, a 
fost favorabil unei însufleţite manifestaţii de bucurie, „aşa ceva n-a prea văzut 
Europa” izvorâtă din cultul naţionalităţii”. Blasiu încă avu a sale trei zile, zile de 
bucurie, de sărbătoare, de înfrăţire şi împăcarea tuturor inemilor (inimilor - n.n), 
unde „elementul de împerechere” (liantul comunităţii româneşti – n.n) a fost „sfânta 
causă a libertăţii naţiunii române”20. Capii Bisericilor româneşti, - „în care guvernul 
vedea pe conducătorii adunării”, Lemeni şi Şaguna, au fost percepuţi simbolic de 
popor drept „părinţi”, de altfel aceştia au avut sarcina să conducă ceremonia, atât pe 
cea creştinească, cât şi pe cea politică. Episcopul greco-catolic de Blaj, Ioan Lemeni 
pierduse din „popularitate la români ... pentru că era încă vie memoria procesului cel 
mare (aluzie la procesul lemenian), iar episcopul ortodox de Sibiu, Andrei Şaguna 
„era venit de curând în Ardeal...şi era cunoscut de un număr foarte mic de români”. 
Dar, iată că la Blaj ei oficiau împreună şi „se bucurau de o stimă generală” fiind 
alăturaţi celorlalţi conducători naţionali, Simion Bărnuţiu, George Bariţ, Timotei 
Cipariu, August Treboniu Laurian etc. În ziua de 15 mai, „la 8 ore, dându-se semn 
cu clopotul cel mare al catedralei, preuţimea cu partea civilă şi militară se adunară 
dinaintea catedralei, unde pre estradă era(u) puse în ordine scaunele şi mesele. 
Doi episcopi ocupară scaunele de preşedinte supt flamura austriacă şi naţională.”21 

Fiecare zi de adunare naţională începe cu oficierea serviciului divin, acest lucru 
amintea participanţilor că se află într-o zi de sărbătoare a naţiunii, ceea ce avea 
menirea să menţină motivaţia şi entuziasmul participanţilor. Vechea „schismă” 
confesională, disputele dintre uniţi şi neuniţi, nu trebuia să contamineze sentimentul 
naţional, „căci ura nu are ce căuta între fraţi!” a exclamat Bărnuţiu în discursul 
său din Catedrală. Lipsa unui consens teologic nu trebuia să dilueze solidaritatea 
naţională, ci „retrăirea” unei unităţi ecleziastice originare, trebuia să demonstreze 
aceiaşi comunitate de origini, limbă, destin istoric între uniţi şi neuniţi. În acest 
sublim consens s-a dorit oferirea modelului naţiunii, acela al unei solidarităţi politice 
româneşti, departe de orice apropiere de cea a adversarului. Mulţimea de popor, 
venită din toate părţile Ardealului au fost legaţi de acelaşi „crez al naţionalităţii ... 
acest sentiment puternic de a trăi şi a muri pentru naţionalitatea lor, l-au exteriorizat 
şi l-au consfinţit cu numele de român”. Atmosfera de pietate, „cuminţenia” acestei 
prime Adunări naţionale a fost reţinută de un „ochi” contemporan: „acest popor 
... răbdă ore întregi, fără a se mişca măcar o urmă de la locul său. O picătură de 
beutură beţivă n-a gustat pre limba lui. Entuziasmul cu carele asculta cuvintele 

20  Cf. Jakab, Elek, „Contribuţii la istoria luptei noastre pentru libertate, amintiri din anii 1848-
1849” apud, C. Bodea, op. cit., I, p. 499. M. Karoly, „Cronicar al evenimentelor împuternicit 
de guvern” loc. cit., p. 504. M. Karoly, „Cronicar al evenimentelor împuternicit de guvern” 
I, loc. cit., p. 504. T. V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor 
de sub coroana Ungariei, ed. A II-a, Sibiu, 1904, p. 323.

21 T.Cipariu, „Adunarea naţională, Blasiu, 15, 16, 17 Maiu (1848)”, art în Organu naţionale, 
I, 12 mai 1848, p.1-4, apud, C. Bodea, op. cit., I, p. 487. J.Elek, op. cit., p. 261-262, 500-501.
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însufleţitoare şi ascultarea de îndemnele oratorilor era nemărginită”22. Mulţimea 
adunată la Blaj a cunoscut emoţii puternice: „ochi nu pute(u) reţinea lacrimile ... a 
toată mulţimea”. Iată gesturi cvasiuniforme, care au îmbrăcat spontan şi registrul 
negativ a iritabilităţii, „tulburarea poporului” murmurul spontan de nemulţumire 
s-a produs, de pildă, atunci când la Adunare şi-a făcut apariţia un grup de maghiari 
cu steagul lor, care veniseră să salute adunarea şi să bea în sănătatea uniunii”. 
Acest incident a exprimat o mentalitate revoluţionară, legată de lupta simbolurilor 
naţionale. Iniţierea şi afişarea ostentativă a steagurilor naţionale (la început în vechile 
culori ale Transilvaniei, roşu şi alb), roşu, alb, albastru pe turnul Catedralei Blajului 
a fost tradusă de către autorităţi ca un gest de ostilitate la adresa oligarhiei politice 
maghiare. Aceasta considera, în virtutea proiectului unionist, că steagul unguresc 
– roşu, alb, verde – trebuia să fie un simbol comun23. La Adunarea naţională de 
la Blaj, din mai 1848, a fluturat nu numai flamura românească ci şi cea imperială 
galben-negru, ca un gest de loialitate faţă de Patria imperială. Gestul ritual creştin 
al sfinţirii steagului naţional, săvârşirea jurământului revoluţionar colectiv sub 
flamura naţională şi cea austriacă, a echivalat cu gestul „binecuvântării" naţiunii. 
O excepţională trimitere spre identitatea naţională au sugerat-o şi inscripţiile de 
pe flamuri, mai ales „Virtutea română reînviată”, dar şi transparentele improvizate, 
înfăţişând Daco-România. Toate aceste simboluri invitau la rememorarea unor origini 
nobile, care să justifice şi să alimenteze sentimentul orgoliului şi al demnităţii 
naţionale. Aceeaşi aluzie la „vîrsta de aur” a romanităţii, la virtuţile politice şi 
militare ale stămoşilor romani, o sugerează denumirea de „tribuni ai poporului” dată 
acelor juni revoluţionari care s-au pus în slujba intereselor naţiunii. De asemenea, 
aşezarea mulţimii în forma unui amfiteatru, putea semăna, - aşa cum constata un 
martor ocular, Timotei Cipariu – cu „comiţiile şi forurile vechi Rome"24.

Mesajele naţionale adresate mulţimii adunate pe Câmpul Libertăţii, - dar mai ales 
discursul lui Bărnuţiu, a avut un discutabil ecou în sensibilitatea participanţilor. 
Naţiunea română era întruchiparea simbolică a unei „fiinţe” nobile, cu origini daco-
romane prestigioase, moştenitoare a unui trecut glorios, a unei tradiţii culturale 
impresionante creştine şi pacificatoare.Rememorarea „patimilor” din istoria 
naţiunii, (o veritabilă „hagiografie” a acesteia) a avut o valoare afectivă excepţională. 
Asemenea Mântuitorului şi Sfinţilor, naţiunea română a fost victima nedreptăţilor 

22 „Raporturile românilor cu ungurii...” p. 11. Şt. Ludwig Roth, „Români” în Transilvania, 
nr. 48, 16 iunie 1848, apud C. Bodea, op. cit., p. 498. T.Nicoară, op. cit., p. 85,149, 166, 
211. 

23 G.Bariţ, op. cit., II, p.188-189. Încă din lunile martie-aprilie se generalizase practica purtării 
steagurilor cocardelor, eşarfelor româneşti, ca simboluri ale identităţii naţionale, mai 
ales adunările populare. Cf. S. Dragomir, Studii şi documente... II, p. 5. Augustin Bunea, 
„Steagul poporului” în Anuarul Institutului de Istorie, Cluj, XII, 1969, p. 40-41.

24 Gelu Neamţu, „Simboluri naţionale în timpul revoluţiei de la 1848 din Transilvania” în 
David Prodan. Puterea modelului, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1995, p. 187. 
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şi prigonirilor trecutului, fiind persecutată de un adversar „păgân” maghiar. Tot 
asemenea lui Christos şi Sfinţilor ea a fost destinată martiriului pentru perseverenţa 
susţinerii cauzei sale drepte.Viziunea martirajului, sugestionată puternic de limbajul 
liturgic, a avut o profundă consecinţă emoţională, trăirea „dramei” poporului, 
condamnat la pieire prin uniune, încurajând sentimentul devoţiunii naţionale25. De 
altfel, este remarcabilă frecvenţa în discursul lui Bărnuţiu a unor termeni, precum 
sfinţi, mucenici, apostoli, mântuire etc.., care apăruseră şi în limbajul apelurilor, 
proclamaţiilor şi discursurilor revoluţionare. Ziua Adunării a fost proclamată drept 
simbol al naţiunii, pentru că „astăzi răsună cuvântul cel dulce al libertăţii în toate 
cetăţile şi mâine va răsuna şi în toate satele. Astăzi este ziua învierii popoarelor 
celor moarte... Fraţilor români! Dacă nu veţi fi una la cuget, nimeni nu vă va ferici!”26 

Adunarea a exaltat un romantism revoluţionar marcat de aspiraţia justiţiei sociale, 
de unde aplecarea sa duioasă către „greutăţile de pe umerii poporului”, mai ales ale 
ţăranului: „iobagi...aşa se cheamă acum poporul aserbit – dacă nu-şi poate închipui 
cineva greutăţile care le suferia(u) oarecând iudeii” de la faraon, în Egipt, să se uite la 
faraonii din Ardeal, cum nu se mai mulţămesc aceştia acum cu ziua de lucru”. Iată, 
de ce, scopul prioritar naţional era „ştergerea sebitutei cea de astăzi o înveninează 
cu uciderea naţiunalităţii”. De altfel, în chemarea la Blaj fusese explicit precizat că 
se va declara, „că nu vom mai fi iobagi, vom proclama, că de aici înainte, suntem 
naţiune liberă”. Mulţimea ce s-a adunat la Blaj în mai 1848 „avea, ce-i drept mai 
mult dorinţa să afle în sfârşit eliberarea de robotă, dar fiecărui om care a umblat, cât 
de cât într-o şcoală, i-a încolţit îndată şi nădejdea că naţionalitatea proclamată să fie 
trainică, până la urmă, ideea de naţionalitate era atât de adânc înrădăcinată în inimile 
tuturor, încât ea nu va mai putea fi vreodată stârpită”27. Promisiunea în limbajul 
profetic al aşteptatei libertăţi sociale a fost, indicutabil, un impuls ce a mobilizat 
masele. Numărul mare de ţărani, care s-au „mişcat” spre Blaj şi care au ascultat trei 
zile de-a rândul cu evlavia cuvenită cuvântările înflăcărate ale vorbitorilor, aşteptau 
cu nerăbdare să se pronunţe dezlegarea de iobăgie! Dar, instanţele care hotărau 
urgentarea acestei chestiuni erau altele: Împăratul şi Dieta ardeleană, de aceea, 
Adunarea pretindea acestora, în numele naţiunii, „fără întârziere, desfiinţarea fără 
nici o despăgubire din partea ţăranilor iobagi...totodată şi desfiinţarea decimelor”. 
Până atunci poporul „să fie în aşteptare, ... măcar să sperăm, că iobăgia în scurt 
timp se va şterge, totuşi până ce va urma deplina hotărâre de la împărăţie (iluzia 
şi speranţa bunăvoinţei imperiale!) ţăranii să-şi plinească toate datoriile lor cătră 
domnii pământeşti”. Simion Bărnuţiu a fost primit de mulţime precum „îngerul 
păcii” ca un mesager profetic care s-a adresat poporului doritor a-l auzi, recomandând 

25 „Protocolul Adunării generale a naţiunii române.., 4/16 mai 1848” p. 20. „Raporturile 

românilor cu ungurii” p. 1-33. L. Maior, op. cit., p. 98-111.

26 „Proclamaţia din 24-25 martie 1848” p. 32. L.Maior, op. cit., p. 49.

27 „Raporturile românilor cu ungurii...” p. 8-9. Al. Papiu-Ilarian, Istoria românilor din Dacia 
superioară. Schiţa tomului III, Sibiu, 1943, p. 200.
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pacea, ascultarea, aşteptarea până ce toate dorinţele poporului român se vor împlini.
„Românul adevărat, spunea Bărnuţiu, are să pună la o parte toate cauzele şi interesele 
private şi să stee toţi din cauza naţională, până o vor scoate la cale”28. 

După rugăciunea pentru Împărat, gest ce întărea speranţa în intenţiile binevoitoare 
şi decisive ale Monarhului, au fost prezentate mulţimii, hotărârile Adunării, cele 
cinci declaraţii au fost primite cu unanimă însufleţire, adică au fost „aprobate”, 
legitimate, prin manifestarea entuziastă a poporului. Una din aceste declaraţii se 
referea la un gest simbolic: jurământul solemn către împărat, patrie şi naţiunea 
română. La rostirea lui solemnă, poporul a jurat cu mâinile ridicate: „Eu...jur în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului sfânt Dumnezeul celui viu cum că voi fi 
pururea credincios împăratului Austriei şi marelui principe Ferdinand I şi augustei 
Case austriace, amicilor maiestăţii şi a patriei, voi fi amic şi inamicilor inamic, cum 
ca român voi susţine totdeauna Naţiunea noastră română pe calea dreaptă şi legiuită 
şi o voi apăra cu toate puterile, în contra orcărui atac şi asupririi. Nu voi lucra 
niciodată în contra drepturilor şi a intereselor Naţiunii române, ci voi ţinea şi voi 
apăra legea şi limba noastră română, precum şi libertatea, egalitatea şi frăţietatea. 
Pe aceste principie voi respecta toate naţiunile ardelene, poftind egală respectare 
de la dânsele: nu voi încerca să supresc pe nimine, voi conlucra după putinţă la 
desfiinţarea iobăgiei, la emanciparea industriei şi a comerciului, la păzirea dreptăţii, 
la înaintarea binelui umanităţii, al Naţiunii române şi al patriei noastre. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu şi să-mi dee mântuirea sufletului meu. Amin”29.

Conştiinţa identităţii naţionale, a personalităţii poporului românesc a încurajat 
acea cutezătoare şi ceremonioasă proclamare a naţiunii drept „de sine stătătoare şi 
o parte integratorie a Transilvaniei ... De acum înainte să nu mai fie numiţi altfel 
decât români, căci numai această denumire arată cu adevărat, pe bună dreptate, 
originea, graiul şi istoria lor”. Acest jurământ a fost un gest colectiv săvârşit „cu 
toată solemnitatea sub stindardul împărătesc ... şi cel român, naţiunal, albastru, roşu 
şi alb”, fiind un important moment simbolic al Adunării, alături de altul, la fel de 
semnificativ, precum cel care consemna eternizarea „pratului din susul Blajului” 
drept Câmpul Libertăţii. Jurământul depus pe Câmpul Libertăţii de la Blaj „aceea 
lucrare de trei ori sfântă” cu care s-a legat toată naţiunea română a fost o angajare, o 
asumare puternică a fidelităţii faţă de Împărat, Patrie şi Naţiune. Încălcarea lui atrăgea 
după sine, ca în cazul oricărui jurământ, blestemul: „nefericit este sufletul care nu 
se va ţinea de jurământul acesta sau îl va încălca!”30  Jurământul a consfinţit un nou 

28 S.Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 
1848-49, vol. V, Cluj, Editura Cartea Românească, 1946, p. 195, 324. „Protocolul Adunării 
generale a naţiunii române.., 4/16 mai 1848” p. 40/ L. Maior, op. cit., p. 88-98.

29 T.Cipariu, Adunarea naţionale, p. 487. L. Maior, op. cit., p. 114 .

30 „Protocolul Adunării generale a naţiunii române din Transilvania...” p.46. Articolul 
„Români” (Şt. L. Roth), în Transilvania, nr. 48, 16 iunie 1848. C. Bodea, op. cit., p. 497. 
„Protocolul Adunării generale a naţiunii române din Transilvania, 4/16 mai 1848” apud 
Documente privind Revoluţia de la 1848, IV, p. 41.
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statut al naţiunii române, contra vechii uniuni medievale, Unio trium nationum, o 
solidaritate „vinovată” de suferinţele poporului român. Adunarea a dat un veritabil 
„veto” Uniunii, datorită predominării spiritului antiunionist, impulsul fiind dat, 
fără îndoială, de discursul lui Simion Bărnuţiu. Abordarea în această manieră a 
problemei Uniunii era o expresie a forţei pe care o reprezenta voinţa naţiunii: „de va 
face Dieta uniunea cu ţeara ungurească, atunci tocmeala aceea pe naţiunea română 
nu o îndatorează că nu şi-a dat învoirea la aceea, Ba, tocmai din contră”. Or, dacă 
Dieta Transilvaniei ar fi voit totuşi a se lăsa la pertractarea aceleaşi uniuni fără 
români atunci naţiunea română ar fi protestat cu solemnitate31.

Proiectul revoluţionar al naţiunii române – schiţat în cele 16 puncte din Petiţiune 
– proiect lansat în cadrul Adunării naţionale de la Blaj din mai 1848, a devenit 
imperios, legitim şi mesianic, pentru că era perceput drept emanaţie a voinţei 
populare româneşti. El devenea astfel „document de posteritate...că românii în etern 
nu se va (vor-n.n) lepăda de limba şi naţionalitatea română”. Astfel, naţiunea „cere 
fără întârziere”, pretinde, pofteşte ceea ce îi fusese contestat: libertate, egalitate cu 
celelalte naţiuni ale Ardealului, drepturi politice, indispensabile apărării intereselor 
specifice, respectiv cele de ordin social, cultural, religios etc. Naţiunea română 
„pofteşte” ca să se facă constituţiune nouă pentru Transilvania, prin o adunare 
constituentă a naţiunilor ţării, care constituţiune să se întemeieze pe principiile 
dreptăţii, libertăţii, egalităţii şi frăţietăţii. Dintre aspiraţiile prioritare ale naţiunii, 
vitală era libertatea, căci „libertatea cea adevărată a orcărei naţiuni nu poate fi decât 
naţiunală...aceea care înalţă demnitatea naţiunii,...căci fără libertate nu e onoare şi 
viaţa naţiunii fără onoare e mai amară decât moartea”. Dar, importantă pe viitor era 
şi fericirea naţiunii, căci „românul doreşte o stare mai fericită!” Hotărârile naţiunii 
lansate la Blaj trebuiau să fie unicul îndreptar programatic,care dădeau sens şi scop 
acţiunii româneşti viitoare. „Pretensiunile” naţionale erau sfinte, precum e sfântă 
dreptatea şi, de aceea, partizanii acestei credinţe erau gata a le apăra cu orice preţ32.

Imaginea adunărilor naţionale (aprilie, mai 1848) de la Blaj, aceea de cadru 
impetuos al afirmării deschise şi ferme a aspiraţiilor naţionale, întreţinea fervoarea 
speranţelor româneşti. Adunarea naţională avea mesajul unui forum politic al 
românilor, ea trebuia să fie un argument „demografic” al devoţiunii şi al voinţei 
colective româneşti. Întregul ceremonial s-a desfăşurat pe Câmpul, denumit la început 
Râtul grecilor, devenit un „monument sufletesc”, un sanctuar ce fusese martor la 
un miracol: o adunare politică a românimii transilvane. Un loc ce „încoronase” 
libertatea naţiunii, iar pentru sancţionarea simbolică a acestui act glorios în memoria 
colectivă, s-a propus ridicarea unui monument, a unei pietre comemorative. Ea 
trebuia să simbolizeze „hotarul” între vechi şi nou în viaţa naţiunii, iar pentru această 

31 Ibidem, p. 43.

32 Apelul „Fraţilor români” 7/19 oct.1848, apud S. Bărnuţiu, op. cit., p. 62. „Protocolul 
Adunării poporului român, ţinute la Blaj, sept. 1848” apud C.Bodea, op. cit., II, p.909. 
Protocolul Adunării generale a naţiunii române din Transilvania, Blaj, 4/16 mai 1848” p. 
41-46. „Raporturile românilor cu ungurii...” p. 62. T.V. Păcăţian, op. cit., p. 293. 
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semnificaţie acest monument „sfânt” al poporului devenea loc de devoţiune şi de 
pelerinaj public. Ancorarea conştiinţei colective în acest act politic întemeietor, 
Adunarea naţională generală din mai 1848, - ce a catalizat magistral aspiraţiile 
româneşti, - avea menirea întreţinerii şi perpetuării acelui „foc” al devotamentului 
şi al fidelităţii faţă de naţiune. Simbolurile Adunării naţionale deveneau „documente 
sacre” ale identităţii naţionale: flamurile naţionale, care au fluturat în mulţime la 
Blaj au fost duse, după încheierea Adunării, în sate, fiind proptite la loc de cinste, 
în „streaşina popii”33.

Numai că evenimentele din Ardeal au alunecat treptat, încă din vara lui ‚ 48, spre 
o turnură confuză şi dramatică. Pe fondul fricii şi al violenţei stârnite de interesele 
naţionale autorităţile guvernamentale ale Transilvaniei, speriate de amploarea 
manifestării politice a românimii ardelene, au început să regrete încuvinţarea 
Adunării, ba au ajuns până a contesta ceea ce ele numeau „confluxul poporului 
valahic şi în privinţa formei şi în privinţa numărului (aluzie la numărul mare de 
români veniţi la această manifestare politică!) şi localităţii desemnate, (Blajul-n.n)”. 
Acestea acuzau până şi legalitatea acestei Adunări naţionale româneşti, sub pretextul 
că „s-a celebrat în contra învederatei ordinaţiuni a guvernului regesc şi cu spirit de 
orbitrarietate (nesupunere-n.n) manifestă şi independentă ... s-au abătut (românii-
n.n) de la obiectul de petiţiune prestabilit” (!) şi chiar ar fi manifestat simpatii spre 
dacoromanism şi rusism! Ca urmare, „în urma faptei aceleia, neobişnuite” fără 
precedent în mişcarea politică românească, s-a luat decizia ca „o altă mulţime de 
oameni (care-n.n) să se strângă prin jurământ solemn, făcut precis cu această ocazie, 
nu se învoieşte”. Iată, termenii limpezi ai îngrijorării şi chiar ai disperării în faţa 
puterii simbolice a naţiunii, a reflexului politic impresionant pe care o putea exercita 
Adunarea în conştiinţa publică. Această îngrijorare a împins autorităţile Principatului 
la machiavelismul delaţiunii, căci au mers până la a insinua în „relaţiunea” către 
Împărat că Adunarea naţională generală de la Blaj ar fi fost ilegală. Mai mult, ele 
s-au străduit „a nimici conclusele naţiunii, a (în)negri caracterul naţiunii, făcând-o 
revoluţionară”34. Era o abilă strategie de denunţare a pretinsului adversar revoluţionar 

33 G.Neamţu, Simbolurile naţionale.., p. 186-187. Mesajul de păstrare a identităţii şi a 
demnităţii naţionale, - pe care îl transmitea măreaţa Adunare de la Blaj din mai 1848 
– se regăsea şi în Adunarea poporului românesc de la Lugoj, ţn Banat, ţinută în 15-27 
iunie 1848. Acolo s-au adunat, la chemarea liderilor naţionali, precum Eftimie Murgu, o 
mulţime de români, aproape 12000 de oameni. Locul Adunării populare se afla în afara 
Lugojului, „în câmpul liber, supt dealul viilor” denumit simbolic, în memoria acestui 
eveniment naţional, „Câmpul Libertăţei”. Asemeni „Câmpului Libertăţii” de la Blaj, locul 
Adunării naţionale bănăţene devenea „sacru” pentru că acolo românii, solidarizaţi într-o 
Adunare-simbol şi-au apărat identitatea naţională în raport cu adversarii naţionali, sârbii 
şi ungurii. „Resultatul Adunărei naţiunali rom(âne) din Lujosiu, 27/15 iunie 1848,” în 
Organu naţiunali, I, 7 iulie 1848, p. 42. Apostol Stan, Revoluţia română de la 1848, 
Bucureşti, Editura Albatros, 1992, p. 193. Liviu Maior, 1848-1849, p. 32, 332-333. Dan 
Berindei, Revoluţia română din 1848-1849. Consideraţii şi reflecţii, Cluj-Napoca, 1997.

34 S. Nicoară, op. cit., p. 190.
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al Maiestăţii Sale! Sensul defăimător al termenului de „revoluţionar” era indus spre 
a crea confuzie şi spre a da satisfacţie spiritului categoric contrarevoluţionar al 
Vienei! Tonul imperativ şi ferm al formulării revendicărilor româneşti către forul 
dietal şi imperial, traducea faptul că, în orizontul politic de aşteptare se conta pe 
o rezolvare numaidecât favorabilă a aspiraţiilor naţionale. Dar, votarea Uniunii 
de către autorităţile Ardealului şi mai ales ezitările Împăratului de a reacţiona la 
tendinţele separatiste afişate de revoluţia maghiară, au produs îngrijorare în rândul 
comunităţii româneşti. Expresiile derutei publice româneşti răzbat în termenii 
extrem de virulenţi şi de intransigenţi la adresa „terorismului unguresc”. Aceşti 
termeni îi regăsim în Protocolul celei de-a treia Adunări naţionale româneşti de 
la Blaj din 4/16-16/28 septembrie 1848. Iată, că Blajul a reprezentat pentru a treia 
oară în 1848 locul unui aflux de participanţi, ce simbolizau fidelitatea şi devoţiunea 
pentru cauza naţională. În septembrie la a treia Adunare naţională de la Blaj poporul 
declara că nu vrea să recunoască, ceea ce s-a impus contrar intereselor sale politice, a 
voinţei sale. Era vorba de acele subscrieri pentru uniune, pentru că Adunarea refuza 
uniunea însăşi, fiind împotriva desemnării unor deputaţi pentru dieta ungurească. 
Încălcarea, ignorarea ori tergiversarea îndeplinirii dorinţelor naţiunii a fost percepută 
ca o atingere gravă a demnităţii naţionale. Or, tocmai lezarea orgoliului, a demnităţii 
naţionale prin dispreţ şi violenţă abuzivă şi nedreaptă, prin ostilitate la adresa 
românilor, a dat impuls reascultării „glasului” naţiunii, ca o replică grandioasă 
şi legitimă în faţa adversarului intereselor româneşti. A treia Adunare naţională 
de la Blaj din septembrie 1848 a însemnat tocmai această replică, o probă „vie” 
a forţei şi legitimităţii regeneratoare a naţiei. Insecuritatea, frica, confuzia, tot 
mai acute în rândul comunităţii româneşti ardelene, au fost, de această dată, un 
motiv şi mai evident pentru acţiune, pentru conservarea speranţelor şi angajarea 
fermă şi perseverentă în mişcarea naţională. Adunarea naţională devenise o nevoie 
terapeutică, protectoare, de solidaritate reală între români. Ea a alimentat iluzia şi 
speranţa unei indispensabile comuniuni revoluţionare româneşti!

Insecuritatea socială creată prin avalanşa de nedreptăţi, jafuri, crime, afectase 
deopotrivă, atât pe români, cât şi pe ţăranii unguri şi saşi. Prezenţa acestora la 
Adunarea naţională din septembrie ’48 a reflectat extinderea registrului solidarităţii 
populare. Problemele sociale au devenit tot atât de prioritare ca şi cele naţionale. 
Protocolul Adunării din septembrie 1848 a fost invocat, de această dată, în numele 
poporului „transilvanic”, popor care includea nu numai pe români, dar şi pe 
unguri, saşi şi alte naţionalităţi ale Ardealului. Iată, o excelentă demonstraţie în 
care „imaginea” solidarităţii îşi lărgeşte sfera sub impactul unor stări psihologice 
de ameninţare, de pericol!35 Pentru că frica, spaimele, neliniştile, au creat aceea 
insecuritate pe care o resimţeau toţi locuitorii Principatului şi care a contribuit 
la coagularea comunităţilor frustrate. Adunarea fusese, „împinsă de terorismul 
unguresc şi de stoarcerile, jafurile, arestările, batjocurile, violenţele, prigonirile şi 

35 „Relatările grănicerului Ilie Cionca, transcrise de fiul, Nicolae Cionca din Tiha Bârgăului” 
în Arhiva Someşană, nr. 20, 1936, p. 347-352. L.Maior, op. cit., p. 259.
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uciderile care au urmat din acel terorism nemaipomenit în această ţară (de aceea-n.n) 
curse poporul român din toate părţile Transilvaniei la Blaj, spre a se înţelege despre 
starea sa cea tristă şi spre a se adresa la locurile mai înalte pentru îndreptarea ei”. 
George Bariţ ne-a lăsat o importantă mărturie care redă limpede acea trăire autentică 
a solidarităţii naţionale „de-ar mai fi cutezat atunci vreun cărturar român să zică 
poporului român mai staţi, mai aşteptaţi, cereţi mai întâi de la gubern comisiune şi 
satisfacţiune pentru sângele vărsat, cred că unul ca acela ar fi ieşit din adunare, cum 
n-ar fi ştiut, sau poate nu ar mai fi ieşit de viu de acolo”. Adunarea din septembrie 
de la Blaj a reprezentat practic un exerciţiu de putere, căci aici „poporul a hotărât 
a primi arme şi a forma guardie naţională, pentru securanţa publică”. Nimeni „nu 
se va depărta, până nu i se vor îmlini toate creditele”36.

A treia Adunare naţională de la Blaj reflectă fuziunea dintre mentalitatea elitei 
naţionale, înclinată spre legalism şi reformism şi cea a poporului, aceasta din urmă 
fiind o mentalitate de revoltă! Presiunea factorului popular, violent şi vindicativ, 
avea să-şi pună ampreta asupra evoluţiei evenimentelor la sfârşitul anului 1848 
şi în prima jumătate a lui 1849! Încurajaţi de iluzia protecţiei imperiale austriece 
(Viena fiind sensibilizată, la rândul ei, de tendinţele destabilizatoare ale Revoluţiei 
maghiare!) şi având nevoie de legitimitate politică în acţiunea naţională, liderii 
naţionali au cerut de la Maiestatea Sa „să i se deshiză (naţiunii române-n.n) cât 
mai curând Adunarea naţională generală şi să se întrunească Comitetul naţional, 
care s-a ales de adunarea din luna mai şi s-a prigonit de guvernul unguresc în 
modul cel mai neomenesc”37. Ei îşi declară dorinţa „să stea de-a dreptul supt 
Maiestatea Sa Împăratul şi supt ministerul său ... şi, până la altă întocmire, să 
primească poruncile mai înalte prin Înaltul General-Comando”. Putem aprecia, 
în consecinţă, că Adunarea naţională de la Blaj în cele trei ipostaze ale sale - 30 
aprilie, 15-17 mai, 16-28 septembrie - au reprezentat o sublimă materializare a 
naţionalismului romînesc! Celebrarea Blajului, retrăirea sărbătorii revoluţionare a 
devenit un excelent suport pentru remontarea acţiunilor naţionale38. Începând din 
anul 1850 şi până în 1876, când a fost categoric interzisă de autorităţi, oficierea 
festivă a zilei de 15 mai, - în acelaşi loc „sacru” al afirmării libere a identităţii 
româneşti, la Blaj – a simbolizat ancorarea în acel moment iniţiatic revoluţionar, 
cu scopul refacerii voinţei regeneratoare colective. Proiectul revoluţionar, schiţat 
în acea petiţie-program, legitimat de „glasul” Adunării de la Blaj din mai 1848, a 

36 „Protocolul Adunării poporului român..., sept. 1848” p. 908. Transilvania, VIII, nr. 18, 15 
sept. 1873, p. 203. X, nr. 19, 1 oct. 1877, p. 223. G. Bariţ, op. cit., p. 243. Al. Papiu-Ilarian, 
Istoria românilor din Dacia superioară. III, 1943, p. 60. 

37 „Protocolul Adunării poporului român.., sept. 1848” p. 908-909. ”Jurnalul locotenentului 
Ioan Tomuţa, 1848-1849, ”tradus din germană de I. Marţian, apud Arhiva Someşană, nr. 
10, 1929, p. 99-120. L. Maior, op. cit., p. 250-272.

38 „Protocolul Adunării poporului român..., sept. 1848” p. 908. Art., în Transilvania, VIII, 
nr.18, 15 sept. 1873, p. 203. G. Bariţ, op. cit., p. 243. Al. Papiu-Ilarian, op. cit., III, p.60. 
Transilvania, X, nr.19, 1 oct. 1877, p. 223. 
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devenit „stea polară politică” în mişcarea naţională din Ardeal. El a reprezentat 
reperul eschatologic pentru lupta naţională, care câştigase prin Revoluţia paşoptistă 
maturitate şi forţă39. Serbările de la Blaj, de după 1850, pregătite cu entuziasm de 
tinerimea şcolară a acestui centru emblematic al mişcării paşoptiste, reluau simbolic 
ritualul sărbătorii revoluţionare originare: „după terminarea sfintei liturghi, studenţii 
şi mulţimea, formau un cortegiu şi se îndreptau pe Câmpul Libertăţii, la renumita 
piatră, pe care ... fâlfâia steagul naţional, iar înaintea ei era aşternută o masă pe 
care se afla o căldăruşă plină cu apă, un mătăuz de busuioc şi sfânta cruce. Ajunsă 
mulţimea aici, făcea cordon în jurul pietrei, (se-nn) făcea sfinţirea apei ... stropirea 
pietrei, (iar-nn) oratorul festiv ... începea vorbirea (discursul-nn) ... apoi mulţimea 
pleca la Maial, care se ţinea în Bercul mitropoiltan. La Maial era lume din întreg 
Ardealul şi ţinea două zile”40. Perpetuarea serbărilor populare de 3/15 mai a fost un 
excelent mijloc de păstrare a legăturii permanente dintre generaţii, pentru asigurarea 
conservării patrimoniului ideologic al revoluţiei paşoptiste. Conservarea climatului 
ideologic şi moral al paşoptismului a fost sursa de energie care a încurajat mişcarea 
naţională până la 1918!

39 Tribuna, IX, nr. 2, 1885, p. 21.

40 N.Pop, ”Cum decurgeau serbările de 3/15 Maiu, la şcolile din Blaj,” în Blajul, 6 iunie, 
1934, p. 188-190. 


