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Suveranii în Ardeal.
Însemnări din cea dintâi călătorie a Regelui Ferdinand
și a Reginei Maria, în Ardealul eliberat (fragment)

de Nichifor CRAINIC

Vine regele! Vine regina! 
Cine i-a văzut atât de des la București, la Iași, cine i-a urmărit cu îngrijorare ori cu 

mândrie pe câmpurile de luptă, cine i-a știut – în tihna satelor depărtate – domnind 
de-acolo din capitală, peste întinsurile libere ale regatului nu-și poate închipui extra-
ordinarul fior de fericire pe care îl scapără în inima ardelenilor vestea aceasta: Vin 
suveranii noștri!

Trenul care precede pe cel regal, lasă în urmă valea Prahovei ce pare, în lungul șir 
de clădiri dărâmate de ghiulele, o adâncă rană încă nevindecată. La Predeal așteaptă 
lume de aici și de dincolo, cu aceleași cântece, cu aceleași steaguri, cu aceleași ghir-
lănzi, cu acelaș suflet. Ce rost putea să aibă o graniță tirană care parcă nici n-a fost? 
Coborâm spre Brașov. Burează încetinel. În urmă, Bucegii încearcă să se desfacă de 
neguri. E ca o solemnă ocrotire ce se coboară peste cetate. Pe Tâmpa, statuia țanțoșă 
a lui Arpad nu mai zgârâie albastrul cerului; s-a prăvălit pentru totdeauna. Liceenii 
Brașovului cari, păcălind straja maghiară, isbuteau la zile mari să-și anine colorile nați-
onale de granitul statuei așteaptă acum în gara care freamătă. Ei sunt generații, părinți 
și feciori, agitatorii de ieri, autorități de astăzi; în pâinea și sarea pe care vor da-o peste 
un ceas suveranilor, ei le întind o veche conștiință și o inimă care, aici la poalele mun-
ților, a bătut vreme lungă de dorul regalității naționale.

Înserează. Gările care urmează împodobite de cetini verzi, gâlgâie de cântece și 
veselie. Poporul satelor în straie de sărbătoare, se înșiruie de-a lungul liniei de fier și 
așteaptă. Corurile de fete cântă imnurile din țară, lăutarii reped din arcușuri marșurile 
vioaie. Se văd și grupuri care, în amurgul ce se lasă, par și mai mohorâte la veșmânt, 
cu steagurile deosebite lângă steagurile noastre; sunt Sașii care cu gospodărească chib-
zuială, s-au alipit cei dintâi puterii românești.

Până târziu în noapte, ecoul cântecelor și uralele se prelungesc din vale în vale, din 
câmpie în câmpie, și pământul susură din ierburi și din lanuri sub pașii scumpi cari îl 
ating întâia oară. 
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*
*   *

Oradea Mare se bucură cea dintâi de oaspeții regali. E o dimineață calmă, răzimată 
înspre răsărit pe coamele vinete ale Munților Apuseni și prelungită înspre Tisa, pe 
câmpia limpede și verde a Crișurilor.

Deasupra noastră, cerul albastru festiv licăre imens printre petele norilor. Aici, în 
ținutul Bihorului, suntem către marginea vestică a neamului nostru … Orașul e spați-
os, e numeros, cu străzi, cu aspecte și cu clădiri ce amintesc Bucureștii.

Aici a trăit și a scos Familia bătrânul cu tenace bunăvoință pentru literatura ro-
mânească: Iosif Vulcan. A fost un timid în Oradea Mare. Revista lui a apărut câte-
va decenii, a adus până aici începuturile acestui adolescent genial care avea să fie M. 
Eminescu, dar astăzi este ca și cum n-ar fi fost. Ea n-a creat nici un curent local de 
cultură și n-a lăsat nici o tradiție. Am înțeles cu durere zădărnicia ei, trecând prin acest 
frumos oraș în care apar șase ziare ungurești și din care abia din toamna trecută mijeș-
te săptămânal și scrisă cu suflet Tribuna diaconului Tulbure. 

În oraș e un freamăt fără pereche. Biharea cea cu doine tărăgănate și-a golit văile de 
cântăreți și de chiuitori și i-a trimis înaintea Craiului care vine. Mulțime nenumărată 
mărginește străzile. Aerul e plin de steaguri fâlfâitoare, de arcuri triumfale, de imnuri 
naționale și de doine și urale. De la gară, unde dl. Iuliu Maniu a rostit scurt salutul 
Ardealului liber, perechea regală trece prin vuetul zguduitor al străzilor spre catedrala 
ortodoxă. 

Întâiul gând al biruinței se cuvine lui Dumnezeu! Așa e românul, din strămoși. 
Episcopul Ion Papp, venind din Arad în vicariatul Oradiei slujește. Oricât de spațioasă 
ar fi biserica aceasta, azi nu e decât un căuș umplut cu câțiva stropi din oceanul care 
murmură afară până la mari depărtări, și mai puțin încăpătoare sunt bietele mele cu-
vinte față de emoția uriașă care a tremurat în ziua aceea între cer și pământ. Sub bolțile 
luminoase corul tăcu și în sunetul potolit și prelung al fanfarei, episcopul ceti evan-
ghelia unde spune Isus: „Dați cesarului ce este al cesarului și lui Dumnezeu ce este a 
lui Dumnezeu!” Fiecare vorbă pleca de pe pagina sfântă cu o lacrimă din ochii noștri. 
Noi le dăm cesarului; cesarul îngenuncheat lângă noi, le da lui Dumnezeu. 

Se urca din sufletul nostru o pornire violentă de-a îmbrățișa cerul și de-al instala cu 
săruturi de flacără. Era nevoia de a mulțămi, de a zvârli în nemărginire strigătul bucu-
riei noastre, de a contopi cu infinitul norocul aceasta răzbunător al istoriei, pe care l-au 
vestit profeții, l-au schițat spadele vitejilor, l-am îndurat în tragica lui zămislire, și-l 
respirăm din aerul libertății. 

*
*   *

Fiecare centru de popas al acestei călătorii era ca o congestie etnică. Popor din 
două, trei ținuturi se strângea ca împins de puteri magnetice, se îngrămădea, se în-
ghesuia cât abia mai putea răbda spațiul unui oraș. N-am văzut o mulțime liberă mai 
conștientă de libertatea ei, mai înfierbântată de bucuria acestei libertăți, mai mândră 
de independența ei, mai pornită și mai duioasă în mulțumirea ei față de cel care le-a 
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dat-o. Marele eveniment, unic într-o mie de ani, stăpânia cu totul sutele de mii, de cu-
tremure, cea din urmă fibră din ființa lor. Ardeau să-și vază liberatorii, să le trimită o 
privire fierbinte, un strigăt, un gest de salutare, o urare din adânc. 

În piața largă a Oradiei, sub privirea întunecată a statuei sfântului Ladislau deo-
parte, sub ochiul veșnic umed al regelui nostru de cealaltă parte, am văzut multe sate 
bihorene defilând unul după altul, cu preotul și cu învățătorul, în frunte, cu drapele 
naționale și cu steaguri încărcate cu șervete, fote, scoarțe și panglici.

Într-un vuet nefârșit de glasuri și de pași veneau, cântau, salutau, strigau, jucau 
în mers, se opreau în fața tribunei regale, fascinați de această viziune de frumusețe 
în costum românesc, care era regina Maria, porneau mai departe având fața multă 
vreme întoarsă încoace, învăpăiată ca un lan de floarea soarelui către craiul zilei. Câte 
un moșneag juca și el de bucurie, o bătrână bătea mătănii până la pământ, mulți își fă-
ceau cruce, fetele aruncau flori, copiii trași de mână deschideau ochii mari și luminoși, 
flăcăiandri sprinteni hăuleau și agitau în aer stoluri de pălării. Strigăt, cântec, lacrimi, 
joc, gest, – bucuria acestui popor bihorean scăpat numai de scurtă vreme de groaza 
bolșevismului maghiar, își păstra în toate aceste forme de expresie un ritm măreț și 
impresionant. Era în toate acestea un suflet care curgea energic ca un torent, țâșnea și 
gâlgâia ca fântânile săritoare și umplea aerul de vibrația lui. Peste mulțimile mișcătoa-
re ce nu se mai sfârșeau, mi-am aruncat ochii la bronzul înegrit al regelui unguresc: Ce 
cauți tu aici, sfinte Ladislau? 

La Bichiș-Ciaba suntem în puterea largă și moleșită a șesului Tisei. Orașul în mare 
parte slovac, își ridică pe linia dulce a orizontului zigzagul neregulat al acoperișurilor 
roșii ce se pierd țuguiate în albastrul cerului. O impresie ascuțită, străină și nepriete-
noasă ca și siluetele clădirilor, îți rămâne din priveliștea lui. Impresia însă se încălzește 
și se îmblânzește: astăzi ulițele sunt însuflețite de mulțimea norodului românesc sosit 
din împrejurimi. 

În gară, un încântător pâlc de femei din Arad; pe fondul de jobene lucii și de fracuri 
negre, ele, rumene și fragile, se detașează ca un buchet de maci. Regina se apropie 
surâzătoare. Frumoasele plâng ca niște copii și de abia pot îngâna cu glasul schimbat 
de fiorul clipei: „Trăiască frumoasa noastră stăpână”. Suverana le întinde o mână fa-
miliară: „Și voi sunteți frumoase fetelor, foarte frumoase! Doamna care îi întinde jerba 
e nemângâiată: Florile s-au veștejit ușor și bietei femei i se pare că o catastrofă s-a 
întâmplat. La defilare, în chioșcul împrovizat din crengi de brad ce se arcuiesc ca un 
baldachin, arădanele fac împrejurul împărătesei lor o fermecătoare ghirlandă de tine-
rețe. Și ți se pare că scena asta ai văzut-o undeva, zugrăvită de un mare pictor inspirat 
de poveștile cu zâne și crăese nemuritoare.

*
*   *

Nu știu cum, dar omagiul pe care se grăbesc să-l aducă din partea aristocrației ma-
ghiare contese și magnați în costum cavaleresc muiat în fir și șefii bisericești în mantii 
vișinii, aici ca și la Oradea Mare, la Dobrițin și la Careii Mari nu te măgulește. În reve-
rența lor plină de politețea unei bune creșteri și a unei ceremonii observate cu strictețe 
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este altceva decât o bucurie spontană, e o putere în afara de taina sufletului lor care 
ascunde mândrie de sânge, firească, înăbușită și fără îndoială, însângerată. (…).

Trenul ia depărtările în piept. Peisajul e de un neteziș și de o simplitate marină; 
câteva linii nesfârșite și două culori – verdele câmpiei și azurul cerului între care se 
rotunjește nemăsurată emisfera văzduhului. Ce calmă e respirația aceasta egală și mo-
notonă a pustei ! Nu se văd sate ca de obicei. Lărgimea pământului împrăștie casele la 
mari depărtări. Ici și acolo se zăresc conacuri, șuri pentru herghelii, înecate în nemăr-
ginirea zării. Cirezile par pete albe și cărămizii pe verdele pășunilor. Din loc în loc, în 
lungul drumului de fier, apar soldații cavaleriei noastre. Înfipți pe caii care-și înalță 
capul semeț și încordat din ierburile mari, ei par niște statui tăiate în piatră, cum stau 
așa, încremeniți în atitudini de salut. O sărutare caldă, de frate trimese pe vânt. Se 
lasă seara. În arborii rari din fund, nourașii suavi animă caiere luminoase. La dreapta, 
munții Apuseni se fac din vineții tot mai negri. La stânga de către Tisa asfințitul se pră-
bușește în gol ca o glorie muribundă. Soarele care a răsărit astăzi în hohot de veselie pe 
culmile de piatră ale Moților, apune în gâlgâiri de sânge pe pusta Ungariei. 

Careii Mari e mai mult un târg revărsat și prăfuit, în mijlocul căruia întârzie din 
vremuri vechi castelul cu multe încăperi și cu un parc vast al contelui Caroly. În ținut, 
el e ca un ostrov al aristocrației medievale, stăpânit astăzi de comandamentul armatei 
noastre. Același popor nemăsurat, curge ca valurile ritmice ale unui fluviu. Deodată 
mișcarea cortegiilor se înteți, straiele fetelor se colorară mai aprins, năframa de pe cap 
se schimbă într-o ciudată podoabă, care pune roșul violet peste părul negru, împletit 
minuțios în ochiuri de plasă. Apărură călăreți cu plete lucii, cu cojoacele de care atâr-
nau ciucuri lungi de lâniță multicoloră. Sunt românii din țara Oașului, cea cu sapte-
sprăzece sate. Fluviul mulțimii se opri o clipă, valurile se tulburară, se vânzoliră ca 
o bulboană, se răsuciră ca un vârtej. Flăcăii în alb purtând cununi de flori pe frunte, 
încinseră o tropotită sălbatecă în mijlocul cortegiului. Pământul duruia, lăutarii cân-
tau, praful se învolbura cu strigătele. Un moment de o energie pădureață. „Poporul 
român din Țara Oașului”, – cum și-au scris ei înșiși pe tăblițele și pe steagurile lor sa-
telor, – ținu să-și cinstească „împăratul” cu un joc vrednic de dogoritoarea lui vigoare 
primitivă.

Când alaiul de trăsuri împodobite cu ghirlănzi intră în Bistrița, clopotele bisericilor 
sunau adânc și solemn cu ecouri tremurătoare până în văile munților. Amurgul pâl-
pâia scânteietor pe turnurile înalte. Suntem aici într-un centru de căldură și conștiință 
dârză. Orașul mai păstrează încă, într-o margine, căsuța ruinată unde a deschis ochii 
pe lume poetul marsiliezii noastre, Andrei Murășanu. La gimnaziul de aici a învățat o 
vreme Gheorghe Șincai și Petru Maior. Bătrânul care îmi amintește aceste lucruri are 
în gene licăriri umede de mândrie. În vecinătate, după culmile împădurite e Năsăudul 
cu celălalt gimnaziu pe băncile căruia, acum trei zeci și cinci de ani, un băiețaș sub-
țiratic hai-hui, creia balada și idila românească. Nu mă miră deci că acest colț de pă-
mânt verde și pitoresc, respiră spre cer o conștiință clară ca izvoarele muntelui și un 
simț de latinitate care îi fac pe bistrițeni să scrie pe arcurile de triumf: AVE CAESAR, 
POPULUS DACO-ROMANUS TE SALUTAT. 
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Satele românești defilează alternativ cu cele săsești. Fetele sașilor poartă costumele 
colorate; panglici nenumărate flutură de-antregul trupurilor mlădioase; pe cap potca-
piile de catifea neagră ca ale preoților noștri așează peste tinerețea lor cuminte cu aer 
ecleziastic, nepotrivit și neestetic. Portul lor e alcătuit din aceleași colori ca al nostru, 
dar dispoziția și îmbinarea acestor colori e de o particularitate ce te face să-l privești 
mai mult ca ceva curios decât plăcut. În schimb, gimnaziul lor de băieți în uniforme 
negre de catifea, strânse pe talie, cu șepci sprintene, îți evocă tradițiile medievale ale 
studențimii germane ce trăiesc și aici la poalele Rodnei. Românii se mândresc cu datini 
de vitejie. Veteranii octogenari se opresc în fața Regelui și-i închină steagul fârticat al 
Mariei Tereza care îl dase regimentului grăniceresc din părțile acestea. Ce drăguți sunt 
în clipa închinării moșnegii aceștia aliniați, care își silesc încovoierea spatelor la o ati-
tudine semeață de militari ca-n vremea lor.

Pe tăblițele satelor ce vin mereu caut un nume. Iată-l! E Hordoul, satul lui George 
Coșbuc. Între fetele ce trec râzând și aruncând flori vor fi și copilele „subțirici din ve-
cini” și „feciorii surorilor” sale, ale poetului, întorși din cătănia ungurească. Unde ești 
maestre să-ți vezi nepoții, acasă la ei cu UN REGE ȘI-O ȚARĂ, cum le-a dorit inima ta.

Gările în care trenul regal, împodobit cu flori, poposește în treacăt, lărmuiesc de 
năvala poporului. 

Pretutindeni, aceleași arcuri de verdeață, alcătuite totuși în alt chip, aceleași inscrip-
ții de închinare care strâng în slove de crengi de brad, de țiglă, de văpsele mereu cu alte 
vorbe, acelaș entuziasm. Covoare grele și vechi s-au coborât din castelele magnaților 
și s-au așternut pe jos. Crinii, trandafirii și garoafele presară drumurile. Glasuri mlă-
dioase împletesc laolaltă melodii cunoscute. Și cântă mai mult fetele. Pentru voinici, 
cântecul e prea puțin în aceste zile. Pieptul lor vrea strigăte și urale, HORA UNIRII are 
în Ardeal mai multe variante și de vers și de muzică. Te va urmări multă vreme una tă-
răgănată în timp de doină jalnică. Este în ea mai multă durere decât bucurie. Durerea e 
adâncă și bucuria depărtată. Cei care o cântă azi, au învățat-o în vremi încătușate, când 
ziua aceasta licărea în inimă de abia ca o nădejde ideală. Amestecat printre strofele lui 
Alexandri, refrenul ardelenesc: 

Eu sunt roman, eu sunt Roman 
De-al împăratului Traian. 

E pecetea unei conștiințe care s-a cerut confundată măcar în chip sufletesc în unita-
tea reală de la 1859. (…) Asculți cu sufletul tremurător și simți cum buzele rumene ale 
acestor copile de țară, robuste și vesele, arde însăși inima lor. Ele înmlădie tot așa de 
mișcător și cântecele noastre din țara veche. Soldații au trecut pe aici și fetele au prins 
repede corurile care însoțesc marșurile lor. Ca și în Basarabia, armata a adus și aici nu 
numai ordinea și paza, dar și acele unde ale sufletului popular care înfrățesc și unifică.

Ardelenii, cu câteva excepții, nu sunt oratori, dar primarul din Jivău rosti foarte 
frumoase vorbe de bunăvenire. El jură energic credință celui așteptat și când grăi: 
„Jurăm!” mulțimea imensă ridică brațele spre cer și repetă zguduitor jurământul. 
Clipa venea parcă din mari adâncuri de vremi. Când tracii ridicau scuturile lucii în 
soare și eroii pecetluiau legământul cu picături de sânge. 
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Regele lăcrămă și toată suita cu dânsul.
Dimineața împrăștie norii de noapte și limpezește rotunzimea înnaltă a bolții ce-

rești. Către nord, munții încremenesc vineți și ceremonioși. „Cheia Turzii” le spintecă 
masivul cu o tăietură adâncă. Mai departe, piscurile singuratice își întind gâtlejurile ca 
pentru a sorbi spațiul strălucitor. Dincoace, deasupra orașului, scăzând la jumătatea 
culmilor, se netezește platoul verde, în marginea căruia e mormântul lui Mihai-Vodă. 
În câmpia tragică de la 1601, astăzi se face sărbătoarea gloriei. Brazdele de iarbă, coroa-
ne și jerbe îmbracă movila simbolică deasupra căreia o cruce simplă de stejar ridică în 
slavă numele eroului. 

De jur împrejur, zeci de mii de oameni își mișcă talazurile cu spumă albă de cămă-
și, până departe, în fund. N-a fost de față nici un pictor care să prindă acest moment 
unic în istoria noastră.

Slujba parastasului se face pe terasa de lângă mormânt și se poate vedea de pre-
tutindeni. Soarele își joacă lumina pe firul odăjdiilor preoțești, pe mantia nărănzată a 
reginei, pe casca de oțel a Regelui, pe pânzele fâlfâitoare ale steagurilor. Statura biru-
itorului de azi se proiectează pe lângă crucea lui Mihaiu, mândră, pe fondul albăstrui 
al munților. Alături, profilul cioplit ca în piatră al lui Iuliu Maniu, se conturează pe 
acelaș fond. Nu mi-am închipuit niciodată atâta solemnă și înnaltă emoție. Părea că un 
suflet divin transfigurează, iluminând frunțile. Când slujba se sfârși, vorbi episcopul 
Miron Cristea. Cuvintele nu mai erau ale sale. Ele porneau din inimile zecilor de mii 
și ridicau în soarele triumfului evocările spirituale ale istoriei. Din minele de aur ale 
muntelui, din legendele Moților, ele rechemau avânturile de libertate ce s-au ridicat 
odinioară, din văile acestea, de la Mihaiu-Vodă, de la Iancu, frumosul erou înnebunit 
de durere, până la oștile regelui Ferdinand. Vulturii nevăzuți își muiau aripile în glo-
ria acestei zile – sufletele morților …

… Panegiricul se sfârși. Cu câtă părere de rău îți deslipești sufletul din înălțimi ca 
să-l reduci în tine însuți. Și când te-ai regăsit, când s-a deșteptat din nou în tine omul 
obișnuit care ațipise o clipă, ți se pare că te cobori de sus, dintr-o regiune pură de 
unde ai trăit în uitare de sine, înecat în valurile de lumină ale unei existențe colective 
ideale. Deșteptându-te, coborându-te, ai impresia că în urma ta, s-a fărâmițat unitatea 
acestei existențe imateriale și tu nu ești decât o fărâmă din ea, recăzută în tine însuți… 
Pe bazele de iarbă ale mormântului, Regele și Regina aruncaseră flori, îngenunchiară 
și murmurară cuvintele de rugă. În minte îți revine Godefroy de Bouillon în lorică de 
cavaler, liberator și frânt de umilință pe lespedea Sfântului Mormânt, de unde a țâșnit 
lumina mântuirii.

* 
*   *

Pentru poporul ardelean „drăguțul de împărat” – expresia e împrumutată și nero-
mânească, de-ar fi un corespondent sufletesc ar fi făcut din ea o expresie românească, 
– „drăguțul de împărat” era un fel de Iehova inaccesibil, care tuna poruncile din norii 
lui de purpură de la Viena. Nimeni nu l-a văzut și n-avea să-l vadă. Muritorii de rând 
nu se puteau apropia de tronul lui. De aceea, când împăratul românesc se coborî cu 
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împărăteasa, familiar și cald, în mijlocul poporului de pe câmpia Turzii, a fost întâiu o 
uimire: un lucru de necrezut – și apoi o bucurie din acelea care trec peste suflete ca o 
vijelie peste arbori. Ordinea se strică și sfiala dispăru. Mulțimea dădu asalturi aprinse: 
fiecare se întrecea să-și atingă buzele de-o mână sau măcar de o haină regală. Uralele 
și cântecele clocoteau în văzduh. Bătrânii, femeile strigau: Trăiască mântuitorul nos-
tru care a venit pe pământ să ne mântuiască! Bucuria lor se descărca printr-o violentă 
vărsare de lacrimi. Cine avea norocul să prindă mâna regelui ori a reginei o săruta nu 
odată ci de două, de trei, de patru, de cinci ori și cu greu o lăsa, constrâns și ghemuit 
între cei care așteptau tremurând să le vină rândul. Copiilor cu cămășuțe albe, Regele 
le împărțea îndeosebi mângâieri și cuvinte de veselie spunea moșnegilor cu plete co-
lilii. Un freamăt mare ca vuietul apelor în furtună creștea împrejurul lor și în ceasul 
acela, Suveranii erau prizonierii dragostei populare. N-am crezut că admirația și recu-
noștința pot lua vreodată, înfățișarea aceasta de forțe mistice, furios de entusiaste, cur-
gând în șiroaie de lacrămi și-n torente de suflet. N-am crezut, dar am văzut la Turda. 
În carne și oase, poporul își adora simbolurile libertății. Simbolurile acestea le-au dorit, 
erau acum ale lor, le putem culege în ochi, le puteau pipăi, le puteau săruta vejmintele. 
Atingerea lor era făcătoare de minuni ca atingerea puterilor religioase. Poporul acesta 
care știe să iubească elementar și vijelios, va creia mâine legenda Regelui liberator care 
este atât de mult om, atât de mult tată și frate în mijlocul supușilor, și va îmbrăca pe 
Regina Maria cu hlamida de aur a zânei celei bălae, stăpâna plaiurilor. 

În gară întreb pe o mătușică veselă nevoie mare:
 − Ei, măicuță, ai putut să vezi pe Măriile lor? 
 − Apoi, numai atâta? Li-am sărutat mâinile. Să ni-i trăiască Dumnezeu !
A venit acum împăratul cel adevărat. S-a dus de parcă n-ar fi fost … „drăguțul de 

împărat.…”

Text preluat din Cartea Unirii (1918-1928), de Cezar Petrescu, București: Editura 
„Luceafărul”, 1929, pp. 145-154. (Mihai Teodor NICOARĂ)

 


